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SVÅRIGHETEN 
MED ATT VÄLJA  BORT
Fick nyligen ett telefonsamtal från en god vän som fått panik. Hjälp! Det 
är fullt i min telefon, padda och dator, vad skall jag ta mig till? Kände 
igen mig då jag själv hamnat i samma dilemma för inte alltför länge 
sedan. 

Problemet är att jag är flitig med kameran i mobilen, alla roliga situatio-
ner som barn och katter konstant bjuder på måste såklart förevigas, inte 
sällan som ett filmklipp. Även om mobilens minne är stort och väl tillta-
get (det såg jag till redan vid inköpet) kommer den oundvikliga dagen då 
tingesten vägrar ta emot fler bilder. Du måste rensa! 

Många gånger har bilder fått raderas under svår ångest och tidspress, för 
att ge plats åt ett nytt tillfälle som bara måste förevigas momentant. Jag 
tänker alltid att till helgen eller under nästa ledighet ska jag sätta mig ner 
och rensa ordentligt, men det har ännu inte blivit av.

Inte bara mobiler utan hela världen svämmar över av bilder numera. Vil-
ket kan vara alldeles underbart, om man älskar bild. Samtidigt kan det 
vara alldeles förfärligt om man har ett uppdrag att sålla fram de rätta bil-
derna för ett företag, myndighet eller kund. 

Det ställs höga krav på bilder som ska fungera som kommunikatörer av 
viktiga, känsliga, tilltalande, inte stötande och inkluderande budskap. 
Normkreativ är ett viktigt begrepp som vuxit sig stort inom bildvärlden 
på senare tid. Det innebär att man har insett att stereotypa och exklude-
rande bilder inte längre fungerar. Något som seriösa och duktiga kommu-
nikatörer också tagit till sig på bred front. 

Svårigheten är bara att många stora bildarkiv idag innehåller närmare 100 
miljoner bilder vardera, kanske fler. Många har lyckats dåligt, eller har 
inte ens försökt, att rensa bort det sexistiska, diskriminerande och stere-
otypa. Känns väl sådär när man söker efter porträttbilder på kvinnor och 
får upp närbilder på helt andra lättklädda, välsvarvade kroppsdelar. 

Undrar hur den som valde att ta in bilderna i arkivet tänkte? För att inte 
tala om sökordssättaren? Normkreativiteten känns långt borta, guldkorn- 
en finns men de tar lång tid att vaska fram. Och tid är pengar, vem har 
tid och råd att leta? 

Tid och pengar är också en förutsättning för att skapa guldkorn. Alla 
de fantastiska bilder som yrkesskickliga fotografer skapar vilket är långt 
ifrån de flesta alster jag lyckas skapa i min mobil. Det skulle vara tråkigt 
om guldkornen blev färre på grund av att fotograferna inte längre har råd 
att skapa dem. 

Den risken är överhängande då priset du betalar för bildlicenser idag är 
jämförbart med priset på en tubsocka. Men tänk efter, är inte priset i 
själva verket högre om du lägger till den tid du fick lägga ner på att hitta 
dem?

Agneta Johnér
COB Johnér Bildbyrå AB
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Det är inte ovanligt att historiker 
intresserar sig för reklam som en 
källa för att förstå det som varit. 
Reklamen anses vara ett värdefullt 
material för kulturanalytiska och 
kulturhistoriska studier, eftersom 
den ger information om sociala och 
kulturella förhållanden som råder på 
den plats som den skapas. Även om 
reklambilderna är tillrättalagda och 
skevar mot ideal snarare än verklig-
het ger de en bild av den samtid i vil-
ken de skapats.

MAMMA, PIGA ELLER  
METROPOLIT?
Ett exempel är hur kvinnor har 
porträtterats i reklamen. Gör vi ett 
nedslag 1921 noteras följande: rekla-
men består i mångt och mycket av 
teckningar och måleri. Den riktas 
primärt till en välmående överklass. 
Således är det i första hand denna 
samhällsgrupp som skildras.

Det här blir tydligt när man bläddrar 
genom den bok som Art Directors 
Club i New York tog fram för att 
lyfta fram välgjord reklam i sam-
band med att de 1921 höll sin första 
tävling. 

I boken, som samlar de nominerade 
bidragen, finns en rad kvinnor por-

VAD SÄGER REKLAMEN 
OM VÅR TID? 

trätterade. De har primärt tre roller: 
de är mammor, de är tjänsteflickor, 
eller så är de moderna kvinnor. De 
moderna kvinnorna rör sig i offent-
liga miljöer såsom restauranger och 
skidbackar. De är metropoliter som 
läser tidningar, skriver skrivmaskin 
och kör bil. Men röker gör de inte. 

YOU’VE COME A LONG WAY, 
BABY 
Under efterkrigstiden kommer rekla-
men, och även dess kvinnoporträtt, 
att förändras. Fotografiet blir allt 
mer framträdande. Målgruppen är 
en växande medelklass dominerad 
av  hemmafruar och kärnfamiljer. 
Under 1960-talet bidrar den kreativa 
revolutionen, som porträtterats med 
framgång i tv-serien Mad Men, till 
att återigen förändra reklamen. Och 
mot slutet av 1960-talet förändras 
även kvinnoporträtten.

I USA lanseras Virginia Slims – ciga-
retten för kvinnor. I kampanjens 
annonser konstateras ”You’ve come a 
long way, baby”. Reklamen rider på 
en våg av kvinnlig frigörelse. På en 
av bilderna har exempelvis en kvinna 
tagit plats bland nationens fäder i 
Mount Rushmore. 

Speglar vi samhällets ideal eller formar vi dem? 
Det har visat sig att reklam som bryter mot stereo-
typer får oss att må bättre. Sara Rosengren, docent 
i marknadsföring på Handelshögskolan i Stock-
holm, har tittat närmare på hur kvinnor har por-
trätterats i reklam genom tiderna. Hon har lagt 
märke till hur fenomenet  femvertising växer sig 
allt starkare.
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Det här med rökning kan tyckas vara en detalj, men den 
är intressant som en illustration av det som tycks vara en 
röd tråd för hur kvinnoporträtten i reklamen har utveck-
lats. De har nämligen följt förändringarna i samhället 
snarare än lett dem. Det kan tyckas paradoxalt för 
reklambranschen som lever av sin kreativitet.

