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Vi vet at vi må ha bilder - men hvorfor?



Vi får mer lyst til å lese innholdet

• Undersøkelser viser at et fargebilde eller en 
fargeillustrasjon øker brukerens vilje til å lese innholdet 
med 80%.

Kilde: Hubspot



Vi husker innholdet bedre

• Informasjon vi hører, husker vi bare ca. 10% av 
etter 3 dager.

• Dersom den samme informasjonen følges av et 
relevant bilde, husker vi ca. 65% etter 3 dager.

Kilde: Hubspot



Vi blir mer interessert

• Innhold med relevante bilder får 94% flere visninger 
enn innhold uten.

Kilde: Hubspot



Er alle bilder like bra?

© RaHul Rodriguez



Disse bildene ignoreres på nett

• Bilder som ikke inneholder relevant informasjon, f. eks. 
“feel-good”-bilder, eller reklamebilder av mennesker

• Åpenbare byråbilder

• NB: Vær spesielt forsiktig med såkalte “hero images”, 
d.v.s. store enkeltbilder som dekker mesteparten av en 
nettside.







Hvilke bilder får oppmerksomhet?

• Bilder av mennesker (hvis de ikke er fotomodeller)

• Produktbilder, spesielt hvis de viser relevante detaljer

• Store bilder, hvis de er relevante, og brukeren har bedt 
om å få se dem

• Bilder som inneholder informasjon som brukeren er 
interessert i, eller som passer med det brukermodus 
brukeren befinner seg i.

• …og så kattunger, så klart!



Brukermodus

• Brukermodus vil variere med kanal.

• På web er bruker stort sett i ferd med å løse en 
oppgave, f. eks. finne informasjon eller gjøre et kjøp.

• I sosiale medier er bruker ofte i avslapningsmodus, og 
vil underholdes eller sosialisere.

• Dersom bildene våre skal være effektive, må de alltid 
være tilpasset det brukeren holder på med, og det 
moduset han befinner seg i.



Tenk på hva du vil oppnå med bildet.



Bilder har et formål

• Bilder er ikke bare pynt.

• Vi bruker bilder der de gjør jobben bedre enn tekst.

• Da må vi ha et bevisst forhold til hva bilder gjør og 
hvordan bildekommunikasjon virker.

• Bilder egner seg godt til noen kommunikasjons-
oppgaver og mindre godt til andre.



Å si ting som er vanskelig å si med ord

• Ting som er lettere å vise enn å forklare er gode 
bildekandidater:

• Hvordan noe ser ut eller er satt sammen

• Prosesser

• Visualisering av tekst/tallinformasjon

• Ting som skal dokumenteres eller settes i en bestemt 
sammenheng



Når vi skal vise hvordan noe ser ut

• Vi bruker bilder når vi skal beskrive:

• Personer, klær, og produkter

• Ting som primært er visuelle i karakter

• Ting som er vanskelig for leseren å se for seg









Når vi skal dokumentere

• Nyheter og reportasjer

• Plassering av avsenderen i verden, og dokumentere 
nærvær.

• Man kan også dokumentere en situasjon eller en 
tilstand.

• Dokumentasjonsbilder i sosiale medier er ferskvare.









Foto: The White House



Faksimile: Der Tzitung





Visualisering av tall/tekstinformasjon

• Hjelper leseren til å forstå informasjonen bedre.

• Er raskere å tilegne seg, og lettere å huske.

• Brukes til å illustrere struktur, størrelser og verdier.

• Gjør utstrakt bruk av diagrammer og symboler.

• Er svært tekstavhengig for å gi mening.







Prosesser

• Prosessbilder illustrerer fremgangsmåter eller tidsforløp.

• Hvert trinn i prosessen bør ha et separat bilde.

• Inkluder gjerne grafiske elementer som piler o.l.

• Tegninger er en god måte å fjerne uønsket «visuell støy» 
på.





vs.



Følelser



Bruk av følelser i bilder

• Følelsesmessige komponenter, både positive og 
negative, kan gi svært virkningsfulle bilder.

• Men fordi vi tolker bilder ulikt, er det ingen lett sak å få 
ønsket effekt.

• Løsningen er å holde seg til å vise så enkle følelser 
som mulig, og å holde seg til tradisjonelt godtatte måter 
å vise dem på.









Vær nøye med motivvalget!



Konkretiser!

• Et bilde må nesten alltid vise noe fysisk, selv om det 
skal illustrere noe abstrakt.

• Se etter ting i innholdet som gjør det unikt, og som du 
enkelt kan konkretisere.

