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Den här delen av vår bildpolicy handlar om hur du kan arbeta för att uppnå 
bilder som beskrivs i visionen. Den är tänkt att kunna användas av dig som 
fotograferar själv eller arbetar med bild i tjänsten. Den ger också andra tips 
och riktlinjer för arbete med bilder. 

Närvaro, öppenhet och hopp
Svenska kyrkans ledord närvaro, öppenhet och hopp ska genomsyra även 
våra bilder. Människor, aktivitet och rörelse är viktiga inslag i de bilder 
vi använder, men bilder kan i princip visa allt som ryms i församlingens 
verksamheter och våra liv i stort: föremål, fastigheter, porträtt, specifika 
händelser eller vardagliga enkla situationer sedda genom ett öga som vill 
berätta något snarare än ett snapshot som råkar fånga något intressant. 

 

Mångfald
Alla ska kunna känna sig välkomna till Svenska kyrkan oavsett geografisk 
eller kulturell bakgrund, kön, ålder, hudfärg, klädstil, eventuellt handikapp 
eller sexuell läggning. Det ska synas även i våra bilder, men det skall inte 
göras så att det känns konstruerat och schablonmässigt. 

Bildstil och ljus 
Svenska kyrkans bilder ger en känsla av liv. De är tagna i naturligt ljus, åt
minstone upplevelsebart. Ibland måste fotografen använda blixt, men det 
artificiella ljuset bör inte vara det dominerande. Färgskalan är naturlig och 
bilderna får inte kännas påtagligt bildbehandlade.

Bilden är tagen utan blixt så att ljuset från det 
levande ljuset får vara den tydliga ljuskällan

Bilden är tagen med blixt för att ge ljusare skuggor, 
men blixtljuset är ställt så att det inte dominerar 
över dagsljuset
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Människor
Våra bilder fotograferas med respekt för varje människa. Vi ställer högre 
etiska krav på oss än juridiken kräver. Även om vi har laglig rätt att fotogra
fera och publicera bilder av människor på allmänna platser ska personer som 
är igenkänningsbara ha gett sitt medgivande så långt det är möjligt. Bilder 
av människor som inte går att känna igen är också användbara, men alltför 
många sådana bilder tillsammans kan ge ett frånvänt, opersonligt uttryck.

Fokusera på det väsentliga
Vad är viktigt i bilden? Försök få fram det väsentliga och undvik det ovä
sentliga som distraherar. Ta några steg närmare motivet eller beskär bilden 
efteråt om du inte kan gå närmare.

Respekt för människan kan ibland vara att inte låta 
ansiktet synas.

Mer fokus på föredragshållarna. Ingen av bilderna är 
dålig, fundera bara på vad du vill att bilden ska visa.

Fråga alltid om lov innan du fotograferar, även på of-
fentliga platser om personerna syns tydligt på bilden

Om syftet är att visa föredragshållarna är den här 
bilden för rörig. Om syftet är att visa att det var 
många besökare, funkar bilden bra.
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Blick
Ska personerna titta in i kameran eller inte? Om du tar ett ”vanligt porträtt” 
är det mest naturligt att personen tittar in i kameran. Om du vill fotografera en 
pågående aktivitet är det en god idé att låta personerna ägna sig åt aktivi
teten i stället för att be dem titta in i kameran, annars kan aktiviteten lätt 
avstanna. Om personerna tittar in i kameran kan man nästan höra fotogra
fens röst ”hej, hej, titta hit”.  

Ett porträtt till en artikel om en man som arbetar 
med integration. Det känns mest naturligt att per-
sonen tittar in i kameran.

Låt barn som leker ägna sig åt sin lek.

Bild som visar samarbete. De två kvinnorna är kon-
centrade på stickningen och varandra 

Det skulle se konstigt ut om diakonen tittade in i ka-
meran när hon har fokus på kvinnan hon talar med. 
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Aktivitet
Bilder som visar någon form av aktivitet är ofta mer inbjudande och intres
santa att titta på. I Svenska kyrkan pågår ständigt någon form av aktivitet 
och det kan gärna avspeglas i våra bilder. Det behöver inte betyda att alla 
bilder ska vara aktiva. 

Ska du bjuda in ungdomar till en gitarrkurs är den 
här bilden mer lockande än en bild på en gitarr.

Gemenskap och aktivitet runt ett spel.

Att fånga en aktivitet som pågår ger ofta mer 
autentiska bilder än att arrangera den.

Aktivitet kan också vara ordlös.
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Porträtt
Porträtt kan naturligtvis fotograferas på ett oändligt antal sätt. Enkelt kan 
vi dela in porträtt i två grupper: 
1. det vanliga ”enkla” porträttet som i huvudsak används för att skapa 
igenkänning av en person. Bilden tas med fördel mot en neutral bakgrund 
till exempel en vägg som inte tillför extra information till personen. Ljuset är 
jämnt, ögonen är skarpa och personen syns tydligt, liknande ett passfoto. 
Bilden kan tas inomhus eller utomhus. 
2. porträtt i miljö. En person skildras i ett sammanhang som gör att bil
den berättar mer. Bakgrunden är väsentlig och bör vara relevant. Se till att 
behålla fokus på personen och att bilden inte blir rörig i sin komposition. Ett 
kort skärpedjup kan hjälpa till att göra bakgrunden oskarp så att personen 
framträder bättre.