DAGENS KVINNOPORTRÄTT MER VARIERADE
En metastudie av vetenskapliga studier av den reklam som 
producerats under 1900-talet fram till idag visar tydligt att 
bilder av kvinnor i reklamen har följt efter snarare än legat 
i framkant i utvecklingen av kvinnans roll i samhället.
Men kanske är detta på väg att förändras.

Idag intresserar sig allt fler annonsörer, både på andra 
sidan Atlanten och här i Europa, för hur deras reklam 
framställer kvinnor. Vi ser allt fler exempel på vad som 
inom branschen kallas för ”femvertising”, feministisk 
reklam, och kvinnoporträtten i reklam har blivit mer 
varierade. 

Allt fler annonsörer säger sig dessutom vilja forma snarare 
än spegla samhällets ideal. Det här tycks också löna sig. 
Våra studier visar att människor som exponeras för min-
dre stereotypa porträtt i reklamen är mer benägna att ta 
den till sig. 

De känner också större samhörighet och empati. De som 
satsar på femvertising och normkritiska bilder i reklamen 
tycks alltså ha hittat rätt. Vad säger det om vår samtid?

Sara Rosengren
Docent i marknadsföring 

Handelshögskolan

HÅLLBARHET – TREND 
ELLER NÖDVÄNDIGHET?
IDAG HAR FÖRETAG OCH ORGANSIATIONER SOM VILL VARA STARKA 
OCH TYDLIGA INTE LÄNGRE RÅD ATT IGNORERA HÅLLBARHETSFRÅ-
GORNA. FÖRETAG SOM ANVÄNDER UTOPIN OM EN BÄTTRE VÄRLD SOM 
AFFÄRSIDÉ BLIR FRAMGÅNGRSIKA. DESIGN- OCH VARUMÄRKESSTRATE-
GEN JOHN MELLKVIST, SPECIALIST PÅ HÅLLBARHET, BERÄTTAR MER OM 
HUR FÖRETAG KAN VINNA KUNDERNAS SYMPATI.

Tillsammans med sina uppdragsgivare vill John Mellkvist 
skapa företag som inte bara är starka och tydliga, utan 
även sympatiska. Företag kan inte längre nonchalera håll-
barhetsarbetet, men det gäller att veta var man ska börja 
och vilka fallgroparna är. 

VARFÖR SKA FÖRETAG OCH ORGANISATIONER 
SÄTTA HÅLLBARHET HÖGT PÅ SIN DAGORD-
NING?    
– Kunder dras till företag som vill väl. Hållbarhet är en 
så viktig fråga att alla måste hitta sin väg. Står du utanför 
kommer inte kunder att vilja hänga med dig, så i längden 
handlar det om en överlevnadsfråga. 

VAD SER DU I VÅR OMVÄRLD SOM DRIVER 
HÅLLBARHETSFRÅGAN JUST NU?
– När nyhetsflödet känns dystert är det värt att tänka på 

hur många av de riktigt stora innovationerna som har ska-
pats ur nöd. Svåra tider vrider upp en fjäder för idékraft. 
Världens just nu mest innovativa företag har uttryckligen 
utopin som affärsidé. Tesla, Facebook, Virgin och Google 
driver alla en intressant utveckling för en bättre värld. Att 
alla kan göra något är en insikt som växer lavinartat. Den 
har företag inte längre råd att ignorera.  

– Vi har också affärsmodellen ”Third way commerce” med 
TOMS Shoes i spetsen. För varje par skor du köper från 
dem så skänker de samtidigt ett par skor till en behö-
vande. Det skapar en känsla av att göra konkret nytta hos 
kunden. 

HUR FUNGERAR UTOPIN SOM AFFÄRSIDÉ?
–  Det handlar om företag som använder utopin som 
vision och drivkraft för att göra gott. Google och Face-

HÅLLBARHET
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book har ambitiösa projekt inom många områden. De pekar ut stora globala 
problem och målar skickligt upp bilden av en värld som fungerar bättre än 
dagens. Ett problem är att tillhandahålla uppkoppling och internet till de icke 
uppkopplade delarna av världen, via ballonger och soldrivna drönare. De ser 
internet som förutsättningen för en hälsosammare och rättvisare värld. 

DET PRATAS MEST OM EKOLOGISK HÅLLBARHET, MEN VAD 
INGÅR I BEGREPPET HÅLLBARHET EGENTLIGEN?  
– Förutom ekologisk hållbarhet brukar jag också tala om ekonomisk och social 
hållbarhet. Vi ser en ny feminism som är inriktad på positivism och att stärka 
kvinnors självförtroende. Exempel på detta är projektet HeForShe som frontas 
av skådespelaren Emma Watson. 

– Det växer också fram en mer nyanserad bild av äldre. De behövs i arbetsli-
vet och tillför andra värden än unga. Ta bara den snart 95-åriga stilikonen Iris 
Apfel, eller BMW som har anpassat löpande bandet för att äldre ska kunna 
arbeta där med mjukare mattor, sittpallar och specialgjorda skor till den seni-
ora arbetskraften. 

–  Företags välgörenhet har länge varit något man har satsat på efter att företa-
get funnits en tid och börjat generera vinst, men nu vill man hellre starta före-
tag med filantropin som grundidé och sedan skapa lönsamhet genom att göra 
gott. Allt detta ingår i en alltmer nyansrik strävan mot en hållbar utveckling 
för världen.

ÄR NÅGON AV HÅLLBARHETSTYPERNA VIKTIGARE? 
– Nej, det är snarare så att de tre varianterna samverkar. Den övergripande 
insikten är att människor har behov av något mer än bara produkter. I grunden 
handlar det om utjämning. Idag kan vi snabbt skaffa oss en omvärldsbild och 
då framträder världens ojämlikheter tydligt. Det gör att fler kan och vill enga-
gera sig. 
 
VAD ÄR EN VANLIG FALLGROP NÄR FÖRETAG ARBETAR MED 
HÅLLBARHET? 
–  Du måste övervinna floskelfaktorn och hitta en naturlig ingång till hållbar-
het. Känns det påklistrat har man valt fel ingång. Om ens hållbarhetssatsning 
inte upplevs som äkta, tydlig och självklar upplevs man som falsk. 