• Enkelte abstrakte ting har etablerte visuelle symboler 
som det går an å bruke:









Klisjeer

• Etablert symbolikk er nyttig, fordi den kommuniserer 
tydelig. Risikoen er at kommunikasjonen kan bli 
klisjépreget. På den annen side må den ikke være så 
original at den blir vrien å forstå.

• Gjør kommunikasjonen enkel ved å vise kjente ting.

• Unngå klisjeer gjennom å velge uvante fremstillinger.





«Etterslep»

• Siden vi tolker bilder og symboler ut fra vårt eget 
erfaringsgrunnlag reagerer vi mest pålitelig på ting vi 
har sett før.

• Dette betyr at ting som gir mening for oss ofte har et 
visst «etterslep», fordi vår generelle ide om dem ble 
dannet for lenge siden.















Symbolikk og idemessig innhold

• Symbolikk er i utgangspunktet en grafisk fremstilling av 
et idemessig innhold.

• Sammenkoblingen av idemessig innhold og grafisk 
form må innarbeides over tid for å fungere effektivt.

• Når en symbolikk først er innarbeidet, er det vanskelig 
å gi det en ny betydning.



Sjalusi (1907), Edvard Munch.
Falt i det fri (Public domain) 





Smijernsport med  hakekorsmotiv
i bygget til Oslo Lysverker fra 1932.

Veske med hakekorsmotiv fra ZARA,
2007. Vesken ble levert tilbake

til butikken av en sjokkert kunde.

Hakekorset markerte posisjonen til
templer på japanske kart fram til 2016.





Når erfaringsgrunnlaget mangler

• Hvis vi ikke kjenner igjen eller kan relatere til det vi ser, 
er det stor sannsynlighet for at kommunikasjonen 
mislykkes.

• Derfor er det vanskelig å kommunisere nye eller 
avanserte ideer i bilder.



«On White», Wassily Kandinsky, 1923. Kilde: Wikipedia



campaignforrealbeauty.com



Bildeutsnitt og beskjæring



Hvorfor beskjærer vi bilder?

Å beskjære bildet er en prosess hvor vi fjerner deler av 
bildet. Det kan være flere gode grunner til å gjøre dette, 
f. eks.:

• Å fjerne uønskede ting i bildet

• Å fokusere på en bestemt del av bildet 

• Å endre bildets høyde/breddeforhold

• Å forbedre bildekomposisjonen



Fjerne uønskede ting i bildet



Foto: Kent Wang



Foto: Kent Wang



Endre høyde/breddeforhold



Foto: Troy Williams



Foto: Troy Williams



Forbedre komposisjon



Tredjedelsregelen

• Tredjedelsregelen er det enkleste hjelpemiddelet for 
god bildekomposisjon.

• Del bildet i tredjedeler, dvs. 3 x 3 ruter.

• Plasser den delen av bildet der du vil ha fokus i et av 
krysningspunktene.



Foto: istockphoto.com

http://istockphoto.com


Tips for gode bildeutsnitt



Fortell en historie

• Tenk på hva slags historie du har tenkt å fortelle med 
bildet.

• Pass på å få med ting i bildet som hjelper tilskueren å 
oppfatte denne historien.



Foto: Niels Hartvig



Unngå rare amputasjoner

• Bilder av mennesker bør beskjæres midt på kroppen, 
eller på midten av den kroppsdelen du beskjærer, f. 
eks. midt på låret eller midt på overarmen. Unngå å 
beskjære ved kroppsledd.

• Unngå å legge beskjæringslinjer slik at du kapper av 
ører, fingre eller tær.



Foto: istockphoto.com
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http://istockphoto.com


Gi ansiktet pusterom

• Ikke beskjær for nær ansiktet. Det gir gjerne en litt 
klaustrofobisk følelse.

• La det være litt ekstra plass foran ansiktet i den 
retningen øynene ser.





Tettere beskjæring gjør bildet mer 
dramatisk 

• Når bildeutsnittet blir tettere, blir det økt fokus på 
hovedmotivet, fordi dette elementet blir mer 
fremtredende.

• I bilder av ansikter blir det lettere å lese følelser, fordi 
ansiktstrekkene blir tydeligere.



Foto: Craig Cloutier



Ulike kanaler krever ulike formater

• Det som fungerer i én kanal fungerer ikke nødvendigvis 
i en annen. F. eks. er bilder i nyhetsfeeden på 
Facebook nesten dobbelt så brede som de er høye, 
mens de er kvadratiske på Instagram.

