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Abstract 
In today’s consumption society, the image and core values of a company have 
become more important in order to secure the attention on the market. All 
entrepreneurs have to distinguish themselves in the extremely tight competition.  

This thesis examines how product photos can reach out to the consumers 
successfully. Both students have previous experiences from model shoots – but 
now want to study the possibilities to sell a product without a human model.  

The purpose of the thesis is to examine how to convey core values by commercial 
product photos - how to best capture the attention of a customer. We have 
broken down the study in the following questions: 

- What are the major factors, influencing the viewer, of an advertisement picture? 

- In what ways can a company's core values be conveyed by a product photo? 

 

To reach our conclusions we’ve interviewed two experts in the field; a 
photographer and a stylist. We also conducted a competitor analysis which 
conclusions we’ve tested on a test group of 88 people. Literature studies in picture 
communication, perception and how to process information are also the basis for 
our conclusions. 

The result of our thesis is that – there are many variables that affect how to 
communicate core values with a commercial product photo. There are plenty of 
perception techniques and other methods to get the attention of the viewer. These 
techniques can be applied to all kinds of products but in different ways – and you 
have to know them all and when to use them.  

Finally, the most important outcome of our thesis is that lighting and composition 
in particular are the major factors when communicating core values by product 
photos. 
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Sammanfattning 
I dagens förbrukningssamhälle blir företagens image och kärnvärden allt viktigare i 
kampen om konsumenternas uppmärksamhet. Alla företagare måste på ett smart 
och genomtänkt sätt sticka ut i det enorma utbud av produkter som finns idag.  

Detta examensarbete handlar om hur man med renodlade produktbilder kan nå ut 
till slutkonsumenter på ett bra sätt. Eftersom vi i tidigare sammanhang studerat 
modellfotografering ville vi istället undersöka produktfotografier som saknade 
mänsklig modell.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur man med en produktbild kan 
förmedla ett företags kärnvärden och hur man fångar slutkonsumenten på bästa 
sätt. Syftet bröts sedan ner i följande frågeställningar: 

- Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar effekten på betraktaren av en 
reklambild? 

- På vilka sätt kan ett företags kärnvärden förmedlas med en produktbild? 

 

Examensarbetet baserades på intervjuer med två experter inom området - en 
fotograf och en stylist. Vi gjorde även en konkurrentanalys av reklambilder och 
testade senare ett urval av bilderna på en testgrupp. Testgruppen fick svara på 
frågor både utifrån givna kärnvärden och på frågor som inte riktades alls. Även 
litteraturstudier inom ämnesområdena bildkommunikation, perception och 
informationsinhämtande ligger till grund för våra slutsatser. 

 

Resultatet av vårt examensarbete är att det finns många olika variabler som 
påverkar hur man med en produktbild kan förmedla ett företags kärnvärden. Det 
finns många användbara perceptionsknep och metoder för att fånga betraktarens 
uppmärksamhet, men de är inte samma vid fotografering av olika slags 
produktkategorier och kärnvärden.  

De slutsatser vi dragit är att fotografering i sig är ett mycket komplext område och 
stylister, fotografer och PR-ansvariga går ofta på känsla. Vi har dock kommit fram 
till att ljussättning och en harmonisk komposition i produktfotografier definitivt är 
de viktigaste faktorer som påverkar konsumenter. 

 
 

Nyckelord 
Bildkommunikation, produktfotografi, fotografi, informationsprocessande, 
kärnvärden, perception, kognition, reklam.
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1 Inledning 
I vår grundutbildning Grafisk Design och Webbutveckling har vi fått beröra alla 
delar av marknadsföringsflödet. Vi har fått praktisera fotografi, webb och 
marknadsföringsstrategi och utbildas nu vidare på Kandidatpåbyggnads-
programmet i Teknikens Tillämpning. Under det senaste året har vi fått se över 
vår totala kunskapsbas inom ämnesområdet grafisk design.  

Fotografering är vårt största gemensamma intresse. Vi har tidigare bland annat fått 
beröra modellhantering, ljussättning och komposition vid modellfotografering. 
Något vi båda känner att vi saknar efter vår utbildning är den fördjupning i 
fotografi som studien innebär - att fotografera produkter utan mänskliga modeller 
i försäljningssyfte. Vi vill nu knyta ihop säcken och studera hur man kan förmedla 
kärnvärden via en produktbild. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Examensarbetet utreder hur man förmedlar kärnvärden med en produktbild. Att 
utesluta mänskliga modeller och istället försöka beröra en betraktare med andra 
medel är problemet vi utrett i detta examensarbete. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur man med en reklambild, utan 
mänsklig modell, fångar slutkonsumenten på bästa sätt. Kan man med 
komposition, fototeknik och redigering öka sannolikheten för att slutanvändaren 
går och köper en produkt? Ur detta formuleras våra två frågeställningar, vilka är: 

- Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar effekten på betraktaren av en 
reklambild? 

- På vilka sätt kan ett företags kärnvärden förmedlas med en produktbild? 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar görs främst i fråga om mänskliga modeller i bilderna. Vi utreder 
hur man når konsument helt utan hjälp av förtydligandet som mänskliga modeller 
innebär i fotografiet.  

Studien behandlar enbart en typ av produkter – textilier. Endast befintliga 
produktbilder kommer att behandlas i studien, alltså kommer inga egna 
experiment ingå i studien. 

Studien utesluter helt kontexter och beskrivande text. Här är enbart fotografiet i 
fokus. 
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1.4 Disposition 

Rapportens kommande del består av teoretisk bakgrund som grundas på 
litteraturstudier inom ämnena marknadsföring, fototeknik och 
informationsinhämtande. Denna information är den vi baserar vårt genomförande 
och vårt slutgiltiga resultat på. 

Vidare kommer delen metod och genomförande som beskriver hur vi gått till väga och 
vad vi har gjort för att komma fram till vårt resultat. 

I delen resultat och analys redogör vi för vilket resultat vi kommit fram till vid 
intervjuer och konkurrentanalys. Även utfallet av vår testgrupps svar presenteras i 
detta avsnitt. 

Rapportens sista del består av diskussion och slutsatser och innehåller en diskussion 
kring vårt tillvägagångssätt och resultat. Här baseras texten till största del av våra 
egna värderingar och vad vi själva tycker. 

Resterande delar av rapporten är referenser, sökord och bilagor. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Marknadsföring 

Marknadsföring fungerar som hjälp i gapet som uppstår mellan ett företag och 
köparna till de produkter eller tjänster som företaget tillhandahåller. Gapet skapas 
på grund av att det fysiska avståndet mellan företagets lagerhall och köparen finns. 
Det finns även ett mentalt gap mellan de två parterna som skapas genom att det 
finns konsumenter som inte vet att erbjudandet existerar. Även att konsumenter 
inte har råd, eller inte anser sig ha råd med produkten/tjänsten, är ett så kallat 
mentalt gap [1]. 

Gapet överbryggas med hjälp av att införa mellanled i organisationen i form av 
marknadsföring och reklam. Marknadsföring dokumenteras normalt i en 
marknadsplan [1]. 

2.1.1 Kärnvärden 

När man bygger upp sitt varumärke talar man ofta om kärnvärden. Ett kärnvärde är 
en byggsten i den totala identiteten, dvs. hur man vill uppfattas av konsumenten. 
Detta kan påverkas bland annat genom tillgänglighet, attityd och lyhördhet från 
företagets sida. Exempel på kärnvärden kan vara säkerhet, miljömedvetenhet eller 
design [2]. 

När ett företag förvaltar sina kärnvärden kan man påverka förtroendet för 
varumärket, vilket i ett senare skede kan påverka kapitalet [2]. 

2.1.2 Målgrupp 

När man lanserar en tjänst eller produkt är en väl definierad målgrupp nyckeln till 
framgång. Målgruppen är den definierade gruppen av människor på marknaden 
som produkten eller tjänsten ska riktas till. Att tydligt avgränsa marknaden är 
avgörande för det kreativa arbetet kring marknadsföringen. En avgränsning kan 
innebära exempelvis [2]: 

Avgränsa marknaden demografiskt: 
Detta ger en grov bild av vilka marknadssegment man vill nå. Tenderar att vara 
första utkastet men räcker oftast inte. Målgruppen blir inte tillräckligt specifik 
(spetsig) [2]. 
Exempel  på demograf i ska variabler :   
Kön, ålder, utbildning & inkomst 
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Avgränsa marknaden psykologiskt: 
Nästa variabel att avgränsa ger en tydligare bild över målgruppen. Dessa kan man 
främst använda som komplement till de demografiska variablerna - de står sig 
sällan ensamma som motiverad avgränsning för målgruppen [2]. 
Exempel  på psykolog iska variabler :  
Politisk ståndpunkt, risk- och förändringsbenägenhet & miljömedvetenhet.  

2.1.2.1 Trubbigt eller spetsigt 

Man brukar ofta försöka undvika en för bred målgrupp (trubbig). Att definiera 
målgruppen som ”allmänheten” är ett exempel på vad som skulle vara en för 
trubbig avgränsning. Den skulle inte hålla i marknadsföringssyfte – budskapet 
tenderar att bli för otydligt [2]. 