Fokus på personen. Bakgrunden är lite oskarp så den 
inte tar över.

Mikael Alén arbetar på en loppis så trots att bak-
grunden är något rörig är den relevant.

Enkelt och tydligt

Enkelt och tydligt kan också tas utomhus
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Vårt kulturarv
När vi skildrar vårt kulturarv – konst, byggnader m.m. – bör det göras 
på ett tydligt och redovisande sätt. Undvik bilder tagna med alltför enkel 
utrustning som sällan klarar av göra motiven rättvisa vad det gäller färg
återgivning, kontrastomfång och skärpa. Ibland krävs ljussättning för att 
det ska bli bra, men som i våra övriga bilder strävar vi efter en känsla av 
naturligt ljus.
För att undvika bilder av kyrkor som ser ut att ramla baklänges, är det en 
fördel att backa längre bort från kyrkan och zooma in. Det ger rakare linjer.
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Föremål
Här ryms allt från det enkla vardagliga till det religiöst uttrycksfulla (som 
kan sammanfalla). Bilder kan användas för att locka, förklara, förstärka en 
text, skapa stämning. Gå gärna nära med kameran eller beskär så att det 
väsentliga inte störs av oväsentligt. 
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Beskärning
Bilder får beskäras för att passa en layout eller för att framhäva huvudmo
tivet bättre, men grundregeln är att du inte får beskära bilden så mycket att 
den visar något annat är ursprunget eller kan missuppfattas. Det finns ingen 
procentsats som anger hur mycket en bild får beskäras utan det måste be
dömas för varje bild. 

Mannen arbetar som skogsvårdare och skogvakt i Tanzania. Trots den hårda beskärningen  
visar bilden mycket av originalets innehåll – skogen, fälten och det lugna ansiktet

Rengöring av kyrkomur. Trots en ganska hård beskärning visar bilden i huvudsak samma som originalet  
– antikvarien, muren och flaskan med rengöringsmedel. Inga väsentliga delar är borta.

a

a
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Beskärning

Bilden är tagen på en kurs där kvinnor lär sig hantera våld mot kvinnor. Det kan se lite våldsamt ut, men 
de sittande kvinnorna ser lugna ut och skylten på väggen visar ”end violence against women”.  
Den beskurna bilden visar något annat. Här ser vi en kvinna som slår en annan kvinna. Omgivningen ger 
ingen information om sammanhanget. Svårt för betraktaren att veta att detta sker i samförstånd.

Språkcafé. Samvaro, integration, koncentration, kvinnan i blått bär en namnskylt med Röda korsets 
logo. Efter beskärning blir mannen tagen ur sitt sammanhang. Det kan vara svårt för betraktaren att 
utläsa att bilden är tagen på ett språkcafé.

Originalbilden visar flickan koncentrerad med saxen. Hon är inte ensam. Beskärningen gör att flickan  
blir tagen ur sitt sammanhang, saxen och teckningen syns inte och flickan ser ut att vara ensam.  
Placeringen av flickans ansikte närmare kanten förstärker ensamheten.

x

x

x
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Retusch
Tro hänger ihop med trovärdighet. Våra bilder ska kännas trovärdiga och ska där
för inte retuscheras för att förfalska, försköna, ta bort, lägga till eller flytta delar 
av bilden. Bildbehandlingen ska inte ta över innehållet. Betraktaren ska inte tänka 
”den här bilden är bildbehandlad”. Vi eftersträvar ett naturligt utseende utan över
driven kontrast eller färgmättnad.

Motivområden
Motiv finns överallt runtom oss. Församlingens verksamhet, fastigheter 
och personal är självklara motiv, men glöm inte de enkla vardagsbilderna. 
En telefon, ett par glasögon, händer, en kontakt, ett ensamt löv, ringar på 
vattnet, en kaffekopp... Allt kan vara användbart i rätt sammanhang.

Det juridiska
Internet är inte en plats där man får ladda ner bilder fritt. Det finns sidor 
där bilder är fria att använda, men kontrollera det noga innan bilden publi
ceras. Otillåten användning skapar dålig publicitet och kan bli dyrt. Bilder i 
Ikon är fria att använda för all verksamhet inom Svenska kyrkan och avtalet 
med fotografen är klart. Andra ställen att söka är Creative Commons. Där 
kan du hitta bilder och illustrationer som är fria att använda, men vissa verk 
har begränsningar i användningsrätten. Den regleras av några licenser som 
är CC, BY, SA, NC och ND. Läs mer på Creative Commons hemsida.
Enligt upphovsrättslagen har fotografen rätt att bli omnämnd när bilden 
publiceras med en s.k. byline. Om du använder bilder från Ikon, skriv ”Foto
grafens namn /Ikon”. Tydligast är att ange fotografens namn i direkt anslut
ning till bilden, men det går också bra att samla ihop flera fotografers namn 
i början eller slutet av trycksaken. Felaktig eller utebliven byline kan med
föra skadeståndskrav från fotografen. 

Fotografera med glädje och precision!
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