• Bilder må derfor tilpasses til formatet i hver enkelt 
kanal dersom vi vil ha optimal effekt.



Bilder på nettsteder



Formålsstyring/brukerorientering

• Bilder på et nettsted henger nøye sammen med 
nettstedets formål.

• Vi snakker her om formålet sett i forhold til nettstedets 
brukere. F. eks. skal bilder i en nettavis illustrere og 
informere om nyhetsakene, i en nettbutikk skal bilder gi  
nødvendig visuell informasjon om produktene, etc.

• Derfor må bildets innhold, størrelse og plassering være 
tilpasset brukerens behov.







aftenposten.no
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Hvor store bør bilder være?

• Bilder bør være store nok til at det er enkelt å se hva 
de forestiller

• ...men ikke så store at de fortrenger annen og viktigere 
informasjon

• Husk at siden mobilen nå er primærfokus blir 
båndbredde viktig igjen!



Bilder på Facebook



851 x 315

180 x 180
160

160

Forsidebilde

Profilbilde



Forsidebildet

• Skal representere en person, et produkt eller en bedrift. 

• Bruk bilder som representerer innholdet godt. Vær 
kreativ! Mennesker i bildet er ofte et pluss. 

• Husk at forsidebildet er sidens «ansikt» og hjelper 
brukeren med å identifisere avsenderen. Hvis du bytter 
ut bildet ofte, pass på at det har tydelige fellestrekk 
med tidligere bilder. 

• Forsidebilder er offentlige, dvs. at alle kan se dem.



Forsidebildet - teknisk

• Måler 851 x 315 piksler. 

• Må være minimum 399 piksler bredt. 

• Bruk JPEG med sRGB fargeprofil for best mulig 
kvalitet. 

• Bør ikke overstige 99Kb.



Hva er et godt forsidebilde?

• Forsidebildet skal si noe relevant om avsender. 

• For personer kan dette være relatert til yrke, hobbyer, 
eller ting man er opptatt av. 

• For bedrifter bør man illustrere bedriftens 
kjernevirksomhet, produkter, eller filosofi.







Profilbildet

• Brukes på forsiden og vises i miniatyr på alle 
statusoppdateringer. 

• Har som hovedoppgave å signalisere avsender. 

• Vær oppmerksom på at variasjonen i størrelser 
profilbildet vises i stiller ekstra krav til tydelighet.



Profilbildet - teknisk

• Må være minimum 180 x 180 piksler. 

• Vises som 160 x 160 på forsiden. 

• Andre størrelser profilbildet vises i:  
97 x 97, 50 x 50, 32 x 32, 16 x 16. 

• Profilbildet er kvadratisk - rektangulære bilder 
beskjæres automatisk.



Hva er et godt profilbilde?

• Hovedoppgaven til profilbildet er å identifisere 
avsenderen. 

• For personer er et portrett det beste alternativet. 

• For selskaper er firmalogoen en naturlig kandidat, men 
pass på at denne blir leselig. Ikke alle logoer er 
velegnet.



Personer



Selskaper



Bilder i nyhetsfeeden

• Et bilde på i nyhetsfeeden skal først og fremst 
signalisere innholdet i oppdateringen. 

• Bildet skal gi stoppeffekt, slik at brukeren ser på det, og 
forhåpentligvis leser, klikker og kommenterer/deler. 

• Hvis det er en ren bildeoppdatering, bør bildet i seg 
være interessant nok til at bruker klikker, kommenterer 
eller deler.



Overrask brukeren

• Vis brukeren noe han ikke har sett før. 

• Eller vis brukeren noe velkjent med en uventet vri.







Gi brukeren noe å dele

• Brukeren deler gjerne bilder som: 

• …han føler beskriver hans situasjon. 

• …understøtter hans livssyn eller politiske oppfatning. 

• …han synes er morsomme eller søte. 

• …han oppfatter som viktig eller interessant      
   informasjon









Bruk tekst over bilde

• Bilder med tekst over er populære å dele, og hjelper til 
med å fokusere budskapet. 

• Hold teksten kort, og unngå fancy fonter. 

• Husk å ikke bruke for mye tekst over bilde i promoterte 
innlegg.





Bruk informasjons- og annen grafikk

• En bildepost behøver ikke være et foto - tegninger og 
grafikk er også egnet for bruk på Facebook, og skiller 
seg i tillegg ut. 

• Grafiske fremstillinger kan formidle mye om hva 
innlegget handler om, og er i tillegg fargerik.