Analysera hur din bransch fungerar
Vilka problem och akilleshälar finns i branschen? Börja gräv där 
för att identifiera var företagets fokus bör ligga. Studera även 
andra branscher där hållbarhetsarbetet har fungerat bra. 

Låt hållbarhet utgöra grunden för företagets identitet och 
affär
Tänk på att kunden köper in sig i företagets strävan att förbättra 
världen, så gör det till en totalupplevelse. Ett inspirerande exempel 
är det schweiziska företaget Freitag som återvinner lastbilspre-
senningar till sina väskor och plånböcker. De agerar istället för att 
bara prata!

Skapa ett satellitprojekt som inspirerar hela företaget
Ta fram en ny produktlinje, och gör det bra! Det blir en spjut-
spets som smittar av sig på hela företaget. Ta gärna extra hjälp av 
en trovärdig individ som talesperson för konceptet. Jeansmärket 
G-Star gjorde den uppmärksammade denimkollektionen ”Raw for 
the Oceans” ihop med artisten Pharrell Williams som ett sätt att 
belysa problemet med all plast som finns i våra världshav. Det öpp-
nar möjligheter att styra hela företaget i en sådan riktning.

KOM  IGÅNG MED HÅLLBARHETSARBETET
OCH FÅ DET LÖNSAMT!

RÄTT BILDVAL FÖR 
ATT KOMMUNICERA 
HÅLLBARHET 

Att integrera hållbarhetsfrågorna i varumärkesarbetet är avgörande när allt 
fler kunder väljer företag som vill väl. Ta bilden till hjälp för att visa vilka 
ni är och er ambition att göra världen bättre. Karin Sandelin,  semiotiker 
på Kantar Sifo, är expert på bildkommunikation och bildval. 

HÅLLBARHET
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Semiotik är läran om tecken och symboler och 
hur dessa tolkas. Karin Sandelin arbetar med 
semiotiska analyser och rekommendationer 
åt kunder inom en mängd branscher, allt från 
finansbranschen och television till regering och 
riksdag. 
 Karin Sandelin är expert på kunskapen om 
varför en bild uppfattas på ett visst sätt och 
varför den väcker vissa känslor. Genom att vara 
medveten om vad bilden symboliserar här och 
nu kan du signalera en konsekvent och tydlig 
identitet – och företagets arbete med hållbar-
het. 

STABILITET OCH UTVECKLING I 
BALANS
Hållbarhet handlar dels om att finna en stabi-
litet, att stanna upp rusande processer såsom 
slitande konsumtion, vikande folkhälsa eller en 
kraschande ekonomi. Men hållbarhet handlar 
inte om att stå stilla, utan att skapa utveckling 
och processer som är i balans med naturen och 
samhället. Det handlar om förändring.
 I visuell kommunikation betyder det här att 
bilder som signalerar hållbarhet ofta handlar 
om att stanna upp och hitta en balans. Det blir 
lätt ett retrospektivt, tillbakablickande uttryck 
som följer med detta, ett uttryck för vår bild av 
att vi hade mer hållbara processer förr.

NYA VÄRDERINGAR VISAS MED 
RÖRELSE
Men det finns fler uttryck för hållbarhet. 
Parallellt med inbromsningen handlar det 
också om ett innovativt sökande efter effektiva 
och smarta lösningar. Och om att ge uttryck 
för nya värderingar som bryter sig loss från tra-
ditioner för att främja alternativt tänkande. På 
så vis skapas ett mer jämställt och demokratiskt 
samhälle för alla.
 Sökandet avbildas med en rörelse i bilden. 
Den kan vara positivt framåt, vilket avbildas 
genom en vänster-till-höger-rörelse i bilden, 

Vilka värden vill verksamheten förmedla och hur visas det i bild? Samla 
exempel på bilder som känns rätt – men också på sådant som är fel – för att 
staka ut just ert bildmanér. 

Människor i bild skapar starka uttryck som lockar ögat och syns i bruset. 
Mångfald och jämlikhet tänker du säkert redan på, men det tål att påminnas 
om. Låt alla typer av människor få synas i er kommunikation!

Glöm inte den juridiska aspekten i dina bildval. Professionella bildbyråer 
ska ha skriftliga tillstånd för bilder med modeller och även platser i de fall det 
behövs. 

TRE TIPS OM BILDVAL

”Sök bildernas  
kryddor. Granska 
fotografier som  
tillförts personlighet 
eller ett mått ärlighet, 
en tesked finurlighet, 
rejält med mänsklig 
värme, mycket  
angelägenhet och  
slutligen kanske  
spetsats med humor, 
som omedelbart  
skapar sympati.”

Bo Bergström 
Författare & creative director,  

”Effektiv visuell kommunikation”

HÅLLBARHET

alternativt i djupled eller nerifrån och upp för 
att avbilda strävan. Konstraster kan också vara 
ett effektivt sätt att avbilda förändring. Det kan 
vara kontraster i färger, oskärpa-skärpa, nära-
långt bort, ljust-mörkt, gammalt-nytt.

BÅDA FÖTTERNA PÅ JORDEN
Eftersom hållbarhet handlar om att värna 
lokala produkter och tjänster, och respektera 
natur och medmänniskor är det fördelaktigt att 
avbilda en förankring i bilden, gärna med en 
fysisk beröringspunkt. 
 Det kan handla om en förankring i natu-
ren genom nakna fötter på marken, handen på 
trädstammen eller vind i håret. Dessa taktila 
uttryck lägger fokus på värden som närhet och 
närvaro, som i sin tur möjliggör direkt hand-
ling. Just händer fungerar ofta som en effektiv 
metafor för handlingskraft.
 Hållbarhet kan också uttryckas som en för-
ankring i relationen till andra människor och 
det personliga mötet. Det avbildas genom berö-
ring eller att tillsammans bilda en gemensam 
fysisk kropp som grupp eller genom att samlas 
runt ett bord.
 Det kan likaså handla om en förankring i 
sin identitet eller vardagliga livsmiljö, att vara 
trygg i den och ta del av den med stadiga fötter 
på marken, involverad och inkluderad.

