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”Use a picture. It’s worth a thousand words.”
- Tess Flanders, tidningsredaktör, 1911

Bilder är viktiga på webben för att de kan ge våra användare inte bara information,
utan också en känsla av något. Till exempel en känsla av vad bönen ger, vad diakoni
betyder eller hur det är att vara volontär.

Webbens tre olika bildytor
På en sida kan du placera bilder på tre olika ytor. De är olika viktiga för hur sidan
upplevs och bör hanteras olika. Det här dokumentet ger dig tips och råd om hur du
kan hantera bilder i de tre olika ytorna.

1. Toppbilden – identitetssättande yta.

2. Puffbilder – bilder som leder till andra sidor

3. Bilder i textflödet – underlättar och fördjupar
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Toppbilden och sökfunktionens bakgrundbild – identitetssättande yta
Toppbilder är stora och visas alltid högst upp på sidan. De kan innehålla fler detaljer,
till exempel flera personer än små bilder. Bilderna bör ha god teknisk kvalitet (bra
skärpa, färg, kontrast) och väljas med omsorg för att visa det betraktaren ska mötas av först. Toppbilder ska kunna stå för sig själva och inte behöva förklarande
bildtexter. Våra bilder ska gärna innehålla:
• människor
• någon form av aktivitet
• verksamhet både i och utanför kyrkan
På landningssidor och ämnessidor - sidor med ”extra viktigt och fördjupande innehåll” - bör det finnas bra toppbilder. På artikelsidor med mer faktainriktat innehåll
behöver det inte finnas en toppbild. Det får däremot gärna finnas andra bilder i texten, både för att lätta upp för användaren och för att förmedla information.
Toppbilden är så pass viktig att det kan vara bättre att inte ha en bild än att lägga dit
en som inte fungerar i sammanhanget (ämnessidor måste ha toppbild).
Puffar - bilder som leder till andra sidor
Puffbilder ska locka och leda besökaren till vidare läsning. De kan visas i tre olika
storlekar beroende på vilken pufflayout som används. För de två mindre storlekarna
är det viktigt att tänka på att välja bilder som inte innehåller för många detaljer.
Lyft gärna fram olika delar av en bild i olika puffstorlekar. Puffbilden får gärna locka
användaren att klicka vidare. Bilden ska hålla sig till ämnet som länken leder till.
Puffbilden behöver inte vara samma bild som toppbilden. En puffbild är alltid bra att
ha eftersom det är bilden som lockar användaren att läsa vidare. Du kan lägga till en
bild som fungerar som puffbild, även om det inte finns någon toppbild.
Bilder i textflödet - förklarar, underlättar och fördjupar läsupplevelsen
Även här finns olika storlekar och placeringar att välja mellan, men alla räknas som
nivå 3 i det här systemet. De här bilderna kan beskriva det som händer i texten eller
vara lite mer fristående. Komplettera med bra bildtexter.

Bildens vara eller inte vara på en sida
Bild och text behöver ha en relation till varandra, men de behöver inte visa samma
sak. En bild som säger precis samma sak som texten blir platt och kan uppfattas
som att den bara tar utrymme. Ett lagom ”avstånd” mellan bild och text väcker tankar och skapar känslor.
En bild som enbart fungerar som utsmyckning och som inte tillför texten något riskerar att störa läsaren, särskilt om hen läser sidan på mobiltelefon. Överväg i så fall
att ta bort eller byta ut bilden.
Eftersom mer än hälften besöker vår webb från en mobiltelefon eller surfplatta så
ska sidorna inte fyllas ut av bilder som inte tillför något. Bilderna på din webbplats
bör fylla en funktion.
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Toppbilden

Cecilia Ramäng /Ikon

Bild till sida om vigsel. Bilden fungerar
både i stor och liten storlek eftersom
den är lätt att ”läsa”.

Magnus Aronson /Ikon

Royne Mercurio /Ikon

Som toppbild beskärs en stor del av
rosen, men bilden behåller ändå sitt
syfte.

En bild som förmedlar lugn och stillhet. Bilden kräver ingen bildtext och
fungerar därför bra som toppbild.
Kyrktornet i horisonten syns bra när
bilden visas i stort format, men inte så
väl i liten storlek. Bilden går att beskära på olika sätt med bra resultat.

Närhet, värme, glädje, gemenskap.
Bilden innehåller kända signaler och
fungerar bra som toppbild på en sida
om dop och kräver ingen förklarande
bildtext. Går bra att beskära på olika
sätt utan att innehållet går förlorat eller förvanskas.

a
a

a
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Gustaf Hellsing /Ikon

Magnus Aronson /Ikon

Toppbilden
Konferensreception? Ungdomsläger?
Flyktingmottagning? En bra bild, men
en bild som förmodligen kräver
bildtext för att bli tydlig och därför
kan vara svår att använda som
toppbild.

En besökare som möts av den här
bilden som toppbild kan riskera att få
uppfattningen ”här möts man av
murar”. Bilden kan passa på en sida om
kulturarv eller utanförskap, men som
toppbild fungerar den inte med vårt
kärnvärde Hopp.

x

x

Magnus Aronson /Ikon

Bilden visar ett av ljusträden under
allhelgonahelgen och visar också att
man kunde tända ljus från sin mobil.

Beskuren som toppbild blir mannen
konstigt kapad och mobilen försvinner.
Det är inte alla bilder som passar med
toppbilds-beskärningen.

x
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Linda Maria Thompson /Ikon

Linda Maria Thompson /Ikon

Gustaf Hellsing /Ikon

Puffbilder
En bild på en julkrubba känns logisk att
klicka på för att läsa om julfirandet i en
församling, eller om varför vi firar jul.
Bilden innehåller en hel del detaljer.
Som stor puffbild fungerar den bra,
men som liten puffbild kan den gärna
beskäras.

Puffbild som länkar till en artikel om
församlingens arbete med migration.
Bilden innehåller för många olika
”blickfång” för att vara tydlig i liten
storlek. En bild som är tagen närmare
passar bättre vid det här tillfället

a

x

a
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Bilder i text

a

Magnus Aronson /Ikon

Bilder i text bör knyta an till texten på
ett logiskt sett, men behöver inte visa
precis det texten handlar om.
Komplettera gärna med bildtext som
förtydligar.

Efter frukost vill flyktingarna ofta fortsätta till sitt mål. Vår
församlingspedagog hjälper dem att hitta rätt i stan.

a

Magnus Aronson /Ikon

Gustaf Hellsing /Ikon

En text om påsk kan kompletteras med
en bild som också fungerar som
utsmyckning, men var sparsam med
bilder som bara är utsmyckning utan
att knyta an till texten.

Bilder i text är i vissa fall ganska små
och bör inte innehålla alltför mycket
detaljer eller visa huvudmotivet smått.
Till en text om jourhavande präst är
bildskärmen väsentlig. Välj hellre en
bild som visar skärmen tydligt.

x

Magnus Aronson /Ikon

a
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Beskärning
Bilder får beskäras för att passa en layout eller för att framhäva huvudmotivet
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 bedömas för varje bild.

Mutua Matheka /Ikon

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

Maria Svensk /Ikon

a
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.
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Beskärning

Magnus Aronson /Ikon

x

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.

Alex & Martin/Ikon

x

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.

Paul Jeffrey /ACT/Ikon

x

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.