Därför väljer man i de flesta fall hellre en primär (spetsig) målgrupp vilken man i 
de fall där det krävs – kompletterar med en sekundär (spetsig) målgrupp [2]. 

Till exempel:  
”En enkel duschanordning som är primärt riktad till fritidsseglare, kan ju sekundärt attrahera 
jaktstugeägare, som också behöver hålla sig rena.” Dock skulle ”friluftsmänniskor” bli en 
för bred avgränsning [2]. 

2.2 Fototeknik 

2.2.1 Ljussättning 

Ljuset i bilden är själva grundförutsättningen för att vi skall se något i den, men 
det är även en del av kompositionen. Utan ljus får bilden inga skuggor vilket leder 
till att bilden saknar djup. Ljuset är en stor informationsbärare och låter 
betraktaren bestämma till exempel om det är dag/natt eller utomhus/inomhus [2]. 

2.2.1.1 Hårt och mjukt ljus 

Det finns tre olika sorters ljus. När man talar om dessa brukar man dela in dem i 
kategorierna hårt och mjukt [2]. 

Hårt ljus 

• Det första kallas direktljus och riktas direkt mot motivet. Då skapas ofta 
hårda skuggor och tillhör därför hårt ljus [2]. 

Mjukt ljus 

• Det andra kallas indirekt ljus där ljuset riktas mot till exempel en vägg för 
att sedan nå motivet. Denna typ av ljussättning skapar mjukt ljus och 
tonade skuggor [2]. 

• Det tredje sortens ljussättning kallas filtrerat ljus och kännetecknas av att 
ljuset filtreras genom ett färgfilter för att sedan träffa motivet [2]. 
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2.2.1.2 Skuggor 
Skuggorna i en bild har stor betydelse för betraktarens förmåga att tolka den. 
Bilder med mycket skuggor ger mer förankring till motivet och de ger även 
information om till exempel ett golv är vått/torrt eller hyvlat/ohyvlat. En 
grundregel för hur skuggan skall falla i en bild är att ljuset bör komma från hörnet 
upp till vänster så att skugga bildas i det nedre högra hörnet [2]. 

2.2.1.3 Kontrast 

En bild med mycket kontraster kan både vara att det finns ett ljust och ett mörkt 
parti i den, men det kan även vara stor storleksmässig skillnad mellan två objekt. 
De fyra vanligaste formerna av kontrast heter storlek-, form-, styrke- och 
färgkontrast [2]. 

När man tar till kontrast som ett kompositionsknep drar man uppmärksamhet till 
två starka motsatser, till exempel stort/litet. Detta gör man eftersom motsatser 
dras till varandra och skapar spänning i bilden. Andra motsatspar kan vara 
rakt/böjt, nära/fjärran och horisontalt/vertikalt [2]. 

2.2.1.4 Komplementfärger 

Av en händelse kom den tyska författaren Johann Wolfgang Goethe år 1799 [3] på 
något han kallade för komplementfärger. Han hade suttit och stirrat på en röd 
fläck och sedan flyttat blicken till en vit yta. Då såg han istället en grön yta framför 
sig. Vissa teoretiker inom färg hävdar att komplementfärgerna tillsammans skapar 
harmoni, medans vissa teoretiker hävdar raka motsatsen [2].  

Komplementfärger visas normalt i en färgcirkel, se figur 1. Komplementet till 
färgerna läser man ut genom att kolla på vilken färg som är precis rakt över i 
cirkeln. Till exempel är blå komplementfärg till gul och röd är komplementfärg till 
grön [2], [4].  

Figur 1. Komplementfärger [4]. 
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2.2.2 Komposition 

2.2.2.1 Symmetri och asymmetri 
Symmetri är den komposition människan naturligt har stor förkärlek till. Det 
skapar en bra balans och tydlig ordning i bilden.  Om fotografen är ute efter 
harmoni, lugn och kraft skall denna komposition användas. Dock upplevs den 
symmetriska kompositionen ibland som enformig. För att få liv i bilden kan man 
därför skapa en asymmetrisk komposition där motivet placeras en bit till höger 
eller vänster från mittpunkten. Då skapas dynamik och kontraster mellan större 
respektive mindre ytor gör bilden mer spännande [2]. 

2.2.2.2 Tredjedelsindelning 

En grundregel att tillämpa inom asymmetriska kompositioner är 
tredjedelsindelning, även kallat ”Rule of Thirds”. Bilden delas upp i tre lika stora 
delar och ett dynamiskt rutsystem bildas, se figur 2. Bildens väsentligaste del 
placeras med fördel vid något av strecken, till exempel horisonten i en naturbild 
[2]. 

Om så önskas kan tre till streck dras för att på så sätt skapa niondelsindelning. Nu 
placeras bildens viktigaste del, till exempel ett ansikte, i något av kryssen som 
bildats för att skapa ytterligare dynamik [2]. 

 
  

Figur 2. Tredjedelsindelning 
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2.2.2.3 Gyllene snittet 

Den grekiske matematikern Euklides [5] redogjorde redan år 300 f.Kr. för det 
mest harmoniska förhållandet mellan längd och bredd på en bild. Euklides 
beskrev då förhållandet som att den mindre linjen förhåller sig till den större - som 
den större gör till den totala linjen. Alltså är A:B = B:(A+B) och kan lite enklare 
beskrivas med talföljden 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 och så vidare. Här är det summan av 
de två föregående talen som bildar summan av nästa tal. Ur det gyllene snittet har 
det standardiserade bildformatet 80 x 130 mm bestämts [2]. 

2.2.2.4 Vinkel 
Kameravinkeln, eller perspektivet på motivet, är även den viktig för 
kompositionen. De två vanligaste vinklar man pratar om kallas grodperspektiv och 
fågelperspektiv. Det första skapas genom att placera kameran lågt jämfört med 
motivet. Detta framkallar ett mycket överlägset och betydelsefullt motiv. Det 
andra, fågelperspektivet, skapas genom att placera kameran högt och framkallar 
istället ett underlägset och mindre betydelsefullt motiv [2]. 

2.3 Retuschering 

Ordet retuschering kommer ursprungligen från franskans ord retoucher som betyder 
”åter vidröra”. Syftet med retuschering är att på något sätt ändra informationen i 
bilden, ofta med avsikten att förbättra den [6]. 

Vid retuschering av digitala bilder använder man sig av ett bildbehandlings-
program, till exempel Adobe Photoshop® [6], [7]. 

2.4 Perceptionsknep 

Perception är läran om vilka stimuli vi människor uppfattar. Perceptionsförmågan 
är en grundläggande mänsklig funktion som hjälper oss att reagera automatiserat 
på de olika intryck våra stimuli tar in [8]. 
 
Perceptionsknep innebär att tänka på och tilltala de naturliga instinkter 
människors stimuli reagerar på. Därför är de väldigt enkla och fungerar som extra 
element när reklam utformas, men påverkar inte dess innehåll. Perceptionsknepen 
delas in i tio olika underkategorier: färg, storlek, kontrast, intensitet, rörelse, 
riktning, nyhet, fel, naturliga signaler och motivation [8]. 

2.4.1 Färg 

Färger drar mycket uppmärksamhet till sig och gör reklamen mer intensiv. Vi kan 
då även uppmärksamma reklam under en längre tid, eftersom människans hjärna 
tycker om att förföras av så pass intensiva stimuli. På detta sätt ökar sannolikheten 
för att reklamen bearbetas [8]. 
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Uppmärksamhet är inte det enda färgerna i en reklambild leder till, utan även hur 
stämningen i bilden uppfattas. Till exempel förmedlar rött spänning och att något 
viktigt är på gång medans grönt ger lugna känslor åt betraktaren [8]. 

2.4.2 Storlek 

Objekt som är stora vinner mer uppmärksamhet av betraktaren än små objekt gör. 
Med storlek menas inte bara stort format, som till exempel stora reklamtavlor 
utomhus, utan även storleken inom ramen för reklambilden. Alltså är det väldigt 
effektfullt att använda stora bokstäver fast annonsen är tänkt att tryckas liten [8]. 

2.4.3 Kontrast 

Ett mycket effektfullt sätt att skapa kontrast i reklambilden är att göra något 
annorlunda. Människor reagerar automatiskt på sådant som skiljer sig från 
mängden och på saker de är ovana att se.  

Ett exempel på det kan vara att trycka upp en stor annons, men bara ha med lite 
text nere i högra hörnet. På så sätt skapas det som brukar kallas ”negativt 
utrymme” – alltså att förhållandena blir omvända (negativa) gentemot vad som 
anses vara normalt [8]. 

2.4.4 Intensitet 

Människans hjärna tenderar att attraheras av intensiva stimuli oavsett vilken form 
de är i. Exempelvis kan man fylla hela reklambilden med färg för att målgruppen 
skall uppmärksamma den [8]. 

2.4.5 Rörelse 

En viktig faktor som gör att betraktaren behåller uppmärksamheten är att 
människans hjärna reagerar snabbt och instinktivt på rörelser. Rörelser gör även 
reklamen mer dynamisk eftersom det då hela tiden händer något. Till exempel kan 
en reklambild på ett glas som krossas skapa en tydlig känsla av rörelse i bilden [8]. 

