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Billedstil på Aarhus BSS  
Aarhus BSS’ billedstil omfatter både sort/hvid og farvebilleder, og der foretrækkes øjebliksbilleder i 
relevante omgivelser og helst billeder, der formidler så autentiske miljøer og mennesker som muligt: 
 
• Dokumentaristiske billeder med en udpræget æstetisk stil 
• Rigtige mennesker, der laver relevante ting. Ikke overpolerede og irrelevante stockbilleder og heller 

ikke upoleret reportagefotografi. 
• Billeder med et klart fokus og med ro; fx ved at der er fokuseret på 1 eller 2 personer i forgrunden og at 

man fornemmer konteksten i en uskarp baggrund 
• Billeder med en klar og enkel symbolsk ide eller fortælling, der kommunikerer budskabet og er let at 

afkode 
 
Billeder står sjældent alene hverken på print eller online og skal bl.a. tænkes ind i Aarhus BSS’ designlinje.  
 
Ved anvendelse af professionelle billeder bør man helst undgå: 
 
• Polerede og opstillede billeder  
• Billeder med meget stor detaljerigdom, som giver et rodet udtryk, når de kommunikeres sammen med 

skråfelt, logoer, tekst og andre virkemidler 
• Traditionelt opstillede portrætbilleder hvor personerne kigger frontalt ind i kameraet og det er en 

tydelig opstillet situation 

Billeder om efter- og videreuddannelse  
Billederne skal spænde over karriere, familieliv og selvudvikling. Billederne må gerne udstråle, at det er 
hårdt arbejde: Det er rigtige mennesker, der er i gang med rigtigt arbejde eller efter- og videreuddannelse.  
Samtidig skal de portrætterede castes, så kommende studerende og eksterne relationer kan relatere til 
uddannelserne/tilbuddene.  
 

 
Konceptuelle billeder 
Find en god idé og gentag den; gør den 
til koncept. Det gør, at vi kan lande 
forsiderne på forhånd, dedikere ét 
billede til hver uddannelse, som kan 
gentages i forskelligt materiale, hvilket 
bidrager til at skabe genkendelse. 
Samtidig er det en billigere løsning, og 
udtrykket bliver mere ensartet og 
professionelt. 

 

 

 

Eksempel på et konceptuelt 
billede:  
Forsidebillede fra 
Masterprogram i direkte og 
indirekte skatter 

 

 
 
Stockbilleder  
Der vil stadig være et behov for at bruge stockfotos, da billedbehovet er meget større, end man kan dække 
med professionelle billeder. Stockbilleder bør ikke bruges på eksterne publikationer men primært til internt 
brug, og det anbefales af bruge et stockfoto-site hvor billederne ikke er meget traditionelle men har et 
mere moderne look, fx stocksy.com.  



Billeder til digitalt brug og især Aarhus BSS’ web 
Billeder har stor betydning i webdesign og benyttes både som navigationsbærende og indholdsstøttende 
elementer.  

Anbefalingerne til billeder til digitalt brug på Aarhus BSS følger i vid udstrækning de generelle anbefalinger 
til digitale billeder på AU: 

Billeder er en vigtig del af Aarhus BSS/universitets grafiske udtryk. Billederne skal visualisere og understøtte 
kerneaktiviteterne. Motiverne dækker alle områder som interiør, eksteriør, studieliv, portrætter i miljø og 
forskningsaktiviteter. Personbilleder i miljø skal udtrykke nærvær, arbejdsglæde og engagement. Ved 
interiør og eksteriørbilleder tænkes i enkelhed og stram komposition. 

Motiver kan fx være 

• Enkelt-, dobbelt- og gruppeportrætter (af studerende, undervisere, forskere) 

• Billeder af bygninger udefra og rum (æstetiske arkitekturbilleder med lidt “fortælling” i form af et særligt 
lys og/eller en særlig beskæring) 

• Detaljer af bygninger og inventar (gerne fra lidt usædvanlige vinkler) 

• Reportager (fra forskning, begivenheder/foredrag/forelæsninger, sociale arrangementer) 

Billederne lægger ofte vægt på at fortælle om samarbejde og udveksling. Det kan fx være via 
dobbeltportrætter af forskellige faggrupper. 