Bilder i delte lenker

• Når du deler en lenke, vil utseendet i nyhetsfeeden 
blant annet avhenge av størrelse og orientering på 
bildet. 

• Facebook anbefaler at bilder skal være på 1200 x 630 
piksler for best resultat på høyoppløselige skjermer. 

• For at bildet skal få thumbnail i full bredde må det være 
minimum 600 x 315. 

• Facebook anbefaler høyde/breddeforhold på 1,91:1.



1,91:1



Mindre bildestørrelser

• Mindre bildestørrelser enn 600 x 315 vises fortsatt i 
nyhetsfeeden, men bildene blir da vist i 158 pikslers 
bredde* i en boks til venstre i teaseren. 

• Minste tillatte bildestørrelse er 200 x 200 piksler.

*Mål tatt ved stikkprøver



158px

158px



Enkeltbilde, liggende

• Når man laster opp et bilde på tidslinjen, genererer 
Facebook normalt en thumbnail i full bredde og 
proposjonal høyde dersom bildet er i liggende format.





Enkeltbilde, kvadratisk

• Kvadratiske bilder (i første rekke de som er delt fra 
Instagram) får en kvadratisk thumbnail i full høyde og 
full bredde.





Enkeltbilde, stående format

• Stående bilder får en thumbnail med riktig høyde/
breddeforhold, men mindre.





Når du laster opp flere bilder

• Når du laster opp flere bilder av gangen, vil visningen 
bestemmes av hvor mange du laster opp, og om 
primærbildet er i stående, liggende, eller kvadratisk i 
format. 

• Primærbildet er det som ligger først i 
opplastningskøen. Du kan endre rekkefølge ved å dra i 
bildene i opplastningsboksen.



1 2 3



3 bilder, stående primærbilde







3 bilder, liggende primærbilde







4 bilder, kvadratisk primærbilde







…men det finnes unntak

• Orienteringen på primærbildet bestemmer ikke alltid 
visningen. I noen tilfeller er antallet bilder viktigere.



To bilder, liggende/stående 
primærbilde





Eksperimenter!

• Facebook gjør løpende endringer “under panseret”, 
som oftest uten å si noe til oss. 

• Den beste måten å holde seg oppdatert på er å 
eksperimentere kontinuerlig.



Tekst og bilder i sponsede innlegg



20%-regelen

• Facebook tillater i utgangspunktet ikke mer enn 20% 
tekst i bildet på et sponset innlegg, inkludert logoer og 
slagord. 

• Facebook har imidlertid vinglet frem og tilbake på 
dette. Sommeren 2016 fjernet de denne regelen, for 
senere å gjeninnføre den. 

• Facebook har et verktøy for å måle tekstmengden i 
bilder, som du finner på:  
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay




Twitter



1500 x 500

400 x 400

Forsidebilde

Profilbilde

Vises som 
200 x 200

440 x 220 - 1024 x 512
Bilde i feed

Vises som 
506 x 253



Profilbildet

• Profilbildet er å finne på din egen firmaside, i 
nyhetsfeeden, og under “Who to follow”. 

• Det må være tydelig og lett gjenkjennelig, selv i liten 
størrelse. 

• Profilbildet må være kvadratisk, 400 x 400 piksler i 
JPEG-, PNG-, eller GIF-format.  

• Maks filstørrelse: 100Kb



Forsidebildet

• Forsidebildet er det synligste bildet på Twitterprofilen. 

• Siden det er det første besøkende på siden din får øye 
på bør det være representativt for deg/ditt selskap, og 
gjerne litt kreativt og fargerikt. 

• Forsidebildets anbefalte størrelse er  1500 x 500 
piksler i JPEG-, PNG-, eller GIF-format.  

• Maks filstørrelse: 10Mb



MEN…

• Selv om det finnes en anbefalt størrelse på 
forsidebildet betyr ikke dette at hele bildet vises. 

• Det synlige området vil være på 1256 x 329 piksler. 

• Alle deler av motivet man ønsker å vise i forsidebildet 
må derfor være innenfor dette formatet.



1500 px

42
1 

px

1256 px

329 px SYNLIG OMRÅDE



Bildets oppgave på Twitter

• Et bilde på Twitter har samme oppgave som på 
Facebook -  signalisere innholdet i oppdateringen. 

• Bildet skal gi stoppeffekt, slik at brukeren ser på det, og 
forhåpentligvis leser, klikker og kommenterer/deler. 

• Bilder på Twitter har mindre tekst assosiert med seg, 
så bildet i seg selv må være tydeligere.