2.4.6 Riktning 

Perceptionsknepet riktning har samma effekt som rörelse – den drar 
uppmärksamheten till sig. Den utnyttjar även människans naturliga nyfikenhet 
som får oss att vilja följa riktningen och veta vart saker tar vägen.  

Till exempel kan en betraktare från västvärldens kultur förvänta av en annons att 
meningen börjar från vänster och slutar till höger – inte tvärt om. Dock får man 
såklart observera att olika riktningar är mer eller mindre befogade i olika kulturer 
[8]. 
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2.4.7 Nyhet 

Knepet nyhet handlar om att använda oväntade eller ovanliga inslag i bilder. En 
överraskningseffekt skapas och sannolikheten för att människor stannar upp 
framför en bild ökar [8]. 

2.4.8 Fel 

Människans grundläggande perception har egenskapen att söka efter harmoni och 
vi reagerar kraftigt när vi stöter på något som är fel. Enligt gestaltpsykologin pratar 
man om hur människans hjärna automatiskt försöker ordna de stimuli som tas in. 
Med perceptionsknepet fel kan man alltså rubba den automatiska ordningen och 
på så sätt rikta uppmärksamhet till en viss del i bilden [8]. 

En annan inbyggd egenskap hos människan är att samordna stimuli till helheter. 
När en bild inte har alla bitar i sig och något saknas tenderar människan att 
automatiskt försöka reda ut problemet. Detta leder i sin tur till att betraktaren 
börjar bearbeta bilden [8]. 

2.4.9 Naturliga signaler 

Att skapa uppmärksamhet genom att utnyttja signaler som vi genetiskt eller 
genom inlärning reagerar på är ännu ett exempel på perceptionsknep. Här 
utnyttjar man de signaler som utgör viktiga inslag i våra liv. Det kan till exempel 
vara en stor bild på en råtta som skapar uppmärksamhet eftersom människan är 
inlärd med att detta är ett skadedjur [8]. 

2.4.10 Motivation 

Motivation handlar om att väcka ett grundläggande behov. Vanliga grundläggande 
behov man kan tänka på att väcka är till exempel törst, fortplantningsförmåga eller 
trygghet. När den mänskliga hjärnan tar in stimuli som väcker dessa behov blir vi 
automatiskt uppmärksamma. Optimalt är att tydligt knyta motivationen till en viss 
produkt då detta gynnar varumärket i sin helhet [8]. 

2.5 Blicktrick 

Blicktrick innebär att man på något sätt och med vissa tekniker föreställer bilden 
med retuschering och manipulation. För att få effekten på betraktaren så stor som 
möjlig kan man med hjälp av denna teknik chocka, förvilla och tvinga målgruppen 
att titta ”två gånger” [9].  

Varseblivning går att framställa med digitala tekniker och i program som Adobe 
Photoshop® är begränsningarna så gott som obefintliga. Här är det bara fantasin 
som stoppar dig [9]. 
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2.6 Informationsinhämtande 

Bildens genomslagskraft är beprövad sedan många år tillbaka. Anledningen till 
bildens styrka är att alla kan förstå bilden. Den talar till oss och rymmer mycket 
information. ”Vi förstår, vi känner och vi påverkas” [10]. 

Bilden kan innehålla all information för att hjälpa betraktaren, eller – vilket kanske 
ger betraktaren mer – innehålla fel och avdrag för att dra uppmärksamhet till sig. 
Man måste då stanna upp för att förstå, man funderar och begrundar. Här har 
bilden ett stort övertag över text [10]. 

2.6.1 Perception 

När bilden når betraktaren startar en febril verksamhet hos denne. Hjärnan 
informeras genom synnerven. Redan här har 130 miljoner ljuskänsliga nervceller 
tagit emot ljussignalernas reflektioner. Denna process kallas för perception – och 
förstår man denna kan man tillämpa perceptionsknepen ovan för att garantera 
genomslag [10]. 

Upplevelse 

Här börjar processandet av information. Känsla och bedömning skapar 
upplevelsen. Inom en tusendels sekund har minnen och olika föreställningar 
passerat hjärnan. Nu kan man granska bilden, förkasta den eller föra 
informationen vidare [10]. 

Exempelvis kan en betraktare uppfatta bilden på fönstret som vetter mot en 
bakgård som lugn, harmonisk och svalkande. En annan kan känna kyla och skrik 
som studsar mellan husfasaderna [10]. 

En stark bild i inledningen av en artikel kan exempelvis vara så stark för en 
beskådare att bildinformation längre ner i texten blir osynlig. Till exempel kan en 
skräckartad upplevelse inför ett krigsreportage i bild i en tidskrift komma att 
prägla hela det fortsatta inhämtandet. ”Texter och bilder med annat innehåll får därmed 
också svårt att göra sig gällande” [10]. 

Tolkning 

Nu har man nått tolkningen. Vad har bilden för innebörd? Förstår jag budskapet? 
Ofta har budskapet en hjälpande text (kontext) för att hjälpa betraktaren hit. Har 
man inte tolkat budskapet rätt nu har fotografen och beställaren misslyckats och 
får börja om [10]. 
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2.7 Kognition 

Kognition är den mentala process som hanterar inhämtning, lagring och 
användning av kunskap. Bland annat berör kognition inlärda värden som att 
kunna placera företeelser, folk och åsikter i rätt fack. Symboler och färger är idag 
ofta anknutna till ett värde (exempelvis betyder rött stopp/varning) [11], [12]. 

Färger anses vara det starkaste attributet vid inlärda värden, exempelvis kommer vi 
förmodligen vid ett övergångsställe stå kvar om ”gå”-gubben är röd istället för 
grön [11], [12]. 

2.7.1 Gestaltlagar 

Gestaltlagarna är en stor del i läran om kognition och handlar om hur vi uppfattar 
och läser av gränssnitt. Här diskuteras kontinuitet samt slutenhetens-, närhetens- 
och likhetens lagar som är våra främsta verktyg när vi designar för hög läsbarhet 
[11], [12]. 

Närhetens lag 

I närhetens lag avgörs grupperingarna med hjälp av närhet elementen emellan. 
Texter och bilder som ligger nära varandra uppfattas alltid som att höra ihop [11], 
[12]. 

Likhetens lag 

När elementen i en grupp är lika varandra spelar ingen roll om de ligger på samma 
avstånd ifrån varandra som andra element med annan form. Vi kommer ändå 
uppfatta dem som att de hör ihop [11], [12]. 

Slutenhetens lag 

Objekt som befinner sig inom samma avgränsning uppfattas som sammanhörande 
[11], [12]. 

Kontinuitet 

Vi föredrar alltid naturlig kontinuitet. ”Hjärnan söker mönster och kompletterar 
ofullständiga intryck.” [11], [12].
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3 Metod och genomförande 

3.1 Brainstorming 

Ett bra verktyg för att få igång kreativitet är att genomföra en så kallad 
brainstorming-workshop. Här lägger man fram alla idéer på bordet och diskuterar 
dem, för att i sig väcka kombinerade, förbättrade och eventuellt helt nya idéer. 
Oftast är inspiration ett nyckelord för en workshop i brainstorming. 

Vi satte oss tidigt ner och började riva runt bland våra idéer och diskuterade 
inspiration som vi kommit över. Man behöver inte alltid leta upp inspiration för 
att bli inspirerad. När alla förslag låg på bordet diskuterades dessa och nya idéer 
formades. Några idéer togs bort och några slogs ihop med varandra. 

Vår brainstorming tog upp en hel del idéer utifrån de förkunskaper vi har ifrån 
tidigare utbildning. Perceptionsknep diskuterades och vi diskuterade kring vad 
som är trendigt och vad som kan komma att passa berörd målgrupp. Här 
formades även uppfattningar kring vilka fotografer och kampanjer vi ville titta 
närmare på i vår konkurrentanalys.  

3.2 Litteraturstudier 

I vår litteraturstudie samlades nödvändig kunskap inom marknadsföring och 
bildkommunikation. Vi tog till stor del hjälp av Bo Bergströms bok Effektiv 
Visuell Kommunikation för de tekniska delar studien kommer att beröra. För att 
förmedla kärnvärden behövde vi känna till hur man når en målgrupp med 
fototeknik och komposition.  

Boken Optimal marknadskommunikation tar upp det kommunikativa i bilden. 
Här skrivs om de perceptionsknep vi behöver tillämpa för vår målgrupp och för 
att förmedla den image företaget vill nå ut med. I frågan om efterteknisk 
retuschering används Nationalencyklopedin som källa. 

3.3 Konkurrentanalys 

I vår konkurrentanalys tittade vi närmare på tre textilleverantörers reklambilder, se 
bilaga 3 - 5. De företag vi valde ut var IKEA Textiles, Tyggrossisten och Stoff & 
Stil.  

De komponenter vi undersökte i varje bild var ljussättning och komposition. Vi 
kollade även på vilken känsla som skapats i bilderna och vilka färgtoner som valts.  

Andra saker vi analyserade var hur väl reklambilderna knöt an till företagets 
grafiska profil och förmedlade image. Även vilka tänkta målgrupper företaget ville 
kommunicera till med reklambilderna undersöktes. 
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3.4 Intervjuer 

Under examensarbetets gång intervjuades både en fotograf och en stylist i 
egenskap av experter. Vid båda intervjutillfällena fanns klara frågor att ställa och 
olika ämnesområden att diskutera kring med intervjupersonerna. Intervjuerna 
spelades även in. 

