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VARFÖR BILD?
Uppfattas snabbt och går rakt på känslorna.



44 procent engagerar sig mer i 
ett varumärke om de ser bilder.

40 procent responderar bättre på visuell 
information än enbart text.

Artiklar med bilder får 94 procent 
mer besökare än artiklar utan bild. 

90 procent av all information
som överförs till hjärnan är 
av visuell art.

Vår hjärna processar det visuella 
60 000 gånger snabbare än text.

Bilder ger upphov till möten, 
diskussion och kommunikation.

Det första vi registrerar 
i reklam är bild.

50 procent av vår hjärna är 
aktiv i visuella processer.

I dagstidningar ser vi först 
bilden, sedan rubrik 
och ingress.

Pressmeddelanden med 
bilder får större genomslag. 

Bilder i sociala medier ger mer 
räckvidd, gillande och delande.



Ta med bilden från början!

Från ”Vi borde ha en bild här ”…
…till ”Är detta bildmässigt?”



Att tänka på när du ska välja bild
1. Vad är det vi vill berätta med bilden? 

2. Vilken målgrupp vänder vi oss till?

3. Är detta bildmässigt? (människor, miljö etc.)

4. Vad kan en bild tillföra?

5. Vilken typ av bild är vi ute efter?

6. Var ska bilden användas/publiceras?

7. Var kan vi hitta bilden? Finns det budget?



Bild och kontext
– Hur förhåller sig bilden till text, form och andra bilder?
– På vilka sätt går det att tolka bilden?
– Låt bilden komplettera rubrik och text istället för att konkurrera
– Använd förklarande bildtexter där det går
– Undvik krockar



Exempel på 
när det krockar
Ett allvarligt budskap fungerar 
inte så bra tillsamman med en 
porträttbild där personen ler.



Normer och stereotypa bildsättningar



Allmänna genre- och symbolbilder
Välbekanta bilder som vi tolkar snabbt…

…men vad säger de egentligen om oss som avsändare? 

Beskrivning av bild: tre händer som 
håller en glob med ett träd mot blå 
himmel. Sök på hållbarhet och visa 
bilder så dyker det upp olika 
versioner på samma tema.

Beskrivning av bild: närbild på ett 
förstoringsglas som ligger på ett 
tangentbord på en laptop. 



Stereotyper, normer
och inkludering
– Passiva kvinnor och aktiva män 
– Män ser ofta allvarliga ut och gör något, 

kvinnor ler och poserar i fin miljö

Att fundera över i det egna bildmaterialet:
– Hur många män respektive 

kvinnor syns i bild?
– Speglas mångfalden?

Sommar och bad: killar hoppar från 
en klippa medan flickorna står i grupp 
och tittar på. Ett typiskt exempel på 
kvinnor och flickor skildrade som 
passiva och pojkar och män som 
aktiva.

https://www.fria.nu/artikel/116173
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Normer är ibland så självklara 
att vi inte ser dem.

Vilken av poserna är ”manlig” 
och vilken är ”kvinnlig”?

Porträtt av samma person i typsisk
manlig respektive kvinnlig pose.

https://www.facebook.com/moderskepp
et/photos/a.96834585958/10157636712
740959/?type=3
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Två bilder med koder för 
klassisk manlighet och 
kvinnlighet.

Val av bakgrund, poser, 
perspektiv, ansiktsuttryck 
färger, ljussättning etc, 
bidrar till att följa eller 
utmana etablerade 
normer.

Genusstereotypt i bilder

Bild för poddarna "Therese & Zäta" 
och "Schulman & Gårdinger”.

https://www.kantarsifo.se/blogg/normk
ritisk-eller-inte-kom-ihag-att-det-syns-
i-dina-bildval
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De sju diskrimineringsgrunderna
• Kön
• Könsöverskridande identitet eller uttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexuell läggning
• Ålder

Bildhandboken av Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson i 
samarbete med Gävle kommun.
https://www.genusfotografen.se/bilder-som-forandrar-varlden/



Att inkludera utan att markera
• Synliggör personer från underrepresenterade grupper

• Men undvik att personer som inte tillhör normen bara får 
representera sin egen grupp – t.ex. att personer med 
funktionsnedsättning enbart syns i sammanhang där det 
handlar om funktion.