 

Kvalitetssikring 
Ved udvælgelse af et billede bør man hurtigt fastslå, om billedet er af en høj nok opløsning til at kunne 
figurere på websites i AU-regi, uden der opstår pixelering. Her er det vigtigt at bruge øjnene og være kritisk 
i sin bedømmelse af kvaliteten. Man kan ikke bero på tal såsom 72 dpi eller ppi, da de ikke nødvendigvis 
siger noget om billedets kvalitet. Derimod bør man beskære eller tilpasse billedet til det antal pixels, man 
ønsker at bruge og derefter bedømme kvaliteten af billedet. 

Dimensionering 
Man kan som udgangspunkt lade Typo3 styre formateringen af billedernes dimensioner efter opload. 
Billeder kan indgå i alle spalter i layoutet, og i oversigten over billedmål kan man se, hvilke dimensioner, 
man kan benytte i de forskellige spalter og indholdstyper. 

Benyttes et billede, der overskrider de prædefinerede dimensioner, beskærer Typo3 billedet. Derfor kan 
det anbefales, at man selv beskærer billedet, således beskæringen foretages det rigtige sted. 

Beskæring 
Ved beskæring af billeder er det ikke nok at følge sin intuition i forhold til, hvor man skal beskære. Man skal 
også kunne forsvare sin beskæring kompositorisk, således at man får et resultat, der korresponderer med 
de udstukne regler for Aarhus BSS’ grafiske udtryk. 

Kender man ikke til billedkomposition, vil det være fordelagtigt at sætte sig ind i følgende begreber og 
teorier: Tredjereglen, det gyldne snit, (a)symmetri, diagonalakser og -linjer, perspektiv, fokus og kontrast. 
Dette er nogle af de centrale begreber i beskæringsværktøjskassen, man tager frem, når man skal udvælge, 
beskære og vurdere et billede. 



Ved beskæring af billeder bør man være varsom med at beskære så skarpt, at man dekapiterer levende 
væsener og dekonstruerer in- og eksteriør ved at skære gennem tag, vinduer og døre  - specielt, hvis det er 
de centrale fokusområder på billedet. 

Brug og beskæring af nyhedsbilleder: 
Benytter man billeder, som rækker over to spalter, kan man med fordel beskære billedet til 674 px i 
bredden. Indeholder billedet vigtige detaljer, skal man være opmærksom på, at alt indhold inden for 470 px 
fra venstre vil blive vist, uanset hvilken skærm, tablet eller smartphone, man benytter. 

Bredformatbilleder i nyheder vises i formatet: 674 x 270 px. Vælger man ikke at beskære efter disse mål, vil 
Typo3 automatisk beskære billedet til 674 x 270 px og skjule resten. 

Har man at gøre med et billede i højformat, hvor en beskæring er umulig, bør man fravælge brugen af 
bredformatbillede i nyheden og i stedet vise det i højformat. 

• Sådan ændrer du billedvisning i nyheder 

Beskæring af dobbeltspaltede billeder / Nyhedsbilleder 
Ved dobbeltspaltede billeder er det ofte nødvendigt at beskære billedet, inden det bruges i en nyhed. Hvis 
man oploader et billede uden at have beskåret det, vælger Typo3, hvor der skal beskæres. Ved at beskære 
billedet inden man oploader, bestemmer man selv, hvor beskæringen skal forekomme. 

Brug og beskæring af fokusfeltbilleder 
Fokusfeltet er, som navnet antyder, et felt, der er beregnet til at fokusere på et relevant emne ved hjælp af 
et foto og tekst. Følgende guide har til formål at opstille retningslinjer for brug af fokusfeltet og rådgive 
redaktører og administratorer i brugen af dette. 

I Typo3 kan man benytte enkelt-, dobbelt- og trespaltede fokusfelter, hvor man selv bestemmer højden. 
Brug dog gerne standardhøjderne 270 eller 350 pixels (px). 

Guiden tager udgangspunkt i, at redaktøren har adgang til Photoshop, men andre 
billedbehandlingsprogrammer kan naturligvis også benyttes. 

Guiden indholder følgende punkter: 

• Beskæring af billeder til enkeltspaltede fokusfelter 

• Beskæring af billeder til dobbeltspaltede fokusfelter 

• Beskæring af billeder til trespaltede fokusfelter 

• Fokusfelttekst som grafisk element 

• Photoshop tips 

Beskæring af billeder til enkeltspaltede fokusfelter 
330 px er det statiske breddemål i enkeltspalter. Heraf er kun 230 px synlig på eksempelvis tablets, 
smartphones og små computerskærme. Se oversigten til højre. 

