


Låt oss förklara. Vi är bildnördar som går till jobbet varje  
dag för att vi älskar svensk fotografi. För att vi vill få andra att  
upptäcka hur mycket bra bilder svenska fotografer skapar. 

Och för att vi vill fylla begreppet bildbyrå med autenticitet, 
känslor och mångfaldsperspektiv. Något nytt.  
Något som inte går att hitta någon annanstans.

Gillar du amerikanska 
bildbyråbilder?  
Då är vi helt fel för dig.



På rekommendationssajten Reco, där 
kunder kan ge sina åsikter om företag, är 
vårt kundbetyg 4,5 av 5. Hundratals riktiga 
kunder har återkopplat om hur de upplever 
att vara kund hos oss. Det vi får mest  
beröm för är vårt bildmaterial och  
vår kundservice. 

Du är alltid välkommen att ringa, e-posta 
eller chatta för att få hjälp och svar på dina 
frågor. Eller för att tipsa om vilka bilder du  
vill se mer av. Vi för det vidare direkt till  
fotograferna så att de snabbt kan producera 
de bilder som efterfrågas. Eller så ser vi till 
att plåta bilderna själva, vi har ett eget  
fotografteam inhouse.

Vårt hjärta klappar  
för bra kundservice

Vi är en flexibel samarbetspartner som löser 
alla dina visuella behov. Men vad betyder 
det egentligen? Jo, att vi lyssnar in dina 
behov och tar fram lösningar utifrån dem. 

• Behöver du bygga upp eller fylla på en 
intern bildbank? Vi ordnar bilderna.
• Vill du anlita en fotograf? Vårt inhouse 
fotografteam står till din tjänst. 
• Saknar du något i vår bildkollektion?  
Berätta så tar vi fram sådana bilder.

Hos oss kan du köpa bilder styckevis eller 
genom paket och abonnemang som 
finns i olika storlekar. Du kan också beställa 
uppdragsfotograferingar där vi skräddarsyr 
bilderna efter dina önskemål och din budget. 
Vi gör allt från personalporträtt till stora 
plåtningar med modeller. 

De flesta av våra bilder har en royaltyfri 
användningsrätt så att du kan publicera dem 
i alla medier under all framtid. Vi är också 
noga med skriftliga modelltillstånd så att  
du kan använda bilderna i kommersiella 
sammanhang. Krångelfritt. 

Vi inleder gärna ett kundsamarbete med ett 
möte eller telefonsamtal där vi går igenom 
dina behov och hjälper dig att välja den mest 
förmånliga prismodellen och tipsar om hur 
du hittar de bilder du söker.

Vilket sätt att köpa bild 
passar dig bäst? 
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Under varumärket Scandinav tar vi fram bilder med ett 
bildspråk som passar speciellt bra för kommun, stat 
och landsting. Vi avbildar det svenska samhället och 

dagliga situationer på ett vardagsnära sätt. 

Bildspråket gränsar till det dokumentära. Äkta och 
oputsat. Inte tillgjort och faktiskt ganska långt från den 
typiska bildbyråbilden. Livet precis som det ser ut. Sa  
vi att vi har fyra fokusområden som präglar de bilder  

vi tar in till Scandinav? Jämställdhet, integration,  
mångfald och funktionsnedsättning.  

 
Låter det som något du letar efter?  

Välkommen att lära känna Scandinav.

Scandinav bildbyrå,  
en del av Johnérfamiljen



Har du behov av en eller två bilder och är 
osäker hur behovet ser ut framöver? Då kan 
du köpa enstaka bilder. Välj hur stor fil du 
behöver och använd den inom det specifika 
projektet eller köp till möjligheten att använda 
den för all framtid. Under varje bild på hem- 
sidan framgår det vad den kostar.

Styckvisa bilder

När du köper ett bildpaket eller abonnemang 
köper du rätten att fritt använda de bilder 
som du laddar ner i all evighet. Enkelt och 
smidigt. Priset blir lägre ju fler bilder du kö-
per. Välj att betala månadsvis eller årsvis. 

Bildpaket
Passar dig som behöver mer än två bilder 
under ett år. De finns i storlekar på 5, 10  
eller 25 bilder och förutom antal väljer du 
även det format du behöver bilderna i. Välj 
det paket som matchar ditt behov, förskotts-
betala paketet och sen laddar du ner bild  
för bild allt eftersom du eller någon kollega 
behöver dem under ett år. Vårt mest sålda 
paket är 10 bilder i bildformatet medium,  
ca A5-storlek. Det ger ett pris på 990 kr  
per bild. 

Abonnemang
Perfekt för dig som har ett löpande behov av 
bilder. Abonnemangen finns från 100 bilder 
upp till 1000 bilder på ett år och även här 
väljer du en fast bildstorlek som du vill köpa 
bilderna i. Vårt mest sålda abonnemang 
är 100 bilder i bildformatet medium, ca 
A5-storlek. Det ger ett pris på 360 kr per 
bild.

Paket & Abonnemang

Vår mest generösa tjänst som ger din 
organisation tillgång till ett obegränsat antal 
bilder. När du köper ett Open Access köper 
du ett obegränsat antal nedladdningar i 
valfri storlek för dina kreatörer. Du betalar 
en fast månadsavgift och får på så vis total 
kostnadskontroll samtidigt som du slipper 
begränsningar sett till antal nedladdningar 
och bildstorlek.

Open Access

Passar dig som vill ha bilder som fotograferas 
för att passa just er verksamhet. Vid ett upp-
drag fotografer vi bilder utifrån dina önskemål 
som du får ensamrätt till. Många av våra 
kunder väljer bort ensamrätten som ett sätt 
att göra plåtningen extra prisvärd. Vi gör allt 
från personalporträtt till större produktioner 
med professionella modeller ute i miljö. 

Du bestämmer budgeten och vi anpassar 
oss efter de ramarna du sätter. Allt börjar 
med ett uppstartsmöte där vi tillsammans  
går igenom uppdragets mål och karaktär  
så att du kan vara trygg med att bilderna  
blir just så som du önskar. Sen tar vi på  
oss att ordna resten i nära samarbete  
med dig.

Fotouppdrag

Passar inget av våra erbjudanden just dig 
så anpassar vi gärna en lösning efter dina 
behov. Ring eller e-posta så kommer vi till 
dig för att diskutera ett upplägg som passar 
din organisation.

Flexibilitet

Johnér erbjuder



Vi påstår inte att vi är störst, bäst eller vackrast.  
Men vi är en lyhörd leverantör av visuell media  
för dig som söker bilder som är relevanta i dagens  
samhälle. För dig som tror på mångfald både i val  
av motiv, fotomodeller och prissättning. 

Hos oss finns ingen standardkund. Vi ser dig och  
skräddarsyr lösningar efter din organisations behov.  
 
Vi är Johnér, en bildbyrå av idag. Och imorgon.

johner.se


