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Abstract  

 
Purpose: The purpose of this project is to create a pilot version of an information film 

for Henkel's industrial division. The film will spread knowledge about the company's 

products and its uses in adhesives, sealants and surface treatments and seek to strengthen 

its identity among the sellers. Mainly, the film will be used by Henkel's salesmen during 

presentations to clients, but will also be available on the Internet. 
 

Theory: Choices made during the production are based on theories about image 

composition and information theory. Various parts of image compositions are useful 

when it comes to visually express yourself. When using color, light, sound and image 

structure in the right way, the overall impression of the production is strengthened. 
 

Methodology: The methodologies used are quantitative content analysis and qualitative 

interviews. The content analysis purpose is to study 100 information films and thereby 

see general patterns for how information films are constructed. The interviews were 

conducted to gain deeper knowledge about producers, project originators and intended 

users of the final product. 
 
Results: Content analysis provides answers to which elements are most frequent in 

information films and they are used as a basis for the filmmaking process. Interviews 

provide knowledge about the user and what they are looking for. The interviews also 

show what may be important in making of the film. 

 
Keywords: Information film, shot composition, information theory, visual 

communication, film production.



Sammanfattning 

 
Syfte: Syftet med detta projekt är att skapa en pilotversion av en informationsfilm åt 

Henkels industriavdelning. Filmen ska ge kunskap om företagets produkter och dess 

användningsområden inom lim, tätning och ytbehandling samt försöka stärka företagets 

identitet bland säljarna. Främst kommer filmen att användas av Henkels säljare i 

presentationer för kunder, men kommer också finnas tillgänglig på Internet.   
 
Teori: Teorier om bildkomposition samt informationsteori ligger till grund för de val 

som görs under produktionens gång. När det kommer till att uttrycka sig visuellt är 

bildkompositions principer fördelaktiga. Genom att använda färg, ljus, ljud och 

bildstruktur på rätt sätt kan produktionens helhetsintryck stärkas. 
 
Metod: De metoder som använts är kvantitativ innehållsanalys och kvalitativa 

samtalsintervjuer. Syftet med innehållsanalysen är att studera 100 informationsfilmer och 

på så sätt se generella mönster för informationsfilmer är uppbyggda. Samtalsintervjuerna 

genomfördes för att få djupare kunskap om producenter, projektbeställaren och 

slutproduktens tänkta användare. 
 
Resultat: Innehållsanalysen ger svar på vilka element som är mest förekommande i 

informationsfilmer, något som används som underlag i skapandet av filmen. 

Samtalsintervjuerna gav kunskap om användaren och vad den eftersökte samt visade vad 

som kan vara viktigt i skapandeprocessen. 
 
Nyckelord: Informationsfilm, bildkomposition, informationsteori, visuell 

kommunikation, filmproduktion.
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1 Inledning 
 

Det tysklandsbaserade familjeföretaget Henkel grundades 1876. Tvättmedel och tvål var 

till en början de produkter som producerades. Under åren har Henkel expanderats och i 

dag finns deras produkter över hela världen med varumärken som Loctite, Persil och 

Schwarzkopf. Företaget är globalt med varumärken och teknologier inom tre 

affärsområden: Tvätt och hushållsrengöring, kosmetik och hygienartiklar samt lim, 

tätning och ytbehandling. Henkel har cirka 48 000 anställda över hela världen varav 450 i 

Norden och omsatte år 2010 femton miljarder euro. För att uppnå full affärspotential vill 

Henkel stärka sina toppmärken genom fortsatt satsning på innovation (Henkel 2011). 

Målsättningen är enligt företaget att satsa mer på kunderna genom att erbjuda dem rätt 

problemlösningar. De vill även stärka det globala teamet och bli mer internationella 

genom att öka mångfalden och kunskapsbasen hos de anställda. Henkels vision är att 

vara en global ledare i varumärken och teknologier (Henkel 2011). 