GE RÖST TILL JUST DIN BERÄTTELSE
Vardagligheten är ofta förekommande, efter-
som hållbarhet brukar  
handla om att förändra valen i vardagen. Den 
kan symboliseras av »osminkade« karaktärer i 
välbekanta miljöer som bär tillåtande skrynk-
lighet och stökighet, och vad som förefaller 
vara ett autentiskt dagsljus. 
 Samtliga uttrycksbärare i bilden, såsom 
struktur, former, personligheter, miljöer, textu-
rer, ljussättning och färger, ger röst till just din 
berättelse om hållbarhet.
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NORMKREATIVA 
BILDER VISAR 
HELA MÅLGRUPPEN

MÅNGA SOM  
TÄNKER PÅ BILDBYRÅ-
BRANSCHEN SER  
FÖRMODLIGEN EN HEL 
DEL STEREOTYPA  
BILDER AV MÄNNISKOR 
FRAMFÖR SIG.  
GENOM ATT GÖRA 
DET ENKELT ATT HITTA 
NORMKREATIVA  
BILDER VILL JOHNÉR 
SPRIDA BILDER SOM 
SPEGLAR MÅNGFALD I 
OLIKA FORMER. 
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Johnér vill påverka branschen och göra det enklare att 
hitta normbrytande bilder. Därför arbetar man intensivt 
med sina fotografer för att bredda mångfalden i de bilder 
som kunderna köper. 

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS SNABBARE ÄN BILDVALEN
Reklamen ska spegla samhället. Men det stämmer inte 
med verkligheten. Fortfarande är det många som inte 
syns. 

Maria Niemi på Hyvvää Kommunikation  är expert på 
inkluderande kommunikation. Hon har arbetat strate-
giskt och operativt med normkreativ kommunikation i tio 
år, framför allt inom ideell och offentlig sektor. Det här 
är hennes råd till företag som vill lyfta fram mångfalden 
genom att visa hela målgruppen på bild.

VARFÖR  ÄR DET VIKTIGT ATT KOMMUNICERA 
MÅNGFALD?
– Det är en överlevnadsfråga. Världen blir allt mer glo-
bal och mångfacetterad. Det går inte längre att stöpa 
människor i samma form. Därför går det inte heller att 
kommunicera efter ensidiga mallar. 

– Alla som inte känner igen sig i den ensidiga bilden kom-
mer att vända sig någon annanstans. Målgruppen går inte 
längre att definiera med en enkelspårig persona. De före-
tag och organisationer som kan hitta sätt att nå olika sor-
ters människor på smartast möjliga sätt kommer att vara 
de som tar sig framåt.

VAD ÄR EGENTLIGEN NORMKREATIV 
KOMMUNIKATION?
– Normkreativ kommunikation handlar om att göra något 
kreativt av rådande normer och på så sätt förändra dem 
successivt. 

– Det handlar om att kommunicera så att fler, oavsett kön, 
sexuell läggning, etnicitet och funktionsvariation känner 
sig sedda och välkomna. Det handlar om att gå från ana-
lys till handling. Och att leka med normer! Normkreativ 
kommunikation är inte bara smart, det är kul också.

VAD ÄR DET VANLIGASTE MISSTAGET NÄR MAN 
VÄLJER BILDER?
– Att välja bilder som förmedlar stereotyper, utan att ifrå-
gasätta det. Det kan handla om att förmedla unkna köns-
roller till exempel. 

– Ett annat vanligt misstag är att bara visa normen, till 
exempel köra en kampanj för barnfamiljer men bara välja 
bilder på mamma-pappa-barn. Det är otroligt många 
familjer som inte kommer att känna igen sig i den bilden.

HUR UNDVIKER MAN ATT VISA KLICHEARTAD 
MÅNGFALD? 
– Det viktigaste är att inte jobba på rutin utan att ständigt 
ifrågasätta och omvärdera. Ta hjälp av någon som har de 
normkreativa glasögonen på sig. 

–  Jag tillhör till exempel själv vithetsnormen, så det är 
jättelätt hänt att jag utgår från mig själv och därför gör 
missar, så jag tar hjälp av andra för att upptäcka dem. Vi 
är alla bara människor. Men vi kan hjälpa varandra.

VÅGA FRÅGA KUNDERNA VAD DE
FAKTISKT TYCKER OM ERA BILDVAL. 
Lyssna särskilt till kritiken. Där finns  
lösningen! 

SE TILL ATT HA MÅNGFALD I  
PERSONALSTYRKAN.
Det ger nya perspektiv som också går att  
lyfta in i kommunikationen. 

TA HJÄLP UTIFRÅN!
Det finns många konsulter och företag som 
är specialiserade på mångfaldsfrågor. 

³ SÄTT ATT  ÖKA MÅNGFALDEN  
I KOMMUNIKATIONEN
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#mångfald
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Arash Gilan  är en flitigt anlitad föreläsare, inom digitala medier, 
trender och marknadsföring, såväl nationellt som internationellt. 
Han är medgrundare av och vice VD för en av Nordens största 
digitala byråer, Viva Media Group. Som en av sex Google Agency 
Coacher, har han utbildat byråer i 12 länder i hur man bygger ett 
framgångsrikt bolag.

VAD BETYDER BEGREPPET DIGITAL MARKNADSFÖRING 
EGENTLIGEN?
– Onlinemarknadsföring, e-marknadsföring eller digital mark-
nadsföring som det kallats på senare tid, är etiketter för webb- 
baserad marknadsföring.

– Överallt där digital webb finns kommer det även finnas digital 
marknadsföring, i köpt eller o-köpt form. Undantaget är förstås 
tjänster där vi betalar för att slippa reklam. Och den gamla devisen 
gäller fortfarande – syns du inte så finns du inte! Förenklat innebär 
digital marknadsföring att nå ut med budskapen och nå marknads-
målen via digitala kanaler.

HUR SER DU PÅ REKLAMTRÖTTHET I FÖRHÅLLANDE 
TILL DIGITAL MARKNADSFÖRING? 
– När allt mer digitaliseras blir verkliga känslor och upplevelser allt 
viktigare. Ju mer digitala vi blir, desto viktigare blir den ”mänsk-
liga faktorn”, för det är just känslor som digitaliseringen idag inte 
riktigt kan ge. 