Vid intervjun med fotografen ställdes frågor kring ljussättning, komposition och 
kärnvärden. Frågorna ställdes hela tiden utifrån vad som är speciellt med just 
produkt- och reklamfotografering. Frågor kring vad som är specifikt inom 
retuschering i produktfotografier ställdes också. Det visades och frågades även 
frågor till fotografen kring de bilder vi själva analyserat i konkurrentanalysen, se 
bilaga 1. 

Stylisten fick frågor liknande fotografens ämnesområden. Dock ställdes frågorna 
mer utifrån perspektivet hur perceptionsknep och komposition används. Stylisten 
fick mycket frågor om hur kärnvärden kommuniceras med en produktbild och 
vad man aktivt tänker på när kärnvärden skall kommuniceras med ett 
produktfotografi, se bilaga 2. 

När vi kom hem från intervjuerna lyssnade vi på båda ljudupptagningarna i sin 
helhet. Vi kompletterade anteckningarna som förts under intervjun med några 
citat och även information som missats första gången. 

3.5 Testgrupp 

Ett urval av de bilder som var med i vår egen konkurrentanalys visades även för 
en grupp om 88 personer i form av en enkätundersökning. Vi skickade bland 
annat enkäten till textilutbildade och personer som i stort har ett intresse för 
reklambilder, men även till mer allmänna konsumenter i stort. 

Målet var att bekräfta våra slutsatser ur konkurrentanalysen och testa dem på en 
bredare grupp. Testgruppen fick se några av de bilder som ingick i vår 
konkurrentanalys och utifrån givna frågor säga vilken/vilka bilder de föredrog. De 
fick även besvara frågor kring hur de uppfattade givna kärnvärden i bilderna. 

Utfallet blev mycket lyckat och vi fick ett högt deltagande. Svaren ur 
enkätundersökningen använde vi för att generalisera våra slutsatser ur 
konkurrentanalys och svaren vi fått av våra intervjupersoner. 

Undersökningen gjordes med hjälp av ServeyMonkey. Det är ett företag som 
tillhandahåller gratis enkäter och undersökningar på Internet. För utförlig 
redovisning av vilka bilder och frågor som ställdes, se bilaga 6 och 7. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Konkurrentanalys 

4.1.1 IKEA Textiles 

Här såg vi flera tydliga kopplingar till IKEA Textiles övriga grafiska profil. Här vill 
man att betraktaren ska relatera till produkterna. Miljöerna i bilderna är uppbyggda 
kring produkten samtidigt som det inte känns som en renodlad produktbild. Det 
är en komplett miljö och man kan nästan känna närvaron av någon som lever i 
miljön. Att föra in attribut som vittnar om närvaro av en människa utan att 
redovisa denne i bilden gör att betraktaren lättare relaterar till produkterna. 
Exempelvis ligger ofta en pläd eller något annat tyg nonchalant slängd på en soffa 
i bilderna. Sängen står halvbäddad och lamporna i rummet är tända. Dessa attribut 
får betraktaren att känna sig välkommen och man blir nyfiken på vad som finns i 
rummet, se bilaga 3. 

4.1.1.1 Ljussättning 

Ljussättningen är strategiskt spontan. Vi vet att bilden är tagen i studio med 
utstuderad ljussättning, men betraktaren får bara veta att solen skiner in genom 
fönstret. Att det gula skenet i rummet kommer från rislampan som står i hörnet. 
Här har man bakat in punktbelysningen och med kluriga knep behöver inte 
besökaren lägga märke till annat än produkterna.  

4.1.1.2 Perceptionsknep 

Betraktaren stöter även på en del perceptionsknep. Här har man tillämpat blåa 
fräscha toner i till exempel våtutrymmen som badrum och tvättstuga. Här vill man 
ha det rent och städat. Den känslan får man just genom att lägga en blå ton i 
bilden. Man kan nästan känna att det fläktar lite från det öppna badrumsfönstret.  

4.1.1.3 Komplementfärger 

För att skapa kontraster i en bild tillämpar man här komplementfärger. Det är 
behagligt att se en färgstark bild om man arbetar med komplement. Det blir inte 
för mycket av något. Då man kompenseras för de starka intrycken blir man inte 
störd av informationen trots att den är mastig. 

4.1.1.4 Svagheter 

De svagheter i IKEA Textiles reklambilder vi ser är att de enbart vänder sig till 
privatpersoner och kanske till och med är lite för nischade på marknaden. Vi tror 
också att marknaden kan vara svårvunnen, eftersom gardiner och tyger till 
hemmet säljs av så pass många andra välkända företag. Vi tror även att till exempel 
arkitekter redan knutit kontakt med stora tygproducenter och att IKEA Textiles 
måste anstränga sig för att vinna denna marknad då man i dagsläget endast vänder 
sig till hemmafixare.  
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4.1.2 Tyggrossisten 

I Tyggrossistens reklambilder är det ingen tvekan om att man säljer tyger till 
företag och inte privatpersoner. Här är foton till för att visa produkten mer än i 
säljsyfte. Vi känner inte någon speciell känsla utom kvalitet när vi tittar på 
bilderna. De lyfter inte fram några användningsområden genom bilderna, utan 
detta skrivs bara i den beskrivande texten till bilderna – till exempel ”Markisväv”.  

Känslan av att de är grossister framhävs framför allt av bilder på stora rejäla 
tygbitar och tygrullar i plast. Tygerna känns på så sätt rykande färska - som att vi 
bevittnar själva tillverkningen av textilen. Vi får även en känsla av att företaget är 
stabilt och att man kan lita på det, se bilaga 4. 

4.1.2.1 Ljussättning 

Tyggrossistens bilder är ljussatta för att framhäva tygets struktur. Man skapar 
hårda kontraster så att man tydligt kan se fibrer och struktur i bilderna. 

4.1.2.2 Perceptionsknep 

Reklambilderna Tyggrossisten visar upp på sin hemsida tillämpar inga 
perceptionsknep, förutom möjligtvis tredjedelsindelning i vissa bilder. Dock känns 
det som att det är beroende på att en van fotograf tagit bilderna, inte för att någon 
planerat för det. 

4.1.2.3 Färger 

Färgerna i reklambilderna är utvalda för att matcha Tyggrossistens övriga grafiska 
profil. Med hjälp av viss retuschering har turkosa toner valts ut eftersom 
företagets logotyp har den färgen. Övriga färger har tonats ned och gjorts om till 
svarta och vita toner. Detta tycker vi får en tråkig och enformig framtoning av 
tygerna. 

4.1.2.4 Svagheter 

Den svaghet vi ser är att de inte ger någon speciell inspiration alls. Trots att vi 
förstår deras tanke med att främst vända sig till möbelproducenter, arkitekter och 
byggföretag tycker vi att de borde visa mer på vad deras tyger verkligen används 
till. 

Här har man istället tydligt jobbat med varumärket snarare än produkten. Det är 
tydligt i bilderna att man jobbat in den grafiska profilen överallt. Bland annat 
belyser man logotypens färginslag för att markera. 

4.1.3 Stoff & Stil 

Att Stoff & Stil i grunden är mönsterskapare märks då de tillämpat 
användningsområdet för tyget - hemmamiljön. Vi som betraktare får hjälp med att 
veta vad som passar ihop och vi kan i alla möjliga kombinationer se hur 
produkterna kan användas. Det är inte bara trendigt att låta kunden relatera till 
produkten, utan även ett sätt till merförsäljning.  
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Vi kan till exempel se i tv-reklamer att man inte längre fokuserar på bara produkt 
utan man bygger en scen, en liten historia kring varumärket, produkterna och 
främst personalen. Här är den uteslutna modellen scenen. Vi får känslan av att 
någon precis suttit på stolen eller legat i sängen. Det är heller inte här kliniskt 
städat – det är hemtrevligt och lättsamt.  

4.1.3.1 Ljussättning 

Ljuset i dessa bilder är likt IKEA Textiles – ljust, lättsamt och med en känsla av 
naturligt solljus. Man försöker locka in betraktaren i bilden för att skapa en 
gedigen känsla för företaget i stort. 

4.1.3.2 Perceptionsknep 

Man belyser här att man producerar produkter för hemmapyssel. Sydda svampar 
står ”planterade” i gräset och ger oss en bild av att produktionen har varit 
miljövänlig. Blicktricket i bilden belyser även att tygerna har många 
användningsområden, se bilaga 5. 

4.1.3.3 Färger 

Harmoniska och samtidigt pigga färger har valts ut till Stoff & Stils reklambilder. 
Vi får en känsla av att man försöker skapa en känsla av modernitet i hemmapyssel 
med hjälp av många olika färger. 