• Alltså: låta vem som hest få representera människan i vilket 
sammanhang som helst



Tänk på detaljerna!



Bild- och illustrationsmanér



Foto eller illustration?
• Välj i första hand foto där det är möjligt
• Illustrationer i rent dekorativt syfte ska alltid undvikas
• Använd illustrationer då saker behöver förklaras  

(t.ex. vetenskapliga illustrationer)



LU:s bildmanér
• Dokumentär känsla
• Soldisighet och värme
• Kort skärpedjup
• Detaljminimering
• Variation och dynamik
• Inga frilagda bilder



Illustrationsmanér
Manéret är framför allt avsett för rörlig media, till exempel i 
kampanjfilmer eller explainer videos, men kan även användas 
i tryckt och digitalt material om fotografiska bilder inte räcker till.



Tips för bättre bilder
1. Ta med bilden från början

2. Glöm inte syfte och målgrupp
3. Låt bild och text samverka

4. Var aktuell
5. Lyft fram människor

6. Tänk på kompositionen 
(färger, linjer, ljus, kontraster, skärpedjup etc.)

7. Var äkta
8. Undvik stereotyper/genrebilder

9. Tänk inkluderande



Vinner bilden på att beskäras?





Beskära?



Tillför bilden något?



Ibland kan det vara bättre att välja bort bild.



Det tar tid att välja bild!



BILD- OCH MEDIEBANKEN



Sökfilter













JURIDIK



Upphovsrätt



Verkshöjd Bild på Einstein som räcker ut 
tungan. Foto: Arthur Sasse. Bilden 
omfattas av upphovsrätt eftersom 
den är tillräckligt originell, det vill 
säga att två personer inte skulle 
kunna ta samma bild vid samma 
tillfälle. Även om du skulle köpa 
rättigheten att använda bilden måste 
du ange fotografens namn enligt den 
ideella upphovsrätten.

Bilden på fotbollen anses inte 
tillräckligt originell för att ha så kallad 
verkshöjd och omfattas därför inte av 
upphovsrätt. 



Visste du att fotografer har namn?



Men bara ibland



Du
skall
inte
stjäla

Bild på John Lennon som ligger 
naken bredvid Yoko Ono. Foto: Anne 
Leibowitz. (Sök på Lennon Rolling 
Stone för att hitta bilden.) Eftersom 
bilden omfattas av upphovsrätt får du 
inte använda den även om du skulle 
hitta den i tillräckligt högupplöst form. 
Det måste stå väldigt tydligt att du får 
använda en bild utan att betala för att 
du ska få göra det. 



GDPR
Dataskyddsförordningen



När behöver man samtycke från 
personen på bilden?
• Från personer som går att identifiera
• I sammanhang där personens namn är med och ingen annan skulle kunna 

ersätta personen, som nyhet –> Nej
• …men det gäller bara för anställda forskare och lärare 
• Att vara med på bild i sammanhang där man nämns anses ingå i tredje 

uppgiften
• I sammanhang där det kvittar vem som är på bilden, 

som så kallad genrebild –> Ja
• Nyhet –> Ja. Återanvändning –> Nej
• Ansvarig utgivare –> Nej
https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/kommunikation-och-
grafisk-profil/bild-film-och-musik/bild-och-film-upphovsratt-och-samtycke
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Vem är 
igenkänningsbar?



Olle jobbar på LU



Här…



…men inte här



Vem är ansvarig?

• Den som publicerar har ansvaret

• Vad händer? Gör om, gör rätt



Juridik vs pragmatik

• Sannolikhet

• Etik

• Kontroversiell användning?


