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S J EK K L I S T E FØ R 
FOTO G R A F EN KO M M ER

Øk verdien på  
din bolig. 



Generelt som er viktig 
å tenke på.
Boligkjøp er i stor grad påvirket av følelser, og et godt 
førsteinntrykk er avgjørende for å vekke oppmerksomhet hos 
potensielle kjøpere. 

Et ryddig hjem gir gode bilder og vil øke sjansen 
for å få flere på visning. Ved å rydde og flytte på 
elementer i boligen, vil du bidra til at fotografen 
får et attraktivt hjem å fotografere. Et hjem 
potensielle kjøpere “bare må se”.

Less Is More 
Tenk hva som er fordelaktig å vise frem på 
bildene. 

•  Ta bort overflødige ting og møbler for å   
 frigjøre mest mulig plass. Dette gjør at   
 rommet ser større ut. 

•  Ta bort personlige eiendeler og bytt med  
 nøytrale detaljer. Tanken er at en potensiell  
 kjøper skal se for seg sin egen hverdag her.   
 Private fotografier eller bilder, samt spor  
 etter husdyr bør ryddes bort. 
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•  Sjekk at all belysning i boligen fungerer.   
 Ta  også frem nye stearinlys og telys til   
 fotografen kommer.  

•  Vask vinduer og rydd vinduskarmene så   
 naturlig lys slippes inn. 



01. Utenfor 
boligen

02. Entré

Frem med hagemøblene inkludert 
pledd, puter, lykter og planter så 
det ser innbydende ut.

En hyggelig entré betyr mye.

Flytt bilen, sykler og eventuelle 
søppeldunker fra innkjørselen. 

Gressklipper, stige og lignende 
skal ryddes bort. 

Sett frem blomster og planter for 
et godt inntrykk.  

Avhengig av sesong; klipp plenen 
og måk innkjørselen for snø. 
Unngå å tråkke for mye ned i 
eventuell nysnø rundt huset.

Ta bort overflødige vesker og sko. 

Fjern store jakker og klesplagg. 

Style gjerne gangen med friske 
planter, en utvalgt jakke, sko, 
veske for å gi liv til bildet. 

Unngå nakne vegger. Speil og 
bilder mykner opp.
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03. Bad & 
Vaskerom

04. Kjøkken

Ta bort alt av personlig 
hygieneartikler og prøv å skap 
en spa-følelse.

Kjøkkenet skal gi et rent og 
inspirerende inntrykk.

Rengjør alle benkeflater. 

Ta bort skittentøyskurv og 
vaskemidler.  

Fjern alt i dusjen som eksempelvis 
såpe og sjampoflasker, for å skape 
liv og atmosfære i bildet. Vask flis 
og dusjdører grundig. 

Heng frem pene og rene 
håndklær. 

Ta bort eventuelle tepper.

Hold benkeplater og bord rene 
fra for mye redskaper. 

Har du en pen kjøkkenmaskin kan 
den gjerne stå fremme, men skjul 
ledningene.  

Rens synlige hyller for 
overflødige saker, så det ser 
ryddig og pent ut. 

Fjern eventuelle magneter og 
bilder fra kjøle - og fryseskap. 

Style kjøkkenet med fine kopper 
og skåler. Ta gjerne frem en 
fin skjærefjøl med fargerike 
grønnsaker. Friske urter, 
olivenolje og en fin kokebok er 
pent å sette frem. 
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05. Stue

06. Soverom

Få unna store møbler for å skape 
større gulvareal.

Skap et innbydende soverom ved 
å holde det lunt og stemningsfullt.

Dekorer gjerne sofaen med noen 
fine puter. 

Pledd og bøker gir rommet 
karakter, men sorter gjerne 
bøker og permer for å gi et ryddig 
inntrykk. 

Pynt stuebord med lysestaker 
med stearinlys i lyse farger, fat 
med kubbelys og steiner, eller 
hvit vase med blomster.

Rydd bort fjernkontroller og 
ledninger. Om mulig erstatt 
gjerne tv-en med et bilde, vase 
etc.

Ta bort personlige eiendeler og 
bilder. 

Re sengen med nøytrale farger 
på både sengeteppet og puter. 

Ta bort klær og andre løse 
elementer som kan forstyrre 
inntrykket. 

Fjern mørke og tunge gardiner. 
Dropp gardinene helt eller heng 
opp lyse, luftige gardiner.

Soverom til barn bør også 
frigjøres for overflødige 
elementer, men spar de fineste 
lekene til å dekorere rommet.
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07. Kveldsbilder
Fremhever den rolige atmosfæren 
som oppstår ved solnedgang når 
lyset er varmt og mykt.

NB! Kveldsbilder tas ca 20-30 minutter etter solnedgang, derfor er det viktig at balkongen,uteplass, fasade og 
stue er ryddet og klar til fotografen kommer.

Plasser ut flere stearinlys og 
lyslykter for økt kosefaktor, 
tenn dem gjerne før fotografen 
kommer.

Heng gjerne lyslenker eller 
lanterner under busker og trær, 
da dette skaper en fin atmosfære 
og gir en fin effekt på bildene. 
 
Style gjerne koselige, fristende 
miljøer ved hjelp av puter, tepper 
eller en bok som gjenspeiler en 
pågående handling.

Skru på flere mindre lyskilder 
både inne og ute. Unngå å bruke 
sterke taklamper og gulvlamper 
som skinner opp mot taket.
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Sist men ikke minst!
Forbered hjemmet ditt i god tid før fotografen 
kommer for at fotografen skal få brukt tiden 
sin best mulig, og gi fotografen spillerom til å 
kunne få tilgang til de beste vinklene!