 

I dag har Henkel ett brett utbud av filmer som beskriver deras produkter och dess 

användningsområden. Trots ett stort filmutbud saknar de en övergripande film som 

beskriver hur industriprodukter från olika områden används och fungerar tillsammans.  

Vid årsskiftet 2011-2012 kom vi i kontakt med Henkel via en anställd, Krister Agerlöv, 

som berättade att företaget var i behov av en informationsfilm. Då vi båda är intresserade 

av filmproduktion har målet med C-projektet varit att göra någon typ av filmproduktion. 

När förfrågan kom var det ett passande projekt som gynnar båda parter. Uppdraget blev 

att producera en informationsfilm. Vi har i projektet valt att använda oss av S. Martin 

Sheltons (2004) definition av informationsfilm. Shelton menar att informationsfilmers 

syfte är att informera snarare än att underhålla. Informationen är i dessa fall det 

väsentliga, till skillnad från exempelvis reklamfilm eller filmer vars uppbyggnad är av den 

dramaturgiska berättarmodellen. Villkoren accepterades och projektet inleddes.  
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1.1 Problembeskrivning 
 

Eftersom projektet löper under en begränsad tid om tio veckor skulle genomförandet av 

en fullständig informationsfilm vara att ta oss vatten över huvudet. Av denna anledning 

har vi efter överenskommelse med Henkel beslutat att den slutliga produktionen ska 

resultera i en pilotversion av informationsfilmen. Enligt Voodoofilm (2012) är en 

pilotfilm ”en typ av testfilm där man spelar in den tänkta produktionen i kortformat för 

att sedan visas upp inför filmproducenter och andra finansiärer för att få resurser till att 

producera den”. Pilotversionen ska presenteras för ledningen på Henkels 

Sverigeavdelning, vilket är tänkt som grund för den film som senare kommer produceras. 

Denna slutprodukt står dock utanför projektet. En sådan avgränsning anser vi nödvändig 

för att projektet ska bli genomförbart av två personer.   

 

Problem att lösa: Att producera en pilotversion av en informationsfilm för Henkel. 

Filmen ska ge kunskap om företagets produkter och dess användningsområden inom 

lim, tätning och ytbehandling samt försöka stärka företagets identitet bland säljarna. 

 

1.2 Syfte 
 

Pilotfilmens primära syfte är att bli ett första utkast av en informationsfilm som visar 

bredden av Henkels industriutbud. Henkel vill att filmen ska visa “att våra produkter finns 

inom både tillverkande industrins alla delar samt inom tillhörande underhåll. Den ska förmedla 

känslan av att vi har helheten för att vår kund ska kunna leverera produkter med efterfrågad kvalité “ 

(Bilaga 1). Henkel vill att vi i möjligaste mån visar produkternas miljövänliga egenskaper. 

Det sekundära syftet är att filmen ska fungera som ett verktyg för Henkels säljare. 

Säljarna ska visa filmen för inköpsansvariga hos nuvarande och potentiella kunder, för att 

visa fördelarna med Henkel som helhetsleverantör. Det sekundära syftet är dock något 

som står utanför projektets ramar och kommer inte behandlas i detta projekt. 
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2 Teori 

 
I kommande avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för val som görs under 

produktionen. Vi har valt att använda Bergström (2011) och Zettels (2005) tankar och 

teorier om film och bildkomposition samt Sheltons (2004) informationsteori. Vi anser att 

teorier som behandlar det visuella uttrycket är relevanta för skapandet av en visuell 

produkt därav ligger dessa teorier till grund för vårt projekt.  

 

Vanligtvis när en film analyseras hamnar skådespelarnas insats i fokus. Ofta hamnar 

arbetet som ligger till grund för filmen i skymundan, till exempel val av vinklar, 

ljussättning, effekter eller bildkomposition. Zettl (2005) beskriver detta område som 

tillämpad medieestetik. Tillskillnad från den tidigare estetiken som endast ser till om 

något är vackert eller ej, ser medieestetiken till hur stillbilder, rörliga bilder och ljud 

används för att nå så effektiv kommunikation som möjligt. Medieestetik är ett bra 

verktyg vid analyser men är även lämplig vid skapandeprocessen av filmproduktioner. 