4.1.3.4 Svagheter 

De svagheter vi vill uppmärksamma i Stoff & Stils bilder är likheterna med till 
exempel IKEA Textiles reklambilder. Frågan vi ställer oss är vilket företag som 
var först med idén. Man skulle förmodligen vinna mer på att inte försöka 
efterlikna IKEA Textiles, eftersom deras marknadsföring är en föregångare som är 
mycket svår att konkurrera med. 
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4.2 Intervjuer 

4.2.1 Fotograf 

Intervjun inleddes med diskussion om hur ljussättning specifikt vid 
produktfotografering sker. Fotografen svarar att denne brukar försöka matcha det 
naturliga ljuset så mycket som möjligt eftersom det oftast är i naturligt ljus 
slutkonsument ser produkten. Vidare säger fotografen att ”Det finns bara en sol och 
den ska man försöka efterlikna snyggt”.  

4.2.1.1 Ljussättning 

Vid ljussättning av tyger säger fotografen att ljuskällor alltid placeras från sidan 
och att en svag lampa ovanifrån hjälper till att lätta upp skuggorna i bilden. Detta 
görs alltid för att framhäva strukturen i tyget. Vidare säger fotografen att 
ljussättning i stort är ett mycket komplext område.  

Även hur många ljuskällor som är optimalt diskuterades. Fotografen tycker att det 
inte finns någon generell regel för hur många ljuskällor man skall använda och 
påpekar att denne helst fotograferar utan konstgjort ljus själv men att det är 
mycket svårt.  

Fotografen säger vidare att det är viktigt att inte konkurrera ut solen. Att lätta upp 
hårda skuggor i en bild är något som måste göras, men det får aldrig bildas en 
andra skugga – ”Då är man fel ute”.  

Vid frågan om det är någon skillnad på att ljussätta med eller utan mänsklig modell 
i bilden understryker fotografen att det är mycket stor skillnad i hur ljuskällorna 
placeras och även i hur starkt lysande de är. Apple® är ett exempel på ett företag 
som är i framkant gällande ljussättning av produktbilder. Till exempel använder de 
sig alltid av en ljuskälla som är cirka 70 gånger så stor som produkten. Detta 
medför mjukare skuggor, säger fotografen. 

4.2.1.2 Kontraster 

Frågor om hur fotografen brukar skapa kontraster ställdes och sattes även här i 
perspektivet om det är skillnad på produkt- och modellfotografier. Fotografen 
svarar att perceptionsknepet kontrast inte går att generalisera eller att det alltid 
används till någon specifik produkt. Här handlar det mer om vilka egenskaper 
uppdragsgivaren valt att framhäva helt enkelt.  

Just vid fotografering av tyger tycker fotografen dock att generalisering av kontrast 
passar, eftersom strukturen i tyget alltid måste framhävas oavsett vilken typ av 
annons fotografiet är avsett att användas till.   
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4.2.1.3 Komposition 

Vidare in i intervjun ställde vi mer frågor om komposition och hur mycket 
fotografen tänker på detta när denne fotograferar. När vi frågar specifikt om 
tredjedelsindelning säger fotografen att den är så pass inarbetad att den sitter i 
reptilhjärnan. Regeln tillämpas hela tiden utan någon egentlig tanke på det. ”Den 
bara sitter där”, säger fotografen. Ibland försöker man dock bryta den för att skapa 
uppmärksamhet.  

Här påpekar fotografen att man måste vara medveten om att man bryter mot 
regeln och vad syftet med regelbrottet är. Fotografen säger att ”Alla 
kompositionsregler är till för att brytas” och att man som fotograf måste känna till alla 
regler. ”Som fotograf ska man känna till dem allihopa så att man inte står där och inte vet vad 
man gjort”.  

4.2.1.4 Vinkel 

Det som avgör vinkeln fotografen väljer att fotografera produkter i är aldrig 
densamma, utan känns helt naturlig efter att ha varit fotograf på professionell nivå 
i snart 20 år. Dock påpekar fotografen att om stylisten har en annan åsikt om i 
vilken vinkel bilden skall fotograferas i tas flera olika som sedan utvärderas och 
väljs emellan.  

Fotografen nämner även avsaknaden av produktbilder som är tagna i 
fågelperspektiv. Ofta är produktbilder enligt fotografen tagna från en sådan vinkel 
så som man ser dem i sitt användningsområde. ”Man ligger ju oftast inte och tittar på en 
soffa på golvet, utan man ser den oftast när man står upp”.  

Fotografen säger vidare att det även är viktigt att beakta perspektivet i fotografiet 
när man talar om produktbilder. ”Det är ingen som vill köpa ett snett skåp”. Även 
fönster och bord nämns som komponenter i bilder som måste vara i räta linjer 
även i fotografier. 

4.2.1.5 Kärnvärden 

På vår fråga om man tänker på givna kärnvärden vid fotograferingar svarar 
fotografen att det gör man. Stylisten är ofta den som kommer på hur man skall 
jobba med kärnvärdena och vad för miljöer som passar olika kärnvärden, så där är 
inte fotografen fullt involverad. Fotografen tycker att det är viktigt med 
nyskapande, även om man inte alltid kan uppfinna hjulet på nytt. Dock är det 
samtidigt viktigt för fotografen att inte kopiera någon annans arbete.  

När vi nämner blicktrick förklarar fotografen att det inte är speciellt ofta idéer om 
blicktrick planeras, utan de blir mestadels till av en slump.  
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4.2.1.6 Retusch 

Fotografen berättar att speciell retusch vid produktfotografering oftast inte 
förekommer om det inte är så att uppdragsgivaren anger en speciell färgskala som 
skall tydliggöras i bilden eller liknande. Fotografen nämner dock att ofta vid 
fotografering av tyger retuscheras bilden på ett sådant sätt så att strukturen i tyget 
träder fram mer.  

Vidare tycker fotografen att retuschering i datorn inte alls är tabu, utan använder 
sig oftast av den metod som är snabbast av att ändra i kameran eller i datorn. ”Det 
handlar om att rationalisera sitt arbete, och då är man ju dum om man inte använder teknikens 
under”. När vi frågar fotografen om perceptionsknep förstärks vid retuschering får 
vi svaret att det beror på vilket sorts media fotografiet senare skall hamna i. 

4.2.1.7 Konkurrentanalys 

I sista delen av intervjun diskuterades bilderna från vår konkurrentanalys 
tillsammans med fotografen. 

IKEA Textiles 

I IKEA Textiles bilder instämmer fotografen i vår analys om att det ser ut som att 
någon precis gått ut ur rummet. Även att ljuskällorna placerats strategiskt så att 
betraktaren skall tro att det är naturligt ljus som sipprar in genom fönstren håller 
vår fotograf med om. ”IKEA ligger alltid ofta långt framme, det som IKEA gör blir lag”. 
Fotografen anser att IKEA Textiles framgångskoncept ligger i att de är väldigt 
många olika fotografer och stylister som jobbar intensivt tillsammans. 

Tyggrossisten 

Vår fotograf tror att Tyggrossisten inte bara speglar kvalitet, utan även 
massproduktion. När vi beskriver ytterligare bilder på företagets hemsida belyser 
fotografen avsaknaden av inspiration i Tyggrossistens bilder. ”Det är ju inget kul 
alls”. Man får inte reda på något direkt användningsområde, mer än i text. Detta 
tror fotografen kan vara till grossistens nackdel. ”Man visar bara att man kan leverera 
mycket och snabbt”.  

När vi frågar om andra lösningar rent reklammässigt för Tyggrossisten svaras vi 
med att oavsett om man är företag eller privatperson behövs produktions- och 
reklambilder. Fotografen tycker att Tyggrossisten skulle tjäna på att komplettera 
sina reklambilder med bilder då tyget används.  

Stoff & Stil 

Den sista delen i konkurrentanalysen tycker fotografen både kan uppfattas som 
proffsig och oproffsig. Bilderna från Stoff & Stil speglar ”hemmapyssel” och kan 
enligt fotografen vara ett medvetet knep från företagets sida, eftersom de främst 
vänder sig till hemmafixare. Fototekniken i bilderna ifrågasätts av fotografen som 
oproffsiga och för att vara fotograferade med kamera med dålig kvalitet. 
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4.2.2 Stylist 

När vi träffade stylisten för en intervju hade vi redan pratat med fotografen och 
ville testa de svar vi fått fram på en annan infallsvinkel. Stylisten jobbar med att 
bygga de scener som fotografen sen ljussätter och fotograferar. 

4.2.2.1 Principer och tekniker 

Vi inleder intervjun med att fråga om tredjedelsregeln och hur stylister tänker på 
komposition i stora drag. Stylisten svarar att tredjedelsregeln alltid finns med i 
bakhuvudet och tillämpas i nästan allt. Även kontraster som färgdominans och 
accenter tycker stylisten är viktigt att tänka på som helhet i en komposition. För 
att få harmoni i bilden talar stylisten om ”den gyllene triangeln” som en del i det 
hela. Den är enligt vår intervjuperson viktig att tänka på tillsammans med 
tredjedelsindelning och gyllene snittet. Stylisten tycker inte att det är någon speciell 
skillnad mellan hur man komponerar ihop en bild med eller utan mänsklig modell.  

Stylisten berättar vidare om att harmoni är det man oftast strävar efter och att där 
passar inte symmetri in. Enligt stylisten skapas harmoni mycket med hjälp av 
tredjedelsindelning och den asymmetri denna indelning skapar. Trots detta kan 
ändå undantag förekomma, vilket stylisten belyser under intervjun. ”Vissa ställen 
blir det ju bara symmetri i” säger stylisten, samtidigt som man aldrig bygger upp en 
symmetrisk miljö när man är i studio. 