– Vi behöver mänsklig interaktion för att få helheten av våra upp-
levelser. Därför tror jag att kundupplevelsen blir viktigare än nya 
och häftiga produkter. 

– Marknadsföring blir allt mer kundupplevelse och varumärken 
måste nollställa sig för att nå och möta de behov, vanor och vär-
degrunder som nya generationer har. Hur mycket tänker du på den 

Digitaliseringen påverkar allt vi vet. För företag gäller det att 
följa med, utvecklas och återuppfinna sig själv och sin affärsidé 
för att ha en chans att överleva. Låter det överväldigande?
Arash Gilan  vet hur man ska göra.  

digitala kundupplevelsen? Vi behöver använda data och intelligens 
för att veta så mycket som möjligt, för att snabbare kunna fatta rätt 
beslut, men addera känslan från den gamla formens marknadsföring 
eller ledarskap.

VAD ÄR RECEPTET PÅ EN FRAMGÅNGSRIK DIGITAL 
ANNONS? 
– Bra och datadriven innehållsreklam har människor i regel inga 
problem med. Problemet är att medier och nyhetssajter idag har 
alldeles för många annonser och att ännu fler annonser skapas utan 
datadriven precision. Det blir till spam.
 
– Ett exempel på detta är när jag besökte en nyhetssajt där jag läste 
en känslofylld historia kring flyktingkatastrofen. Parallellt med läs-
ningen möttes jag av en stor annons från en spelsajt som blinkade i 
alla sorters glada färger. Användarupplevelsen blev noll, och då är 
det oundvikligt att bli irriterad. 

HUR HADE MAN KUNNAT GÖRA ISTÄLLET?
– Jo, tänk om det i slutet på artikeln istället hade funnits en väl 
genomtänkt annons från en hjälporganisation. Genom datadrivna 
beslut kan man skapa smarta annonser som konverterar och ger 
resultat. 

DIGITALISERINGEN 
PÅVERKAR ALLT

MINA BÄSTA TIPS ÄR:

•  Tänk på vilken annonsmiljö du rör dig i.
•  Använd re-marketing för att nå dem som har 
 besökt din webbplats.
•  Ha en tydlig annons med ett tydligt erbjudande.
•  Led trafiken från banners till en sida som kan  
 konvertera resultat.
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#solnedgång #landsbygd
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HUR MÖTER DU DIN PUBLIK 
I DIGITALA MEDIER?
Så går du genom bruset för att nå dagens visuella kund.
HUR SER DU PÅ BILDENS ROLL I DIGITAL MARKNADS- 
FÖRING?
– Bilden har definitivt en central roll och den har fått en ny arena 
i och med den digitala utvecklingen. Bilder engagerar, informerar 
och skapar handling. Men bilden är inte en isolerad ö, utan samver-
kar med den kontext den är i. 

– Idag mixas bilder med all möjlig media i och all tillgänglig teknik; 
nya plattformar, snabbare uppkoppling och riktade annonser. Sam-
tidigt har vi fått smartare verktyg för statistik och uppföljning. Det 
ställer större krav på att förstå vilka vi kommunicerar med, eller vill 
kommunicera med. 
 
HUR MÅR BILDEN I DEN DIGITALA VÄRLDEN IDAG? 
– Jag tror att det råder en övertro på att skapa virala succéer istället 
för att långsiktigt arbeta in rätt budskap till rätt målgrupp och mäta 
bildens effekt i annat än delning och ”views”. Den visuella kraften 
i bilder är stark och rätt utnyttjad skapar bilden engagemang men 
också handling. 

– Med mer än 1,3 biljoner uppladdade bilder dagligen flyter tidigare 
åtskilda bildgenrer nu ihop på ett sätt som både bildleverantörer och 
beställare bör ta i beaktning.

VAD INNEBÄR DET ATT BILDGENRER FLYTER IHOP?
– Tänk bara på hur ditt Facebookflöde ser ut, med en mix av vän-
ners inlägg, filmer på gulliga djur, företagsannonser och kanske 
nyhetsmedia och notiser. Det gör att vi ökar toleransen för olika 
uttryck samtidigt som det ställer nya krav på hur företag kommuni-
cerar. Bilden måste helt enkelt vara intressant för att sticka ut. 

– Bilden måste vara värd att delas och trigga till handling, samt 
ligga i linje med vad vi förväntar oss att varumärket ska kommuni-
cera. Om man vill lyfta fram hållbarhet kan en selfie på en VD på 
en åker skapa en autentisk och transparent kommunikation, medan 
det skulle vara fel i andra sammanhang.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ATT ANVÄNDA GRAFIK 
ELLER BILD?
– Precis som hur vi arbetar med marknadsmixen i vår kommu-
nikation, är en variation eller en kombination av bild och grafik i 
rätt kanaler effektivast. Idag ser vi allt oftare bilder i bildspel på 
Instagram eller Facebook där grafik har lagts på för att förstärka 
budskapet. 

– Bilder har ju en visuell dragningskraft som snabbt berör och 
engagerar medan grafik snabbt kan berätta och informera. Vi har 
ett enormt brus i våra digitala kanaler och flera hundra varumärken 
slåss dagligen om din uppmärksamhet varvat med dina vänners och 
familjs inlägg. Därför måste vi fråga oss hur vi kan skapa bilder, film 
och grafik som engagerar dem vi vill prata med. Med starka ”call to 
actions” kan vi skapa det engagemang som krävs för handling.

HUR LYCKAS VI SKAPA ENGAGEMANG? 
– Mitt tips är att utifrån mottagarens perspektiv försöka sätta sig 

in i vad som tränger igenom bruset och skapar effektiv kommuni-
kation. Har ditt inlägg enbart bild, film eller text? Vad är värt att 
delas och sprida vidare? Kan du inte svara på det bör du nog se över 
insatsen. 

– På en hemsida gäller andra regler. Där äger du själv all kommuni-
kation och behöver skapa intresse med andra variabler och hitta ett 
samspel mellan, form, text, bild, grafik och film.

