
Det gode billede



Hvem er jeg?

Peter Skjold Mogensen

• Lektor Cphbusiness- Bachelor e-handel
• Speciale I digitalisering og e-handel
• Forlaget Retail Books
• Undervisning og foredrag Retail Academy
• Baggrund I Salling Groupe



Kort præsentationsrunde
Hvem er I ?

Forventninger til workshop?



Hvor anvender din virksomhed billeder? 





Former for billeder
• Profil billeder
• Profilskabende billeder
• Produkt billeder (packshots) 



Hvad er et godt Profilbillede

•Det skal være troværdigt
•Billedet skal selvfølgelig vise dig fra din bedste side – og det 
skal ligne dig!
•Hav øjenkontakt med kameraet
•Brug et nærbillede, hvor man kan se begge dine øjne (husk at 
vi også skal kunne se dig, når billedet er småt – som fx i et 
søgeresultat)
•Neutral baggrund

•Smil
Har I alle sammen et godt profilbillede?



Professionelle billeder

• https://www.trendshots.dk/

https://www.trendshots.dk/


Hvordan tager jeg selv billeder

• Krav til udstyr



Lidt grej



Hvad er konsekvensen af dårlige billeder?

• Et billede siger 
mere end 100 ord





Regler om brug af billeder

• Udgangspunktet er, at det er tilladt at offentliggøre billeder på
internettet, hvis du har personen/personernes samtykke. Dvs. har du 
samtykke, så er det uden betydning om billedet er et situationsbillede
eller et portrætbillede. 

https://persondatakonsulenterne.dk/blog-om-gdpr/billeder-gdpr-saadan-er-reglerne-for-billeder-paa-internettet-2019/

https://persondatakonsulenterne.dk/blog-om-gdpr/billeder-gdpr-saadan-er-reglerne-for-billeder-paa-internettet-2019/


Teknikaliteter ved brug af billeder

• Vil du bruge et billede i en tryksag, skal det være mindst 120 pixler pr. 
cm.(300 ppi) Hvis billedet gengives i en størrelse på 10 x 10 cm, skal
det dermed være minimum 1.200 x 1.200 pixler. På samme måde
svarer 6 x 6 cm til 720 x 720 pixler.  

• Billeder til brug på hjemmesider har opløsning på 72 ppi.
• OBS på SEO!

https://teknikalt.dk/11451/oploesning-paa-billeder-til-print-tryk/

https://teknikalt.dk/11451/oploesning-paa-billeder-til-print-tryk/
https://teknikalt.dk/11451/oploesning-paa-billeder-til-print-tryk/




Opgave 1

• Kom med eksempel på “det gode billede”
• Er der områder hvor du mangler billeder? Hjemmeside, SoMe?
• Hvilken indsats skal igangsættes for at du får de rigtige billeder? 



Opgave 2

• Gruppearbejde
• Præsenter dine billeder for en kollega og modtag feedback
Kriterier: 
• Passe billederne til formålet? 
• Passer størrelserne? 
• Forslag til ændringer?
• E der en ens visuel identitet?





Billeder til Sociale medier



Hvad er dine erfaringer?

https://kinsta.com/dk/blog/billedstorrelse-sociale-medier/

https://kinsta.com/dk/blog/billedstorrelse-sociale-medier/




Billedebehandling 

• 5 gode gratis programmer til billedredigering – Alternativer til
Photoshop

• GIMP (PC & Mac) – Effektivt og rig på plugins. ...
• Photoscape X – hurtigt billedbehandlingsprogram med nemme filtre

(Mac og PC) ...
• Paint.NET – Photoshop-klonen (Kun PC) ...
• Pixlr – Direkte i browseren uden installation. ...
• Fotor – Simpel redigering uden download.



Husker du at tænke SEO ind i dine produktbilleder?

• Når du sætter et billede ind på dit website, har søgemaskinerne i
udgangspunktet ingen mulighed for at vide, hvad der er på dit billede. 

Koden vil typisk se således ud:
<img src=”billede01.jpg”>



Alt- tags



Tips til at tage gode billeder

• Se hvad andre gør



Skab dit eget univers 



Lav test (split test)



Eksempler













Flere tips

• https://webwoman.dk/saadan-vaelger-du-foto-til-moderne-
webdesign/

https://webwoman.dk/saadan-vaelger-du-foto-til-moderne-webdesign/


Opsamling og Tak for I dag 


	Det gode billede
	Hvem er jeg?
	Dias nummer 3
	Hvor anvender din virksomhed billeder? 
	Dias nummer 5
	Former for billeder
	Hvad er et godt Profilbillede
	Professionelle billeder
	Hvordan tager jeg selv billeder
	Lidt grej
	Hvad er konsekvensen af dårlige billeder?
	Dias nummer 12
	Regler om brug af billeder
	Teknikaliteter ved brug af billeder
	Dias nummer 15
	Opgave 1
	Opgave 2
	Dias nummer 18
	Billeder til Sociale medier
	Hvad er dine erfaringer?
	Dias nummer 21
	Billedebehandling 
	Husker du at tænke SEO ind i dine produktbilleder?�
	Alt- tags
	Tips til at tage gode billeder
	Skab dit eget univers 
	Lav test (split test)
	Eksempler
	Dias nummer 29
	Dias nummer 30
	Dias nummer 31
	Dias nummer 32
	Dias nummer 33
	Flere tips
	Opsamling og Tak for I dag  

