
Generelt om klargjøring 

Kvaliteten på bildene avhenger i stor grad av forberedelsene 

gjort før fotografen kommer. Det er viktig at rydding og 

klargjøring er godt gjennomført på forhånd, slik at jeg kan 

konsentrere meg om motivvalg, komposisjon og lys. 

Desto flere ting i et rom, desto mindre kan rommet virke på et 

bilde. I tillegg fremstår bildene oftest som renere og mer 

behagelig å se på hvis ikke det er mange ting som kjemper om 

oppmerksomheten. 

Vi starter alltid med en gjennomgang av boligen. Ser jeg noe 

som må endres på er jeg ikke redd for å gi beskjed. Vi alle er 

interessert i at akkurat din bolig fremstår så innbydende ut 

som mulig på web og i prospekt. 

Møbler og ting som ikke skal være med på bildene settes ut i 

oppgangen, i boder og garasje, eller over hos naboen. 

Ta ned eller trekk alle gardiner/persienner til side. Har du en 

fin utsikt så er det som oftest best å ta gardinene helt ned. 

Vask alle vinduer grundig i alle rom. Møkkete vinduer blir 

synlige på bildene. Det er ingen mulighet å gjenskape utsikten 

som forsvinner bak skitne vinduer. Hvis solen skinner på 

vinduene vises skitten enda bedre. 

Ikke gjem ting under senger eller sofaer da dette blir synlig på 

bilder. Jeg tar ofte bilder i en høyde på 110 cm (nøkkelhull 

høyde). Bøy deg gjerne ned for å se at ting ikke er synlig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klargjøring for fotografering 
Hva bør gjøres for at boligen skal fremstå best mulig på bilder og visning? 



 

 

Stue 

Her som ellers gjelder prinsippet "less is more".     

Fjernkontroller, tv og stort stereoutstyr ryddes bort. Sjenerende 

ledninger og skjøteledninger tas ut og gjemmes bort.             

Legg tepper og puter fint i sofaen, og pynt gjerne med friske 

blomster og tenn stearinlysene.                                            

Rydd i bokhyller, og fjern bøker som ligger oppå andre bøker. 

Noen vil gjerne også farge koordinere bøkene, men hold det til et 

fornuftig nivå. 

 

Kjøkken 
Her fjernes alt av oppvaskutstyr fra benken. Store 

kjøkkenmaskiner settes bort. Gjem ledninger på elektriske 

apparater. Ting som står oppå kjøkkenskapene eller kjøleskapet 

bør også fjernes, og alt som henger på kjøleskapsdøren tas ned. 

Husk at kjøkkenet vil se større ut med store, ryddige flater. Vask 

grundig over blanke overflater som kjøleskap og keramiske 

topper. Pynt gjerne med frukt eller friske urter på 

kjøkkenbenken. 

 

 

 

 

Soverom 

Her skal man tenke "hotell". Sengene ordnes ordentlig, og 

dekkes gjerne med et sengeteppe hvis man har. Pynt gjerne 

med noen fluffy pynteputer. Ofte benyttes toppen på klesskapet 

som oppbevaringsrom, men ikke nå. Ta bort esker og annet rot, 

husk også å fjerne ting som står bak eller henger på dører da jeg 

ofte lar dører stå litt på gløtt. 

Oppe på kommoder etc settes gjerne noen blomster og 

stearinlys, eller noen pene pyntegjenstander hvis man har. 



Bad 

På badet skal det også fjernes så mye som mulig.  Ta bort alle 
såper og kluter i dusj og på servant. Gjem bort skittentøyskurv, 
søppelbøtte, do børste og badevekt. Fjern også ting som ligger 
oppe på servantskap. Er badet lite og du har både vaskemaskin 
samt tørketrommel (står ofte på toppen av vaskemaskinen) så 
anbefales det å fjerne tørketrommelen. Badet virker da større. 

Noen få parfymeflasker eller andre gjenstander med pen design 

kan stå fremme. Vask grundig over blanke flater som 

dusjkabinett, speil og servant. Pynt gjerne med stearinlys og legg 

fram pene håndklær i passende farger. 