VAD KAN EN BRA BILD TILLFÖRA SOM INTE TEXT KAN?
– En bild kan vi ladda med värderingar som vi kan kommunicera ut 
på bara några sekunder till skillnad från en text. Fler företag måste 
våga att sluta visa sina produkter i bild, och istället arbeta bilderna 
som är laddade med de värderingar mottagaren vill omge sig med 
eller som man vill koppla ihop med sin produkt. Det är mycket mer 
effektivt att fokusera på upplevelsen av en produkt än att visa pro-
dukten i sig. 

– Text är förstås inte oviktigt, utan rätt använd så stärker bilden och 
texten varandra och blir tillsammans till ett starkt budskap som ger 
önskad effekt.

BILDEN SPELAR EN AVGÖRANDE ROLL FÖR ATT NÅ MÅLGRUPPEN I DIGITALA KANALER. 
UNDERSÖKNINGAR VISAR ATT DIGITALT INNEHÅLL MED RELEVANTA BILDER FÅR 94 PRO-
CENT FLER VISNINGAR ÄN INNEHÅLL SOM SAKNAR RELEVANTA BILDER*. FOTOGRAFEN 
OCH KREATIVE PRODUCENTEN  KRISTOFER SAMUELSSON  GER HÄR SINA BÄSTA RÅD 
FÖR ATT DU SKA NÅ FRAM TILL DIN MOTTAGARE.
* (Hubspot.com 160113)

SE UPP MED DE VANLIGASTE FELEN NÄR DU  
VÄLJER BILD TILL DIGITALA KANALER

1. Du tror att bilden är intressant, men har du stämt av med 
målgruppen? 

2. I sin iver, eller brist på diskussion och tanke, väljer många 
företag för många produktrelaterade och informativa bilder 
istället för bilder som väcker känslor. 

3. Du väljer bilder med för många detaljer som inte gör sig 
på små skärmar. Dessutom fungerar samma bild på olika sätt 
i skilda kanaler.

CHECKLISTA FÖR ATT LYCKAS MED DINA BILDVAL 
I DIGITALA KANALER

1. Välj rena bilder med tydliga budskap. Motivet måste vara 
centralt för att kunna engagera och beröra. Känslan du vill 
ha är 100 procent autenticitet och relevans. Bilden ska kom-
municera inifrån och ut. 

2. Allt fler plattformar är smarta och selekterar bildens 
viktiga delar mellan olika format. Signalfärger är populära i 
dagens gränssnitt men autentiska färger fungerar ändå bäst. 

3. Bildspel är effektiva och spelar en viktig roll idag. Vi är 
tillbaka i den klassiska berättandeformen och storytelling. 
Gå alltid tillbaka till din nulägesanalys. Vem är det du vill 
kommunicera med? Vad är viktigt för att nå målgruppen?
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I större delen av sitt yrkesliv har Joakim Lindhé 
jobbat med TV, som reporter, redaktör och pro-
ducent. Det har blivit mycket nyheter och sam-
hälle, men också kultur, talkshow och ett flertal 
dokumentärer. 

Idag driver han Yellow Kid som producerar för-
klarande animerade filmer. Han arbetar även 
med utbildning och rådgivning inom rörlig bild.

VARFÖR VILL VI HA RÖRLIGA BILDER 
JUST NU?
– När jag började jobba med rörlig bild kostade 
kamerorna flera hundra tusen, distributionen 
skedde via VHS-kassetter eller via ett fåtal eta-
blerade TV-kanaler. Väldigt många av de hinder 
som förr fanns i form av ekonomi och distribu-
tion har försvunnit. 

Idag kan det räcka med en smartphone för att 
göra film och starta en kanal som når hela värl-
den. Samtidigt har konkurrensen om medie-
konsumenternas tid ökat dramatiskt. I valet 
mellan att läsa en text eller att se en film kräver 
en film mindre ansträngning av oss som medie-
konsumenter, i synnerhet på en liten skärm.  

VILKEN TYP AV KOMMUNIKATIONS- 
BEHOV PASSAR RÖRLIG BILD FÖR?
– När det handlar om känslor och action är fil-
men oslagbar. Något cyniskt skulle man kunna 
uttrycka det som att ”folk som gråter och brän-
der gör sig bra i TV”.

Den rörliga bilden är också väldigt bra när man 
ska visa hur något går till. På Youtube har gen-
ren med tutorials och how to-filmer vuxit sig 
otroligt stor. 

Vill man lära sig hur man knyter en slips, hur 
man bygger ett trädäck eller hur man får en 
bebis att sluta gråta, är det mycket lättare att ta 

till sig när någon visar i handling hur det ska gå 
till, än att läsa om det.

VAD ÄR EN BRA FILM EGENTLIGEN?
– Jag har en egen enkel måttstock: Vill jag se 
den till slut = Bra! Vill jag se om den = Kanon! 
Vill jag dela den = Fantastiskt! Men svaret beror 
på vilket perspektiv man har. Man kan också 
säga att en bra film är en film känns menings-
full att titta på.

HUR BLIR EN FILM MENINGSFULL FÖR 
TITTAREN?
Joakim nämner ett exempel där hans dotter höll 
på att ta körkort och skulle lära sig att backa 
runt hörn. På Youtube hittade hon en film som 
en körskola hade producerat. Rent tekniskt var 
den kass, och inte ens skarp. Men läraren för-
klarar på ett sätt som gjorde att dottern förstod 
hur hon skulle göra. 

- Den har över 100 000 views! Är det en bra 
film? Nej, absolut inte, tycker jag med mina 
TV-proffsögon, men den svarar mot ett genuint 
behov hos de som behöver lära sig att backa runt 
hörn. 

Kan man erbjuda information som har ett tyd-
ligt värde för en specifik grupp, då har den titta-
ren väldigt stort överseende med olika tekniska 
skavanker. Den toleransen finns inte i alla lägen. 
En billig, hemgjord film kan direkt motverka 
sitt syfte om den ska sälja in en dyr kvalitets-
produkt.

VAD KAN MAN GÖRA BÄTTRE MED 
RÖRLIG BILD JÄMFÖRT MED STILLBILD?
– Allt har sitt existensberättigande men en film 
behöver ofta bäddas in med både text och still-
bild. För att berätta en historia behöver stillbil-
den i sin tur ofta kompletteras med texter. Allt 
det kan du få in i filmen.