Hvis man vælger at bruge fotografier i enkeltspaltede fokusfelter, anbefales det, at man benytter en højde, 
hvor billedets motiv vises og ikke dækkes af fokusfeltteksten. Brug derfor gerne højden 270 px, for at vise 
motivet. 

http://typo3.au.dk/haandbog/vejledninger/nyheder_og_arrangementer/nyhedsmodulet/opretnyhed/%23billeder
http://typo3.au.dk/haandbog/vejledninger/billedbrug/fokusfelter/%23Enkel
http://typo3.au.dk/haandbog/vejledninger/billedbrug/fokusfelter/%23dobbelt
http://typo3.au.dk/haandbog/vejledninger/billedbrug/fokusfelter/%23Tre
http://typo3.au.dk/haandbog/vejledninger/billedbrug/fokusfelter/%23Tekst
http://typo3.au.dk/haandbog/vejledninger/billedbrug/fokusfelter/%23tips


Ved beskæringen af enkeltspaltede fokusfeltbilleder, benytter man gerne tredjereglen, det gyldne snit og 
diagonaler, som indikatorer for, hvor man skal beskære et fotografi. 

Beskæring af billeder til dobbeltspaltede fokusfelter  
Det statiske breddemål i dobbeltspalter er 674 px. Heraf er kun 470 px synlig på eksempelvis tablets, smart 
phones og små computerskærme. 

Ved beskæringen af dobbeltspaltede fokusfeltbilleder benytter man gerne tredjereglen, det gyldne snit og 
diagonaler, som indikatorer for, hvor man skal beskære billedet. 

Beskæring af billeder til trespaltede fokusfelter 
I trespaltede fokusfelter er det statiske breddemål: 1025 px, mens det anbefales, at man benytter 270 px 
eller 350 px i højden. 

Har man vigtige detaljer på billedet, skal man huske at placere dem inden for 717 px fra venstre, da man på 
den måde sikrer sig, at indholdet altid vil være synligt på tablets, smartphones og små computerskærme. 

Da fokusfelterne er lange rektangler, er det fortrinsvist de vertikale linjer i tredjereglen og diagonalakserne 
man fokuserer på, når man beskærer billeder. Herunder vises et eksempel på, hvordan man kan tage nogle 
af begreberne i brug ved beskæring af et billede. 

Fokusfelttekst som grafisk element 
Man kan lave en masse flotte grafikker med tekst på i photoshop, indesign eller andre lignende 
programmer. Problemet med at lægge dem på nettet er, at mange brugere vil have svært ved at læse 
teksten. En skærmlæser vil f.eks. ikke kunne læse teksten. Vi anbefaler derfor, at du i stedet bruger 
fokusfeltet til at placere en tekst ovenpå et billede. 

Da fokusfelterne derfor ofte indeholder tekst, bør man overveje, hvordan teksten fungerer i forhold til den 
øvrige komposition. Teksten er venstrestillet og starter normalt omkring den horisontale midterakse. 

Ved brug af links har man mulighed for selv at bestemme, hvilken farve tekstbaggrunden på linket skal 
have. Dette bør udnyttes grafisk ved at understøtte det underliggende billede farvemæssigt ved at 
genbruge en allerede benyttet farve fra billedet. Da linket også fungerer som et ”call to action”, bør man 
bruge en farve, som ikke forsvinder i billedet, men derimod tiltrækker sig opmærksomhed. 

Photoshop tips 
Når man beskærer billeder i Photoshop, benytter man Crop Tool, som har indbyggede hjælpelinjer, der er 
opstillet efter tredjedelsprincippet. 

Hvis man beskærer ud over kanterne på kildebilledet, kan man i nogle tilfælde opfylde de overskydende, 
tomme beskæringsfelter ved først at markere felterne med Magic Wand Tool og derefter udfylde de 
tomme felter med Content-Aware Fills og efterretouchere med Clone Stamp Tool og Healing Brush Tool. 

Som med al retouchering, skal man være utrolig varsom og påpasselig med ikke at overgøre det, og man 
bør straks kassere billedet, hvis resultatet ikke lever op til kvalitetskravene. Tjek evt. med en kollega, om 
billedet ser manipuleret ud inden man oploader det. 
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