Hva som kommer med i feeden

• Bilder i feeden har et høyde/breddeforhold på 2:1. 

• Et bilde vises i full bredde, og Twitter beskjærer det 
som blir til overs oppe og nede. 

•  Pass derfor på at det ikke vises viktige ting helt øverst 
eller helt nederst i bildet, spesielt i stående format.



Ikke alle bilder vises i feeden

• Det er ofte litt vilkårlig hvilke bilder som kommer med i 
feeden. 

• Det sies at bildene dine vises oftere i feeden dersom 
de legges inn via pic.twitter.com, men dette er umulig å 
verifisere.

http://pic.twitter.com


1024 x 768 > 1024 x 512

128px

128px

768 - 512 = 256256 : 2 = 128



Bilder driver brukerengasjement

• En bildetweet har dobbelt så stor sannsynlighet for å bli 
retweetet som en tweet med bare tekst.  

• Bilde og tweet bør imidlertid henge sammen, slik at det 
blir tydelig hva de har med hverandre å gjøre.



Linkedin



100 x 60
Logo

646 x 220
Bannerbilde

180 x 110

50 x 50 50 x 50 50 x 50 50 x 50



Bannerbildet

• Bannerbildet er det første brukeren ser når han 
kommer til firmasiden din på Linkedin. 

• Siden brukeren sannsynligvis leter aktivt etter ditt 
selskap, må bildet derfor være representativt for ditt 
brand, og av så god kvalitet som mulig. 

• Bannerbildet må være i liggende format, minimum 646 
x 220 piksler, i JPEG-, PNG-, eller GIF-format.  

• Maksimal filstørrelse er 2Mb.



Logo

• Logobildet bør vise nettopp selskapets logo.  

• Hvit bakgrunn gjør seg best. 

• Ikke alle logoer egner seg for formatet, så hvis logoen 
er i stående format eller har små detaljer, se om det 
finnes alternative versjoner i brandboken som kan 
brukes. 

• Logostørrelsen på linkedin er 100 x 60. 

• Maksimal filstørrelse er 2Mb.



Kvadratisk logo

• Den kvadratiske logoen brukes i oppdateringer i 
nyhetsfeeden.  

• Denne bør også inneholde selskapets logo, slik at det 
er tydelig hvem som er avsender på oppdateringen. 

• Størrelsen på den kvadratiske logoen er 50 x 50 
piksler. 

• Maksimal filstørrelse er 2Mb



Bilde i nyhetsfeeden

• Bildet i nyhetsfeeden er fra artikkelen du deler. 

• Dette bildet blir skalert og beskåret, og vises i liggende 
format, 180 x 110 piksler. 

• Man har liten kontroll over hvordan dette bildet vises, 
med mindre det kommer fra ens eget nettsted.



5 bildetips



1. Vær faktaorientert!



Fakta

• Forsikre deg om at bildet faktisk viser det du tror det 
gjør.



dagbladet.no



2. Vær relevant!



Relevans

• Bildet må se ut som om det har noe med saken å gjøre

• Pass på at “tonen” i bildet passer til saken

• Hvis du må velge mellom å relatere bildet til 
brødteksten eller overskriften, så relater alltid bildet til 
overskriften.



nho.no



3. Håndter personer korrekt



Personer

• Hvis enkeltpersoner blir omtalt, så bruk bilder av dem 
hvis det er mulig

• Pass på at måten personene framstilles på i bildet 
samsvarer med innholdet

• Fall ikke for fristelsen til å bruke bilder av perifere 
personer



dagbladet.no
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4. Rollen spiller en rolle!



Roller

• Hvis en artikkel omhandler roller, som f.eks. “sjef” 
“singel”, eller “byråkrat”, unngå for enhver pris å vise 
bilder av identifiserbare personer (selv om de har riktig 
rolle)

• Roller er generelle, personer er spesifikke - 
personlighet er derfor alltid sterkere enn roller



dagbladet.no
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5. Vær redelig!
(Selv om det kan være kjedelig)



Generelle saker

• Hvis artikkelen omhandler en personuavhengig sak, så 
bruk generelle emneillustrasjoner

• Pass på at disse er relevante både i forhold til sak og 
målgruppe



dagbladet.no
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Produkter og firmalogoer

• Enkelte produkter er like gjenkjennelige som personer

• En logo er “ansiktet” til et selskap

• Disse brukes derfor bare der de omtales spesielt



dagbladet.no
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Takk for meg. 

E-mail: 

jakob@webgruppen.no 
Twitter: 
@JakobT