 

 

 

  

 

Entre 
Gangen utgjør ofte førsteinntrykket når man kommer på visning, 
så her er det viktig med luft og rom. Skostativ tas bort, men 
noen par pene sko kan gjerne stå. Heng gjerne opp en lys jakke, 
et skjerf samt en veske. 

 

 

 

Utendørs 
Har man et uteområde må ikke dette glemmes. Her tar man bort 

alt av hageredskaper, vannslanger og snømåker. Har man plen 

kan denne gjerne klippes et par dager i forkant. Er det vinter og 

snø er det fint om man måker bort dette fra inngangsparti. Snø 

på balkong og i hage er penest hvis man lar ligge da man ikke 

klarer å få bort alt sammen. Sett gjerne puter i stoler, og noe på 

bordet. 

 

 
 

 



 

  

 

Terrasse/balkong 
Pynt med nye blomster eller planter, og gjerne noen kubbelys, 
lykter eller lignende. Dersom det ikke fører til at balkongen ser 
trang ut, kan det gjerne stå fremme en pen grill på 
balkongen/terrassen. Særlig gjelder dette i sommerhalvåret. 
Felles uteomraåder og takterrasser kan gjerne ogsaå styles med 
blomster/duk/ stearinlys eller lignende.                                       

NB! Ta en titt på felles områder som bakgård/felles takterrasse 
slik at denne ikke må ryddes når vi holder på. 

 

 

 

Hvor gjør man av rotet? 
Husk at fotografen har begrenset med tid, og vil 

mye heller bruke tiden på å ta gode bilder enn 

vente på folk som rydder. Så etter boder, skap 

og skuffer er fulle settes resten ute på 

trappeavsatsen. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Kveldsbilder 
Stikkordet her er romantikk.                                                         

Slå på belysningen og tenn sterinslys. Tenn opp i ovn/peis.                     

Bruk gjerne lysslynge, lyslykter etc på balkong/hage.                    

Dekk gjerne opp et middags bord, gjerne til 2 eller flere personer. 1 

flaske vin og 2 glass er alltid fint å ha med. Gjerne rødvin 

 

 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

Vanlige spørsmål som ofte kommer opp i forkant av fotograferingen 
 

"Hva om det blir dårlig vær på avtalt dag; hva gjør vi da?" 
- For innebildene spiller dette egentlig ikke så stor rolle, jeg tar bildene slik at det blir lyst og fint uansett vær. Hvis dere har et fint 
uteområde eller utsikt anbefaler jeg å se på værvarselet noen dager i forkant, og ta kontakt hvis det ser ut som det blir regn. 
Om det er overskyet så gjør dette ingen ting da himmelen blir byttet ut. For å unngå avbestillingsgebyr så må foto bookes om innen 24 

timer før oppdrags start. 
 
"Det er ganske mørkt inne hos oss, skal vi kjøpe ekstra lamper?" 
- Dere trenger ikke å tenke på belysningen med tanke på bildene. Jeg har med meg lys, og tar bildene slik at de blir lyse og fine 
uansett hvor mørkt rommet er. Men det kan være lurt med tanke på visningen. 
 

"Skal jeg tenne opp i peisen?" 
 
På dagbildene trenger man ikke å tenne opp i peisen. Her legger vi på digitale flammer som ofte ser bedre ut enn ekte. 
På kveldsbildene så tenn gjerne opp. Da får man en fin glød/farge fra peisen.  
 
"Hvor lang tid tar fotograferingen?" 
- Fotograferingen tar vanligvis litt i overkant av en times tid. 

 
"Kan vi bruke vaser/blomster flere steder?" 
- Selvfølgelig, bare vi ikke bruker samme vase på alle rom. Men å flytte dem rundt et par steder legger ingen merke til.  
 
"Når er bildene ferdige?" 
Megler får bildene dagen etter jeg har vært hos dere. 

"Hvor mange bilder tar du?" 
- Jeg tar mange flere bilder enn de som oversendes megler. Antallet som oversendes avhenger av hvilken bildepakke som er avtalt. 
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