
Klargjøring 

Fotografering



”
Fotografens tips & råd

Det er en klar sammenheng mellom hvor godt du  
har forberedt boligen din til fotografering og hvor godt 

resultatet blir. Sørg for at boligen er ryddig og ikke  
overmøblert. Skap gulvplass slik at rommene kommer best 
mulig frem, og trekk gjerne persienner eller rullegardiner 
tilbake for å slippe inn mest mulig lys. Pynt med friske 

blomster og tente stearinlys. Dette gir nemlig  
et mye bedre helhetsinntrykk.

Bildene er en avgjørende faktor i markedsføringen av  
din bolig. Disse skal gi et best mulig førsteinntrykk, samt 
skape interesse og nysgjerrighet hos potensielle kjøpere.
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Generelt
– Vurder om dere bør fjerne noen møbler. Overfylte rom virker mindre.

– Skjul løse ledninger.

– Fjern spor etter kjæledyr, eksempelvis matskåler eller hundeseng.

– Sjekk at alle lyspærer fungerer i downlights/spotlights.

– Sett frem friske blomster og stearinlys. Anbefaler grønne planter eller lignende.

– Fjern personlige fotografier.
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Stue
– Fjernkontroller til TV og stereoanlegg bør ryddes bort.

– Puter og pledd bør ristes, samt legges pent i sofa eller stoler.

– Alle overflater bør være åpne og ryddige.

– Noen utvalgte pyntegjenstander og pene planter kan gjerne stå.

– Tenn stearinlys, lamper og trekk fra gardiner.
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Kjøkken
– Store kjøkkenmaskiner og andre redskaper bør ryddes bort.

– Kjøkkenmaskiner med pent design kan gjerne stå framme.

– All oppvask, samt oppvaskmidler, børster og kluter bør tas bort.

– Bordflater bør ryddes, men behold gjerne kjøkkenpynt i pent design.

– Ta bort kjøleskapsmagneter, plastboller, kalendere, og lignende.

– En kurv med frisk frukt/grønnsaker og urter er meget stemningsskapende.

– Gjerne sett et par stearinlys på kjøkkenbenken.

– Dekk gjerne på bordet for å skape en koselig stemning.

Soverom
– Re opp senger og legg gjerne på 

 passende sengeteppe.

– Klær og andre personlige gjenstander  

 bør ryddes bort.

– Rydd nattbord, men behold gjerne 

 en bok og et stearinlys.

– Barnerom bør ryddes, men behold  

 gjerne et par av lekene.

Bad
– Alt av plast, såper og andre person- 

 lige gjenstander bør ryddes bort.

– Parfymeflasker i vakker design 

 kan stå, men bør plasseres fornuftig.

– Fjern brukte håndklær og skittentøy.

– Pynt med rene håndklær i fine farger.

– Fjern tannbørster, do-kost, korger 

 og lignende.
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Entré/Gang
– Rydd bort det meste av yttertøy og sko.

– La det se innbydende ut.

– Sett gjerne frem en stor grønn plante.

– Få frem mest mulig gulvplass. Fjern gjerne tepper, småskap osv.

– Ta bort dørmatte eller lignende.

Ute
– Sørg for at plen og busker er klippet.

– Vask og rydd verandaen, og sett gjerne frem stolputer og potteplanter.

– Rydd gjerne bort sykler, leker, stiger, søppel eller lignende., langs husveggen.

– Rydd gjerne trappeoppgangen.

– Måk dersom det er snø.

– Husk at en velholdt hage, trappeoppgang, garasje, eller kjeller er med på 

 å skape et godt inntrykk av boligen.
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”
Dersom du har fulgt alle 

råd og tips, er det bare å sette seg ned 
og glede seg til fotograferingen!

Lykke til!

Det er viktig at bad og soverom ser innbydende ut. 

Rengjør do, dusj og vask grundig.

Fotografen fotograferer sjeldent i boder. Gjerne plasser 

do-kost, skittentøy, kjøkkenmaskiner og lignende her. 

Vår fotograf hjelper selvsagt til med styling. Er det noe som 

bør flyttes eller tas bort, hjelper vi gjerne til her også.

TIPS!
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