Perceptionsknep jobbar stylisten konstant med. Dock är även detta något som 
mest går på rutin och något som alltid finns i det dagliga arbetet. ”Många gånger gör 
man saker utan att tänka, det bara blir bra”. 

I frågan om perceptionsknepet kontraster pratar stylisten främst om kontraster i 
stort/litet, ljust/mörkt och blankt/matt. Meningen om kontraster avslutas ändå 
med ”…kontraster går i alla dess former”. Stylisten pratar även om kontraster 
tidsmässigt och då att man blandar moderna ting med gamla slitna föremål i 
fotograferingar. Detta återkopplar stylisten även tillbaks till accent och att det 
skapar harmoni i bilden. Stylisten belyser kontrast som det allra starkaste 
perceptionsknepet. 

4.2.2.2 Kommunicera med kund 

Intervjun övergår sedan i frågor som om det är viktigt att kunden förstår 
fotografierna. För stylisten är det självklart en viktig del i arbetet och ytterst viktigt 
att få kunden och betraktaren att förstå bilden. Stylisten påpekar att man måste 
anpassa sig efter varje individuell marknad och kund i denna fråga. ”Det är stor 
skillnad bara på Sverige, Norge och Danmark. Man tänker kanske att vi tänker lika, men det 
gör vi verkligen inte”.   
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4.2.2.3 Komplementfärger 

Stylisten tycker att komplementfärger ofta framhäver de olika blickfången som 
finns i fotografier. Vidare diskuterar vi om att det ibland kan vara meningen att 
låta allt i bilden ha samma färgton för att få effekt även i det. Stylisten berättar 
också om att det enligt eget tycke inte alltid måste vara komplementfärgen som tas 
fram i bilden för att något skall sticka ut och uppmärksammas lite extra.  

Stylisten belyser även vikten av att färger måste ha samma ton och samma mängd 
svart färg i sig för att passa ihop, snarare än att vara komplementfärger. Stylisten 
föredrar miljöer där det bara finns en färgdominans och poängterar att det är 
viktigt att färgerna inte konkurrerar ut varandra.  

4.2.2.4 Perspektiv 

De mer fototekniska delarna i bilder såsom vilken vinkel bilden tas i tänker vår 
intervjuperson, enligt sig själv, ofta på. Dock är det inte alltid stylistens grundidéer 
går att genomföra då fotografen ser bilden utifrån ett annat perspektiv än vad 
stylisten gör. Här berättar stylisten även att miljön spelar stor roll. ”Om man är 
hemma hos någon istället för i studio är det kanske inte alltid så lätt att beräkna vilka vinklar 
det går att fota i”. Därför betonar stylisten vikten av att tillsammans med fotografen 
i förväg besöka platsen där fotograferingen skall äga rum för att säkerställa att allt 
stylisten tänkt går att genomföra.  

Vinkeln stylisten oftast tillämpar vid fotografering är rakt framifrån. Det är enligt 
stylisten för att trenden just nu är att visa produkter så ”rättvist” som möjligt. 
Trender kommer och går även inom fotografering och styling och just nu är det 
ett centralt perspektiv som stylisten ser är mest frekvent. 

Perceptionsknepet riktning använder stylisten för att locka in besökaren i bilden, 
främst genom ljussättning. Även placeringen av de olika komponenterna i ett 
fotografi pratar stylisten om som hjälpmedel för att skapa riktning och djup i 
bilden. Rörelse i bilden skapar stylisten till exempel med hjälp av vind och 
fladdrande gardiner. 

4.2.2.5 Kärnvärden 

När intervjun övergår mer i samtal och diskussion om kärnvärden understryker 
stylisten att de som jobbar professionellt med företag och deras reklamutformning 
mer går på känsla än på givna kärnvärden. Istället för att stylisten är låst vid 
kärnvärden har kunden ofta strikta beskrivningar av hur deras reklam skall 
utformas. Detta ser vår intervjuperson som en form av alternativa kärnvärden då 
dessa också bestäms av företaget.  

När vi frågar om det är något speciellt knep stylisten tar till vid fotograferingar 
som har givna kärnvärden nämns det att det inte finns något universellt. ”Knepet är 
att komma på en bra grej för just en fotografering. Man kanske inte alltid kommer på samma 
knep varje gång, men på något sätt funkar det alltid”. 

Frågor om blicktrick kände sig stylisten inte så bekant med, men berättar om att 
suget efter att göra det börjar växa när vi sitter och diskuterar kring det. 
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4.2.2.6 Konkurrentanalys 

Vidare i intervjun diskuterade vi vår konkurrentanalys och inledde med IKEA 
Textiles bilder. 

IKEA Textiles 

Stylisten pratat då mycket om att det är smart att låta någon människa nästan 
närvara i bilden. Stylisten berättar vidare om att det är många inom branschen som 
försöker få riktigt gemytliga och mysiga hemmamiljöer, men få som klarar av att 
skapa dem. Stylisten anger närvaron av mycket saker i IKEA:s reklambilder som 
en klar variabel för att den hemtrevliga känslan lyser igenom. Dock ser stylisten 
varför inte alla klarar av att genomföra detta och anser själv att det ofta handlar 
om kostnadsfrågan. ”Alla företag har helt enkelt inte råd att rodda en sådan plåtning”. 
Stylisten säger även att IKEA har en mycket utstuderad och unik marknadsföring. 

Tyggrossisten och Stoff & Stil 

Stylisten tycker att Tyggrossistens reklam helt saknar inspiration och motivation 
till att köpa deras tyger. ”För mig känns det skittråkigt”. Stylisten föreslår att bilderna 
på bara tyg skulle kunnat kompletteras med någon slags miljöbild eller någon bild 
där tyget används på annat sätt. Detta för att förmedla att tygerna faktiskt går att 
använda. Däremot tycker stylisten att Stoff & Stil har lyckats bra med sina 
reklambilder, eftersom de ska förmedla mer hemslöjd och pyssel. 

Vid diskussion om det är skillnad på att marknadsföra företag som vänder sig mot 
företag eller privatpersoner svarar stylisten att det finns vissa skillnader. ”Många 
gånger går man lite mer mot hemma-hos-miljöer när man gör reklam för privatpersoner än för 
företag”.  
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4.3 Testgrupp 

I företaget Nevotex AB och med den specifika produktlinan Scirocco har man riktat 
sig mot utomhusmiljöer för exempelvis hotell och restaurang. Man vill 
kommunicera kärnvärden som kvalitet, slitstyrka och miljömedvetenhet.  

För att styrka våra egna analyser av bilder för kommersiellt syfte tillsatte vi en 
testgrupp. Dessa fick titta på åtta bilder föreställande produkter för liknande 
verksamheter. Vi ville inte avgränsa oss till direkta konkurrenter utan fokuserade 
istället på att få en känsla för vad betraktaren attraherades av i kommersiella foton 
(Figur 3).  

 

 
Vi ville ställa öppna frågor för att få svar rika på information och värden, vilket 
skulle hjälpa oss att sätta ord på våra egna analyser (Fråga 1). Vi ville även få ut 
specifika åsikter vilket vi  riktade med hjälp av värdeorden som Scirocco lutade sig 
mot (Fråga 2 och 3) (Figur 4). 

 

 

Figur 3: Testgrupp 
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Flest i testgruppen drogs till de bilder där produkten framställdes i sin naturliga 
miljö. 28% av testgruppen valde den bild där textilier framställs som rena och 
fräscha i en luftig miljö som sin favorit (Figur 5).  
 

 

 
 

Slitstyrka tyckte vår testgrupp framgick i bilderna där inlärda värden utnyttjats. 
”När jag ser tyget på en soffa förstår jag att det är slitstarkt”. Vår testgrupp markerade 
även att man måste tilltalas av miljön för att bli attraherad av produkten (Figur 6). 

Figur 4: Testgrupp 

Figur 5: Testgrupp 
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Vår testgrupp tyckte att bilder tagna utomhus markerar miljöaspekten och många 
angav just den bilden som innehöll gräs som mest miljöinriktad (Figur 7). 

 

 

 
 

Figur 6: Testgrupp 

Figur 7: Testgrupp 
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Resultatdiskussion 

När man fotograferar produktbilder finns en hel djungel av knep och principer 
som förenklar framtagningen av visionsbilden. För oss att generalisera att en 
produktbild ska tas på ett sätt, oavsett om det är liknande produkter, verkar nästintill 
omöjligt då målgrupp och kärnvärden kraftigt varierar från produkt till produkt. 
Detta beror även mycket på vart företaget befinner sig i dagsläget. 

5.1.1 Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar effekten på 
betraktaren av en reklambild? 

Det visade sig ganska tidigt i arbetet att vilka faktorer som är viktigast faktiskt 
varierar från produkt till produkt och är svåra att rangordna. Därför är svaret vi 
kommit fram till de mest omtalade och diskuterade faktorerna som påverkar 
effekten på betraktaren.  