Teorin rör områden som ljus, ljud, bildutrymme och ser till hur de kan användas för att 

nå optimalt avtryck samt avsedd tolkning av medier, vilket i sin tur har lett till att 

filmmediet inte längre är en neutral kanal när det kommer till att förmedla innehåll,  

utan spelar en avgörande roll i både tolknings- såsom produktionsprocessen. 

 

Bergström (2011) skriver också om redigeringsprocessens vikt för att filmer ska bli 

lockande. Han menar att tempo och rytm är helt avgörande för betraktarens upplevelse 

av filmen. Ett snabbt tempo i klippningen skapar spänning varpå ett lugnt tempo bidrar 

till en mer poetisk och harmonisk berättelse. För fler dimensioner i bildberättandet går 

det i redigeringen att använda dubbelexponeringar, frysta bilder och andra effekter, 

dessutom går det med fördel att använda ljudet i berättandet. I komposition av film är 

det viktigt att tänka på helheten och hur detaljer påverkar längre sekvenser. Det finns 

olika klipptekniker, hårda respektive mjuka klipp. Hårda klipp skapar dramatiska avbrott i 

filmen, till skillnad från mjuka klipp då sekvenser tonar i varandra. Så kallade 

insticksbilder kan användas som en annan typ av övergång, men kan också användas för 

att skapa överraskande och medryckande avbrott i filmer. 
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2.1 Bildkomposition 
 

Konstnärer har sedan antiken tillämpat flera av de kompositionsprinciper som även i dag 

används av bildskapare världen över. Inom bildkonsten ses bildkomposition som 

ordningen mellan olika delar i en bild. Bildkompositionens uppgift är att få de olika 

delarna att samverka på ett balanserat sätt (Jonsson et al. 2012). I skriftspråket finns 

stavningsregler som bör följas för att läsaren ska förstå en text, detsamma gäller för 

bildspråket. En balanserad och relevant bildkomposition underlättar för bildens innehåll 

och budskap att nå fram till betraktaren. För lyckad bildkommunikation krävs att bilder 

uppfyller betraktarens krav. Bergström (2011) menar att dessa krav är att attrahera och 

orientera betraktaren. En bild måste först och främst attrahera för att få betraktarens 

uppmärksamhet. Bilder som innehåller dominanta element drar lättare till sig 

uppmärksamheten. Negativa ytor som omger något i en bild lyfter huvudelement vilket i 

sin tur gör bilden mer intressant. En bilds orientering är också viktig. Tillskillnad från 

texter som läses linjärt, avläses bilder cirkulärt, spiralt och ofta med fokus på en viss del, 

detta då det finns flera ingångar i en bild. Det är därför viktigt med en orienterad 

vägledning. Det är här bildkomposition kommer in, när bildens olika delar samverkar 

och bildelementen ges givna och tydliga platser, blir bildkommunikationen effektivare 

(Bergström 2011). Det går att komponera en bild på många sätt och det finns en rad 

olika principer inom bildkomposition. I de nästkommande avsnitten beskrivs de mest 

förekommande principerna. 

 

2.1.1 Bildstruktur 
 

Bildstruktur avser den sammanhängande inre uppbyggnaden av bilder. Bergström (2011) 

menar att det första valet i bildkomposition är om den ska vara symmetrisk eller 

asymmetrisk. Det vill säga om huvudelementet placeras centralt i bilden eller ej. 

