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BAKGRUND
Bildpolicy för Equmeniakyrkan togs fram 2015 och har reviderats februari 2021. 
Den riktar sig främst för internt bruk till medarbetare i Equmeniakyrkan.

SYFTET MED EN BILDPOLICY
Den här policyn är till för att underlätta, inspirera och sätta ramarna för 
Equmeniakyrkans visuella kommunikation. Policyn används för både intern 
och extern kommunikation och är ett tillägg till den grafiska profilen och till 
kommunikationsplanen.

Syftet är att de bilder vi använder ska ge ett enhetligt intryck, skapa igenkänning 
och stärka Equmeniakyrkans vision, uppdrag och övergripande mål.

BILDER SOM KOMMUNIKATION
Att uttrycka sig konsekvent i bild och text är betydelsefullt för vår kommunikation 
och identitet. Bilder kan visa människor, platser och upplevelser från våra 
sammanhang och skapa igenkänning, trovärdighet och ge tyngd åt de budskap vi 
vill förmedla.

Vi lever i en visuell tid där bilder spelar en avgörande roll. Bilder kommunicerar 
utan ord och talar direkt till mottagaren. Därför är det viktigt att våra bilder 
stämmer med våra värderingar. Målet är att de bilder vi använder ska väcka intresse 
för Equmeniakyrkans arbete och det budskap vi vill förmedla.

KÄNNETECKNEN FÖR BILDER
Bilder som visualiserar och representerar Equmeniakyrkan och våra sammanhang 
(församlingar, mötesplatser och konferenser) ska ge en inbjudande känsla och 
de ska kännetecknas av hopp, framtidstro, värme, öppenhet, en välkomnande 
gemenskap och ett starkt samhällsengagemang.

HOPP & VÄRME
Bilderna ska ge mottagaren en positiv och varm känsla. Det kristna 
budskapet grundar sig i hopp och värme och det är så vi vill att 
Equmeniakyrkan ska visualiseras.

ÖPPENHET & EN VÄLKOMNANDE GEMENSKAP
De bilder som används ska visa på att vi är en öppen och bred gemenskap. 
Det är viktigt att lyfta fram olikheter och att låta bilderna visa en bredd av 
människor och åsikter. 

ETT STARKT SAMHÄLLSENGAGEMANG
Bilderna som används ska visa mottagaren att Equmeniakyrkan har ett 
starkt samhällsengagemang både lokalt, nationellt och internationellt. 



4

Bildpolicyn gäller inte bilder ur våra historiska arkiv.

Bilder på människor som illustrerar det gemensamma arbetet i allmänhet och 
det internationella arbetet i synnerhet ska vara positiva, hoppfulla och inte väcka 
medlidande. Porträtt och gruppbilder på människor får gärna utstråla värme och 
personlighet.

Alla människor har ett namn. Våra bilder ska förmedla Equmeniakyrkans syn 
på människovärde. Att tänka igenom hur bilden kan uppfattas ur ett norm- och 
jämställdhetsperspektiv bör alltså göras för att undvika missförstånd. 

Genrebilder behövs för våra olika ändamål. De behövs då vi generellt vill beskriva 
ett arbete, ett projekt och samarbeten. De kan också fungera som nyhetsbild. 
Bilderna ska främst användas på webben men även i tryckta publikationer.

Om möjligt ska bilder kompletteras med informativ bildtext. Personers namn, 
projektet eller sammanhang, plats och fotografens namn. Bildtexter ska inte 
beskriva vad som framgår av motivet.

ETT NORMKRITISKT BILDVAL
Ett normkritiskt bildval kan utgå från diskrimineringsgrunderna i 
diskrimineringslagen. De bilder som Equmeniakyrkans använder ska inte befästa 
gamla normer.

Visa gärna människor som avviker från normen men som ändå ingår naturligt i 
vårt sammanhang. 

Visa personer med synliga funktionsnedsättningar, utan att de representerar 
handikappade eller visa en chef som är kvinna, utan att för den skull illustrera 
kvinnligt ledarskap.

PERSONALBILDER
För att Equmeniakyrkans nationella webbsidor ska se enhetliga ut ska alla 
personalbilder följa samma manér. Bilderna ska bland annat vara tagna som 
porträtt, där de tydligt syns vem som är på bilden. För att uppnå ett enhetligt 
manér ska alla personalbilder på hemsidans kontaktsida vara i svart/vitt.

Observera att lokal församling avgör själv hur bilderna på personalen presenteras. 
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UPPHOVSRÄTT OCH COPYRIGHT
Om du som anställd i Equmeniakyrkan fotograferar i tjänsten ska bilderna kunna 
användas i Equmeniakyrkans sammanhang. Equmeniakyrkan har inte rätt att sälja 
bilder eller låta någon tredje part använda bilderna utan ditt tillstånd.

Fotografens namn ska alltid anges i samband med fotografiet såvida det inte är 
praktiskt eller tekniskt omöjligt.

Om professionella fotografer eller amatörfotografer som inte är anställda av 
Equmeniakyrkan ska anlitas måste avtal skrivas. Avtalet ska innehålla:

• Användningsområden (trycksaker och webb)
• Eventuell tidsperiod under vilken bilderna får användas
• Fotograferas människor ska de alltid godkänna sin medverkan. Det räcker 

med ett muntligt avtal om att bilderna ska användas i Equmeniakyrkans 
tryckta och digitala informationskanaler (omfattar även sociala medier).

• Fotograferas barn behövs förälders tillåtelse för publicering i våra kanaler.

På Svenska Fotografers Förbund www.sfoto.se finns information om 
upphovsrättslagen angående fotografiska bilder.

SÅ KAN DU FÅ HJÄLP MED BILDER I EQUMENIAKYRKAN
Ta kontakt med kommunikationsenheten när du är i behov av bilder. Det kan till 
exempel vara bilder till en webbsida, trycksak eller en presentation.

Formulera först vad bilden ska användas till, målgrupp, ämne samt vad i din text 
som du vill lyfta fram. Alla bilder som används i sammanhang där Equmeniakyrkan 
är avsändare ska följa instruktionerna i bildpolicyn