5.1.1.1 Perceptionsknep 

Ett av de första utläggen vi nådde under vår brainstorming var de som berörde 
perceptionsknepet färg. Färger har visat sig vara ett av de starkaste 
kommunikationsmedlen i flera olika områden. Vi har lätt att tolka och förstå 
färger och det är även med hjälp av dessa som kognition främjas. Ett blått sken 
ger oss exempelvis känslan av lugn och hög kvalitet. 

När vi diskuterat slutsatser från konkurrentanalys och testgrupp med input från 
våra intervjupersoner har vi kommit fram till att vissa krav måste uppnås. Med 
hjälp av perceptionsknepen motivation och riktning kan kunden relatera – att man 
bygger en scen likt föregångaren IKEA Textiles innebär att kunden känner sig 
som hemma.  

Å andra sidan finns det en rad olika perceptionsknep till som även de, enligt oss, 
är viktiga att kombinera på ett smart sätt. Man måste lära sig att se vad kundens 
behov är. Kunden måste bli attraherad – kontrast och principer som 
tredjedelsregel och gyllene triangeln gör bilden harmonisk och intressant.  

5.1.1.2 Harmoni 

Fotografen och stylisten vi intervjuade är båda ense om att en korrekt ljussättning 
och harmonisk komposition definitivt är vägen till framgång inom 
produktfotografering. Även vi anser att det är de viktigaste faktorerna som 
påverkar betraktaren.  

Kunden måste stanna upp för att vi ska nå effekt – blicktrick och retuschering ger 
bilden en annan dimension. När alla dessa tekniker arbetar i symbios når vi allra 
störst effekt på betraktaren. 
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5.1.1.3 Fototeknik 

Hur bilden produceras har olika regler och tekniker man kan tillämpa. Bland annat 
har stylisten och fotografen gett oss olika svar på hur de ser på det fototekniska. 
När stylisten iscensätter en bild säger denne att perspektivet ofta planeras rakt 
framifrån. När fotografen sedan genomför fotograferingen händer det ofta att 
perspektivet ändras. De båda säger att man genomför flera olika vinklar och 
perspektiv och sen väljer ut en favorit.  

I frågan om hur man kan leka med perspektivet får vi veta att man bör utgå från 
betraktaren. Brukar man ligga på golvet och titta på en soffa? Brukar man se en 
lampa i fågelperspektiv? 

Enligt stylisten är vi förprogrammerade att tycka om symmetri. Dock tror vi att 
det kan vara bra att gå ifrån detta för att skapa mer uppmärksamhet och spänning. 
Detta måste förstås kompenseras i placeringen av bilden i slutprodukten. I en 
tidning kan asymmetri kompenseras med bildtexter och i samverkan med andra 
bilder. Vi vill inte att trycksaker ska vara ”tunga” åt något håll. Dock tycker vi att i 
produktionen av en ren produktbild är symmetri tråkigt. Tredjedelsregeln och 
gyllene triangeln är verktyg som gör bilden harmonisk och livfull.  

5.1.2 På vilka sätt kan ett företags kärnvärden förmedlas med en 
produktbild? 

Under arbetets gång har vi stött på problem när vi försökt att generalisera olika 
metoder att förmedla kärnvärden. Därför fokuserar vi nu enbart på Nevotex AB´s 
kärnvärden för sortimentet Scirocco – miljövänlighet och slitstyrka. 

5.1.2.1 Hög kvalitet och miljövänlighet 

En bra metod att använda för att förmedla kärnvärdet miljövänlighet är att 
fotografera produkterna i anslutning till grönska och natur. I vår testgrupp var det 
absolut flest personer som tyckte att bilden med gräs i förmedlade 
miljömedvetenhet bäst. Vi anser själva att ett bra sätt att förmedla miljövänlighet 
på är att placera produkten ute i naturen, se bilaga 5 – bild 2. Detta har vi sett i 
flertalet reklamer inom kärnvärdet miljö. Till exempel Grumme tvättsåpa som 
tydligt markerar miljöaspekten med en grönskande idyllisk ö i den svenska 
skärgården. Alternativt tycker vi att man skulle kunna visa att produkter har liten 
påverkan på miljön genom att spela på återvinning och återanvändning, se bilaga 3 
– bild 3. 

Hög kvalitet tyckte vår testgupp att man bäst förmedlade via att placera tygerna i 
rätt miljö. Exempelvis på en soffa, se bilaga 3 – bild 1, för att kunna relatera till att 
”soffan är ju tålig”. Dessutom gillade testgruppen att bilderna var stiligt stylade. 
Detta förstärkte känslan av hög kvalitet eftersom de ofta går hand i hand. Dova 
färger och att miljön inte är överstylad tycker vi också förhöjer känslan av att 
produkten är slitstark och bra. Som att man inte behöver anstränga sig för att 
verka bättre. 



Diskussion och slutsatser 

32 

5.1.2.2 Perceptionsknepen 

De olika perceptionsknepen är förstås viktiga att tillämpa för att förmedla 
kärnvärden. Att framhäva något i en bild för att främja betraktarens perception 
tror vi är en mycket viktig del i marknadsföring idag. Detta eftersom vi som 
konsumenter dagligen utsätts och exponeras för otroligt mycket reklam. Att 
försöka främja människors informationsinhämtande och kognition tycker vi är ett 
steg i rätt riktning och en naturlig del av marknadsföringens utveckling. 

Vid kontakten med väl utformad reklam där perception och kognition tillämpats, 
IKEA Textiles är ett fantastiskt exempel på detta, känner man knappt av att hundratals 
strateger jobbat fram bilden i detalj. Inte ens vi som är tränade i PR blir retade av 
den enorma satsning som en enda reklambild inneburit. De känns spontana och 
lockande. Man har lyckats mycket väl med att applicera de perceptionsknep som vi 
tycker är starkast i kärnvärdesförmedlingen. I köket ligger ett rent blått sken som 
om solen skiner in mitt på dagen och att fönstret står och vädrar, se bilaga 3 – bild 
5. Sovrummet känns svalt och vi kan nästan känna lukten av nytvättade lakan. I 
vardagsrummet ligger ett rött varmt sken som skvallrar om att det är fredag kväll 
och att familjen snart ska slå sig ner i soffan tillsammans, se bilaga 3 - bild 3 och 4. 

5.2 Metoddiskussion 

När vi samlat information har vi ifrågasatt möjligheterna att kunna generalisera. Vi 
har försökt fånga en vinkel som experter gett oss – en uppfattningsvinkel från 
konsumenter och även testat våra teorier på konkurrenter som också sysslar med 
textilier på olika sätt.  

5.2.1 Konkurrentanalys 

I examensarbetet valde vi att avgränsa studien till textilier och specifikt några 
kärnvärden som är applicerbara på detta produktsegment. För konkurrentanalys 
valdes därför några olika textilföretag med olika målgrupper, men med till viss del 
liknande produkter och kärnvärden. När vi valde ut vilka komponenter som skulle 
jämföras fokuserade vi utifrån våra frågeställningar på kärnvärden och faktorer 
som påverkar effekt på köparen. Vi tror att vi kunnat få mer information kring 
kärnvärden om vi hade kontaktat fler konkurrerande företag med mer liknande 
målgrupp. Det visade sig vara mycket svårt att jämföra fotografier riktade mot 
privatkonsumenter med bilder riktade mot exempelvis möbelproducenter. I 
konkurrentanalysen tittade vi bland annat mycket på perceptionsknepen som 
tillämpats av bildskaparen. Vad gjorde dessa för bilden och kunde detta förstås av 
en betraktare. Detta har inneburit att vi kunnat dra slutsatsen att 
perceptionsknepen är det starkaste knepet i bildkommunikation.   
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5.2.2 Testgrupp 

För att inte generalisera utan grund testade vi även en del av vår konkurrentanalys 
på en testgrupp. För att få högsta möjliga utfall av undersökningen skapade vi en 
infallsvinkel som skulle färga alla frågor i enkäten. Följande fick testgruppen tre 
enkla frågor med svarsalternativ och möjlighet till kommentar, se bilaga 6. Vi fick 
ett stort deltagande i undersökningen och denna har färgat våra slutsatser mest. 

Den första frågan gav oss en uppfattning om vad kunden föredrog rent estetiskt. 
Vilken bild testgruppen föredrog utan någon som helst vinkel av kärnvärden eller 
vision visades här. Vi censurerade även företagens profiler i alla bilder för att få så 
ofärgade svar som möjligt. 

Den andra frågan tog upp vilken av bilderna som man uppfattade mest slittålig. 
Här grenade sig svaren ordentligt. Medan några menade att användningsområdet 
speglade funktionen, exempelvis att se textilen på en soffa som man vet är slittålig. 
Några ansåg de rena grossistbilderna där man tydligt såg fibrer och kunde erinra 
sig om att textilen var kraftig som bättre i kvalitetsaspekten. 

Den sista frågan gav oss en uppfattning om vilken bild ur konkurrentanalysen som 
betraktaren kunde få en känsla av kärnvärdet ”miljömedvetenhet” ifrån. Här 
färgades tydligt svaren av en bild som var tagen i grönska. Hade vi istället vinklat 
frågan för att lyfta själva produktionens miljömedvetenhet med återvinning och 
mån om människorna i processens förhållanden hade vi kanske fått ett mer 
rättvist svar. 