Människor har stark förkärlek till symmetri – det skapar ordning. Denna typ av 

komposition kallas den axiala, då utgångspunkten är från en central axel. Symmetrisk 

komposition kan upplevas som enformig och livlös, till skillnad från den asymmetriska 

kompositionen som skapar dynamik i bilden. Vilket görs genom asymmetrisk placering 

av huvudelementet, kontrasterande av ytor av varierande storlek samt hur mycket 

tomrum eller bakgrund som frigörs. Den så kallade tredjedelsindelningen är ofta en passande 
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asymmetrisk komposition, då bildytan delas upp med fyra stödlinjer som i sin tur 

resulterar i nio delar. Där linjerna möts, i kryssen, placeras med fördel viktiga element i 

bilden, exempelvis ett ansikte. Vid användning av tredjedelsindelningen blir 

bildkompositionen starkare (Bergström 2011). Något som förknippas med 

tredjedelsindelningen är det gyllene snittet, som ungefärligt har proportionerna 5:8 (Jonsson 

et al. 2012). Det gyllene snittet har använts som utgångspunkt för bildkomposition sedan 

antiken och vars proportioner även återfinns i naturliga ting som exempelvis snäckor, 

solrosor och kroppsdelars storleksförhållande. Kontraster är också något som attraherar 

och drar uppmärksamhet till sig. De vanligaste sätten att skapa dynamik i bilder är genom 

storleks-, form-, styrke- och färgkontrast. Tydliga kontraster talar om bildens startpunkt 

och hur betraktaren ska orientera sig i bilden. Ofta används följande motsatspar i 

kontrastrika bilder: Stort – litet, rakt – böjt, mörkt – ljust, horisontalt – vertikalt, positivt 

– negativt, skarpt – oskarpt och så vidare (Bergström 2011). 

 

2.1.2 Bildbyggnad och bilddjup  

 

Bilder byggs upp av olika delar i bildrummet – förgrund, mellanplan och bakgrund 

(Bergström 2011). I en bild kan exempelvis horisonten med sol, blå himmel och skog 

skymta till i bakgrunden, i mellanplanet ses en stor, ljus äng och i förgrunden ligger fokus 

på en människa som porträtteras. Bilder kan komponeras väldigt olika. En del upplevs 

som platta och slutna, andra känns djupa och gränslösa. Bildelements olika delar och 

relation i perspektiv och ljus är komponenter för att skapa djup i bildrummet.  

Bergström (2011) menar att detta görs genom användning av täckande, stora, mörka, 

oskarpa eller skärpta bildelement. Genom att låta ett bildelement täcka ett annat upplevs 

det ena elementet nära och det andra längre bort, vilket skapar djup i bilden och kallas 

gradering av bildrummet. Ett annat tillvägagångssätt för att skapa djup i bilder är att låta 

ett stort element dominera det främre bildplanet. Undermedvetet tolkar människan att ett 

stort element oftast befinner sig närmare än ett litet. Bilddjup skapas även genom 

användning av mörka och ljusa bildelement. Ett bildutsnitt med en mörk förgrund samt 

ljust mellanplan och bakgrund förstärker bilddjupet. Skärpa och oskärpa kan även skapa 

djup i bilder, vilket exempelvis görs genom att bildrummets mellanplan och bakgrund 

förblir oskarpt medan huvudmotivet i förgrunden är skarpt. Kamerans bländare, 

brännvidd och avstånd till motivet styr skärpa och oskärpa i bildrummet.  
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Så kallat kort, respektive långt, skärpedjup används till olika ändamål. För att belysa och 

fokusera på en detalj i bilden används med fördel kort skärpedjup, önskas istället skärpa 

över hela bildplanet används långt skärpedjup. 
 