ALLT DU VELAT VETA OM FILM
I åratal har det talats om att rörlig bild kommer att bli stort. 
Varför vill alla ha rörlig bild just nu och hur gör man? Filmräven  
Joakim Lindhé  delar med sig av sina kunskaper och ger vettiga råd.

SÅ SKAPAR DU EN FILM 
SOM NÅR FRAM

UTGÅ FRÅN TITTAREN. 
Du kan erbjuda tre olika 
beståndsdelar: information, 
fascination och identifikation. 
Informera inte, berätta histo-
rier och få gärna filmen att mer 
handla om människor än teknik 
eller något annat.

BÖRJA GÄRNA MED att 
krasst fråga dig själv: Varför i 
hela friden skulle någon vilja 
titta på det här? Vad skulle få 
mig att vilja titta på den här fil-
men till slut? 

FORMULERA VAD 
FILMEN ska åstadkomma. 
Därefter kan du börja tänka på 
vilka medel du behöver använda 
för att nå målet. Då blir det enk-
lare att göra rätt. 

TÄNK STÖRRE ÄN bara 
själva videofilmen. Ett bra 
namn, rätt tumnagel-bild och en 
rättvisande innehållsbeskrivning 
är också viktiga komponenter att 
ta hänsyn till för att filmen ska 
fungera i slutänden.

Filmbriefen talar om vad du vill 
uppnå med din film samtidigt som 
den är ett underlag för en filmare eller 
ett produktionsbolag för att skriva en 
offert. Därför är det bra om du i brie-
fen får med alla faktorer som i slutän-
den kan påverka priset.

VILKA FAKTORER SKA EN FILM-
BRIEF INNEHÅLLA?
– För beställaren är det exempelvis 
viktigt att tänka på hur effektiva fil-
marna kan vara under inspelningen. 
Låt säga att det är flera personer som 
ska intervjuas i filmen. Produktions-
bolaget räknar arbetstimmar. Kan 
beställaren samla alla intervjuperso-
ner på en plats vid ett tillfälle, blir det 
förstås billigare än om filmarna ska 
resa runt till olika platser.

VAD ÄR DET VANLIGASTE 
MISSTAGET NÄR MAN GÖR EN 
BRIEF?
– Att man är för knapphändig med 
information i briefen. Risken är att 
olika produktionsbolag tolkar upp-
draget på olika sätt såväl kreativt som 
eknomiskt. Någon anser sig kanske 
behöva ta höjd för olika saker helt i 
onödan, medan den som lagt sig lägst 
i pris inte har förstått allt som bestäl-
laren förväntat sig. Risken är att både 
beställare och produktionsbolag i 
slutänden är missnöjda och behöver 
ha jobbiga samtal. 

VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA 
PÅ NÄR MAN GÖR FILM FÖR 
MOBILSKÄRMAR?
Börja starkt. Spara inte det bästa till 
sist. Tittaren bläddrar igenom sitt 
flöde i rekordtakt och fingret är stän-
digt redo att svepa vidare till nästa 
skojighet. Därför måste du under 
filmens första sekunder ge tittaren en 
riktigt bra anledning att stanna kvar 
till slutet.

Det är viktigt att tänka ljudlöst.  
På allt fler ställen på nätet ser man 
filmer som börjar spela upp, men där 
ljudet är något som tittaren aktivt 
måste lägga till. Många tittare har 
kanske inte tillgång till sina lurar i 
det ögonblick de får tillfälle att se 
videon, eller så befinner de sig i en 
bullrig miljö. Därför kan det vara 
klokt att fråga sig hur videon egent-
ligen funkar utan ljud? Förstår man 
vad det handlar om ändå? Skulle 
textning göra filmen mer användbar? 
Tänk också på den lilla skärmens 
storlek när du skapar namnskyltar och 
annan grafik.

Försök att avstå från brevlåde- 
formatet. Telefonens skärm är liten. 
Om produktionen inte redan från 
början är skapad i bioformatet 21: 9, 
är det snarast ett slöseri på pixlar att 
lägga till ett par svarta fält för att få 
videon att se mer ”filmisk” ut.

BRIEFEN 
BÄDDAR FÖR 
ETT BRA 
RESULTAT
GRUNDEN TILL EN BRA FILM ÄR EN BRA BRIEF, 
OAVSETT OM DU PRODUCERAR SJÄLV ELLER 
LÄGGER UT ARBETET PÅ ETT PRODUKTIONS- 
BOLAG. FILMEXPERTEN JOAKIM LINDHÉ  
BERÄTTAR HUR DU LYCKAS MED DEN VIKTIGA 
BRIEFEN OCH VAD SOM ÄR VIKTIGT NÄR FILMER 
SKA VISAS I MOBILEN. 

CHECKLISTAN - DET HÄR SKA DU HA MED I 
EN BRA BRIEF

•  Vilket är syftet med filmen?

•  Vilken är målgruppen?

•  I vilket sammanhang är videon tänkt att visas?

•  Vilken ska vara tittarens behållning efter att ha 
sett den?

•  På vilket sätt ska tittaren uppmanas till  
handling efter att ha sett filmen?

•  Vilken deadline gäller? 

•  Vilket språk ska filmen göras på? 

•  Vilken typ av bakgrundsmaterial kan du till- 
handahålla i form av skisser, bilder, musik etc.?

•  Ta med en indikation på budgetram –  
10 000, 100 000 eller en miljon?

”Det har aldrig varit så billigt att producera som idag,  
men konkurrensen om publikens uppmärksamhet 

har heller aldrig varit hårdare.”

FILM

https://youtu.be/dqZwakNXgOM
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En vanlig missuppfattning är att 
filmmakare främst är tekniker. Enligt 
David Stavenow stämmer det inte 
riktigt. En filmmakare är någon 
som förstår människor och som kan 
berätta en historia. Så han ser mig 
främst som en berättare.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT 
ANVÄNDA STORYTELLING?
– För att vi människor inte kommer 
ihåg fakta. Vi minns berättelser och 
upplevelser. Det spelar ingen roll 
hur många gånger du läser: ”Solned-
gångar är vackra”. Du kommer ändå 
aldrig att förstå på riktigt förrän du 
har sett en solnedgång.