Frågan vi ställer oss är om man ens kan generalisera hur dessa kärnvärde skall 
kommuniceras. Uppfattningen verkar variera kraftigt från person till person. Vi 
tror att detta måste anpassas efter vald (spetsig) målgrupp. Även här blir vår 
konkurrentanalys svårbedömd, eftersom vi valde bilder från så pass olika företag 
och med så pass skilda målgrupper. 

5.2.3 Intervjuer 

Vår kontakt med stylisten och fotografen har varit öppna diskussioner med riktade 
frågor och exempel. Här har vi bett intervjupersonerna kommentera och utveckla 
slutsatser vi dragit från konkurrentanalys och testgrupp. Vi ville få belägg för 
slutsatserna av vår analys, inte renodlade svar med rätt och fel. Vi ville även få en 
djupare förståelse för hur man jobbar i praktiken. Denna metod anser vi lyckad då 
vi fångat in åsikter från både konsumenter och experter.  

Dock tror vi att vi hade fått ut mer av studien om vi intervjuat en person som 
inriktat sig mer på PR och reklam än de experter vi pratat med i studien. Vi känner 
nu i efterhand att risken att fotografen och stylisten tycker mycket lika då de ofta 
jobbar tillsammans är mycket hög. De är antagligen färgade av varandra, även om 
det kanske är omedvetet från deras sida.  
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5.2.4 Avgränsningar 

Om vi inte hade avgränsat oss vad gäller fotografering hade vi fått en ännu 
djupare förståelse för hur man tänker kring produktfotografering i stort. Dock 
känner vi nu med facit i hand att det var tur att vi ändå gjorde avgränsningen, 
eftersom det hade varit svårt att genomföra rent tidsmässigt.  

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Den viktigaste och huvudsakliga slutsats som vi genom detta examensarbete 
kommit fram till är att inom produktfotografering finns det helt enkelt inget facit. 
Det finns inget rätt och fel, utan mycket beror på situation.  

Även om det finns perceptionsknep som till exempel kontrast, färg och fel alltid är 
viktiga att tänka igenom inför en produktfotografering är det inte alltid samma 
knep som används ens vid samma huvudsakliga kärnvärden. Variabler som 
tredjedelsregeln, komposition och vilken vinkel bilden tas i spelar stor roll i jakten 
på ett bra produktfotografi. Ljussättning är även den viktig för bildens slutgiltiga 
utseende och känsla.
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8.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor Fotograf 

FOTO 

Ljussättning 

• Vad skulle du säga är specifikt vid ljussättning av produktbilder (utan människor närvarande)? 

• Vilka olika ljussättningstekniker använder du dig mest utav? 

• Hur många olika ljuskällor brukar du använda dig utav? 

• Förekommer reflexskärm även vid fotografering av produkter? 

Komposition 

• Rule of Thirds – är det något du aktivt tänker på?  

• Gyllene snittet – tänker du på det? 

• Kontraster – använder du dig ofta av kontraster som ljust/mörkt eller stort/litet? 

• Komplementfärger – gillar du det? Hävdar du att komplementfärger hämmar eller främjar just 
produkter? 

• Hur ofta tänker man på vilken vinkel bilden tas i? 

• Hur tycker du man kan skapa rörelser i bilder? Är det förbjudet eller helt okej?  

• Tänker du på att skapa en riktning i bilder på produkter för att föra betraktarens blickar dit? 

• Använder du dig av något annat generellt knep när du tar bilder på produkter? Används det 
ofta/alltid? 

• Är det någon skillnad mellan kompositionen i produktbilder och modellbilder? Vilka är de 
största skillnaderna du kan se där? 

• Kan du ge exempel på när du medvetet tänkt på ett företags kärnvärden vid fotograferingen? 
Säg att du fått kärnvärdet miljö – vad gör du med det? 

• Brukar du jobba något med blicktrick? Planerar man sådana? Eller är det sådant som bara 
kommer spontant?  

RETUSCH 

• Speciell retusch för just produktfotografering? Är det något man alltid retuscherar på just 
produktfotografier?  

• Hur tillämpas perceptionsknep vid retusch? Framhäver du ofta någon sida av bilden etc.? 

KONKURRENTANALYSER 

• Ikea jobbar mycket med känslor i bilden som vi iaf. Speglar en modells närvaro. Hur ställer du 
dig till tekniker som denna? 

• Textilgrossisten som jobbar mycket med exempelvis markisväv och storformat. De har endast 
bilder som speglar storproduktion och grossistverksamhet. Men saknar helt miljöer och 
användningsområden. Skulle du föreslå någon annan teknik för just grossister? 

• På textilgrossistens hemsida ser vi även att man jobbat in sin grafiska profil i bilderna 
(logotypens färger är framtagna ur bilderna) detta ger oss känslan av att man främst jobbar med 
sitt varumärke och lägger produkten vid sidan. Vad skulle du säga är för och nackdelarna med 
detta? Hur skulle du gjort istället? Ev. komplettera med miljöbilder? 

• När man jobbar mot företag kontra privatpersoner – behöver man marknadsföra produkten på 
samma sätt? 

• Nevotex vill framhäva kärnvärden som miljötänk och kvalitet. Hur skulle du ta fram ett 
komplett fotoprojekt för deras marknadsföring?  
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8.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor Stylist 

KOMPOSITION 

• Rule of Thirds och gyllene snittet – är det något du aktivt tänker på vid alla fotograferingar?  

• Symmetri eller asymmetri – är det något du brukar använda dig av vid produktfotografering?  

• Brukar du tänka på att ”störa” människors perception genom att medvetet göra fel i bilder? Tex. 
att folk skall stanna upp och få fylla i en del av bilden själv. 

• Använder du perceptionsknepet ”motivation” någon gång? Typ att man väcker människors 
törst eller trygghet. 

• Kontraster – använder du dig ofta av kontraster som ljust/mörkt eller stort/litet? Tycker du att 
det oftast är användbart eller tycker du det är värdelöst? 

• Komplementfärger – gillar du det? Hävdar du att komplementfärger hämmar eller främjar just 
produkter? 

• Hur ofta tänker du på vilken vinkel bilden tas i? Står Hasse oftast för det eller styr du det ofta 
också? 

• Tänker du på att skapa en riktning i bilder på produkter för att föra betraktarens blickar till en 
speciell del av bilden?  

• Hur tycker du man kan skapa rörelser i bilder? Är det förbjudet eller helt okej?  

• Är det någon skillnad mellan kompositionen i produktbilder och modellbilder? Vilka är de 
största skillnaderna du kan se där? 

• Använder du dig av något annat generellt knep när du tar bilder på produkter? Används det 
ofta/alltid? 

• Kan du ge exempel på när du medvetet tänkt på ett företags kärnvärden vid fotograferingen? 
Säg att du fått kärnvärdet miljö – vad gör du med det? 

• Brukar du jobba något med blicktrick? Planerar man sådana? Eller är det sådant som bara 
kommer spontant?  

KONKURRENTANALYSER 

• Ikea jobbar mycket med känslor i bilden som vi iaf. Speglar en modells närvaro. Hur ställer du 
dig till tekniker som denna? 

• Textilgrossisten som jobbar mycket med exempelvis markisväv och storformat. De har endast 
bilder som speglar storproduktion och grossistverksamhet. Men saknar helt miljöer och 
användningsområden. Skulle du föreslå någon annan teknik för just grossister av denna typ? 

• På textilgrossistens hemsida ser vi även att man jobbat in sin grafiska profil i bilderna 
(logotypens färger är framtagna ur bilderna). Detta ger oss känslan av att man främst jobbar 
med sitt varumärke och lägger produkten vid sidan. Vad skulle du säga är för och nackdelarna 
med detta? Hur skulle du gjort istället? Ev. komplettera med miljöbilder? 

• När man jobbar mot företag kontra privatpersoner – behöver man marknadsföra produkten på 
samma sätt tycker du? 

• Om du skulle göra något nytt till nevotex, vad skulle du vilja göra då? Vad skulle du framhäva 
mest?  



Bilagor 

40 

8.3 Bilaga 3 

8.3.1 Konkurrentanalys IKEA Textiles, bild 1 
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8.3.2 Konkurrentanalys IKEA Textiles, bild 2 
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8.3.3 Konkurrentanalys IKEA Textiles, bild 3 
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8.3.4 Konkurrentanalys IKEA Textiles, bild 4 
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8.3.5 Konkurrentanalys IKEA Textiles, bild 5 
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8.3.6 Konkurrentanalys IKEA Textiles, bild 6 
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8.4 Bilaga 4 

8.4.1 Konkurrentanalys Tyggrossisten, bild 1 
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8.4.2 Konkurrentanalys Tyggrossisten, bild 2 
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8.4.3 Konkurrentanalys Tyggrossisten, bild 3 
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8.4.4 Konkurrentanalys Tyggrossisten, bild 4 
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8.4.5 Konkurrentanalys Tyggrossisten, bild 5 
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8.5 Bilaga 5 

8.5.1 Konkurrentanalys Stoff & Stil, bild 1 
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8.5.2 Konkurrentanalys Stoff & Stil, bild 2 
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8.5.3 Konkurrentanalys Stoff & Stil, bild 3 

 