VAD ÄR LYCKAD STORY- 
TELLING?
– Det handlar egentligen om fyra 
saker. Först måste du ha en story, 
något som är värt att berätta. Vad 
vill du ha sagt? Sedan måste du 
väcka känslor. Det du vill berätta ska 
beröra. Den tredje saken handlar om 
insikten. Vad ska mottagaren känna, 

tänka och göra? Insikten leder till 
den fjärde och sista saken. Du vill 
förändra mottagarens sinnesstämning 
så att tittaren agerar enligt vad ditt 
budskap uppmanar till.

VILKET ÄR DET VANLIGASTE 
MISSTAGET NÄR MAN SKA 
BERÄTTA EN HISTORIA MED 
FILM ?
– Ett vanligt misstag är att många vill 
köra hela vägen. Man vill berätta allt 
medan det egentligen blir ett mycket 
bättre resultat om man vågar sluta 
innan allt är sagt. Ett lyckligt slut får 
tittaren att känna sig nöjd men det 
får ingen att agera. En film måste 
påverka vår sinnesstämning så till den 
grad att vi bara måste agera.

SÅ VAR BÖRJAR MAN?
– Vi får ofta höra ”vi vill lägga ut en 
liten snutt video på webben”. Medlet 
före syftet så att säga. Börja alltid 
med varför. Vet du VARFÖR du 
säger något så kommer VAD och 
HUR att falla på plats.

SÅ SKAPAR DU EN BRA FILM SOM NÅR UT
• Tala ”målgruppska”. Använd det språk som målgruppen använder. 
• Gör inte filmen längre än att du kan hålla tittarens intresse vid liv. 
• Håll igen på fakta, slösa med upplevelser.
• Säg inte vad du menar, visa det istället. 

SLUTA PRATA, 
BÖRJA BERÄTTA!
HUR DU NÅR UT MED DITT BUDSKAP NÄR DU 
FILMAR HANDLAR OM STORYTELLING.  
DAVID STAVENOW  ÄR REGISSÖR OCH MANUS-
FÖRFATTARE MED 30 ÅRS ERFARENHET AV FILM 
OCH VET ALLT OM HUR MAN BERÄTTAR MED 
FILMER. 

FILM

https://youtu.be/RBQ-IoHfimQ


34 35

D E B Ä S TA A R T I K L A R N A U R J O H N É R S N Y H E T S B R E V 2 0 1 6 D E B Ä S TA A R T I K L A R N A U R J O H N É R S N Y H E T S B R E V 2 0 1 6

ima153268.jpg Caluvafoto

#väg #riktning



36 37

D E B Ä S TA A R T I K L A R N A U R J O H N É R S N Y H E T S B R E V 2 0 1 6 D E B Ä S TA A R T I K L A R N A U R J O H N É R S N Y H E T S B R E V 2 0 1 6

Men varför blir bilden den fula ankungen?

Caroline Carlander och Minnie Rydstrand  är 
bildproffs och specialister på content marke-
ting på digitala kommunikationsbyrån Curious 
Media. De arbetar dagligen med e-postmark-
nadsföring och tipsar om hur du ökar nyhets-
brevets effekt med rätt bilder. 

VILKEN ROLL SPELAR BILDEN I ETT 
NYHETSBREV?
- Bilderna är väldigt viktiga. De sätter den för-
sta känslan både för avsändaren och innehållet 
i nyhetsbrevet. En dålig bild som ser oprofes-
sionell ut kan sabotera ett helt nyhetsbrev. Bra 
bilder däremot inger förtroende – precis som bra 
texter. 

HUR TÄNKER NI NÄR NI VÄLJER BILDER?
- Satsa på bilderna och håll texten kort och 
koncis. Många läsare scrollar snabbt igenom 
ett nyhetsbrev och stannar inte upp för att läsa 
långa texter. Därför är bildvalet extra viktigt i 
det här sammanhanget. 
 
Tänk brett när det gäller bilder. Även om målet 
t ex är att sälja en produkt måste den inte nöd-
vändigtvis vara i fokus. Sätt hellre in produkten 
i ett sammanhang. 

Bilderna ska fånga läsarens uppmärksamhet, 
ge inspiration och skapa en känsla för vilket 
budskap som nyheetsbrevet vill förmedla. Det 
är också viktigt att ha en röd tråd. Bilderna ska 
trivas ihop och med layouten i stort. Men de får 
inte vara för lika, då finns risken att de tar ut 
varandra.

VILKA ÄR DE VANLIGASTE MISSTAGEN?
- Ett riktigt klavertramp är att när bilderna inte 
har något med innehållet att göra. För ”rekla-
miga” bilder med stora splashar och reapriser är 
inte heller att rekommendera. Andra misstag är 
att jobba med enbart frilagda produktbilder, för 
små bilder eller bilder som inte är mobilanpas-
sade.

HUR BLIR MAN BÄTTRE PÅ ATT 
ANVÄNDA BILDER PÅ RÄTT SÄTT?
- Tänk på helheten i nyhetsbrevet istället för 
att varje puff ska förmedla ett budskap. Och 
låt känslor och upplevelser spela huvudrollen i 
bildvalen.

I nyhetsbrev ägnas mycket möda åt texten där minsta ord vägs på 
guldvåg. Men det visuella innehållet hamnar lätt i bakvattnet, 
trots att bilder aldrig har haft en större betydelse än idag för att 
nå ut. 

CONTENT ÄR KUNG

ima132724.jpg Michael Jönsson

#vinter #gotland
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TVÅ ANNORLUNDA BILDBYRÅER

Tillsammans med våra fotografer har vi skapat 
ett unikt skandinaviskt bildspråk som alltid 
känns äkta. Riktigt bra bilder som lyfter fram 
det vanliga, men på ett ovanligt sätt. Betrakta-
ren känner genast igen sig. Men lägger samti-
digt märke till något helt nytt. Själv kommer du 
upptäcka att riktigt bra bilder gör stor skillnad. 
Och att de kostar mindre än du tror. 

När Scandinav nu är en del av Johnér skapar 
det ännu fler fördelar – du hittar alla de bästa 
skandinaviska bilderna på samma ställe. 

Välkommen att dyka ner i vårt bildarkiv! 
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