2.1.3 Ljussättning   
 
Olika typer av ljussättning används för att förstärka bildens karaktär och budskap, genom 

att mörka ner och ljusa upp delar av en bild kan helhetsbilden förändras. Det finns en rad 

olika typer av ljus och metoder av ljussättning. Bergström (2011) menar att hårt ljus 

förmedlar en dramatisk stämning till skillnad från mjukt ljus som ger en mer harmonisk 

atmosfär. Ljussättningen har även visats ha en förmåga att tränga sig igenom vårt 

rationella tänkande och nå direkt till våra känslor (Zettl 2005). Ljusriktningar är också 

något som påverkar budskapet. Medljus, ljus som faller direkt på ett motiv reducerar 

bilddjupet. Motljus, ljus som kommer bakom motivet rakt mot kameran skapar silhuetter 

om inte huvudmotivet i sig exponeras rätt. Sidoljus, ljus från sidan förstärker ett motivs 

form och volym på ett tillsynes naturligt sätt och skuggor framträder tydligt (Bergström 

2011). Zettl (2005) menar, som tidigare nämnts, att förflyttning av skuggor är ett 

fördelaktigt verktyg för att beskriva ett objekts form, och genom att förflytta skuggan kan 

ett objekts form uppfattas helt annorlunda än tidigare. Han talar om två typer av 

ljussättning: Klärobskyr och platt. Den förstnämnda arbetar med kontrasten mellan ljus 

och skuggor för att på så vis ge bilden en extra dimension. Effekter som denna lämpar 

sig bra i såpoperor. Det sistnämna är raka motsatsen och försöker skapa en så skuggfri 

miljö som möjligt. Vilket ger maximal synlighet på det som är i fokus och lämpar sig bra 

för exempelvis reklamfilmer. 

 

2.1.4 Färgkomposition 
 

Färg är ett viktigt element för att beskriva känslor, ge information om och särskilja 

objekt, den skapar visuell balans, ökar spänning samt beskriver stämning (Zettl 2005). 

Färg skapar olika associationer hos människor och är dessutom kulturellt betingad, vars 

betydelse skiljer sig från världsdel till världsdel. Den skapar både djup och dynamik i 

bilder. Kontraster uppnås genom att komponera ljusa färger mot mörka, exempelvis gult 

mot blått, eller användning av kalla och varma färger som exempelvis en orange färg mot 
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en blågrön. Ett svartvitt bildmanér spelar på känslan av nostalgi och historia (Bergström 

2011). När det kommer till film kan problem uppstå. Till skillnad från fotografi där en 

jämn färgbalans är att föredra lämpar det sig bättre i film att satsa på energirika färger och 

höja upp dem, gärna mot en neutral bakgrund. Filmens rörelse innebär att en jämn 

färgbalans lätt blir ett enda stort hav av färger (Zettl 2005). 

 

2.1.5 Bildorientering 
 

De flesta bilder har en inre rörelse och dess bildelement kan orienteras på flera sätt. 

Bergström (2011) beskriver de vanligaste som är horisontalen, vertikalen, diagonalen, cirkeln 

och triangeln. Horisontalt komponerade bilder upplevs som lugna och harmoniska då 

rörelseenergi inte är speciellt stark, till skillnad från vertikalt komponerade bilder som 

upplevs mer dynamiska. Bilder med en diagonalorientering är fartfyllda med dynamik och 

dramatik. Bildelement blir som mest aktiva då de orienteras från ett hörn i bildrummet 

till ett annat, vilket skapar en känsla av bilddjup vilket bidrar till intressanta bilder.  

En sådan känsla kan uppnås via arbete med olika objektiv. Ofta sker det genom en 

förvrängning av axeln som rör sig i djupled, z-axeln. Ett vidvinkelobjektiv kan få ett 

föremål att framstå mycket större än ett liknande föremål som placerats bara några 

decimeter längre bort från kameran. En motsatt effekt kan uppnås genom att använda sig 

av ett objektiv med tele-zoom. Z-axeln kan till skillnad från den som styr det horisontella 

planet, x-axeln, med fördel användas till att fånga flera objekt eller personer i en och 

samma bild. På så vis går det även fånga objekt i relativt hög fart vilket tillför mer estetisk 

energi än motsvarande rörelse utspelad på x-axeln (Zettl 2005). Cirkelkomposition i 

bilder ger intryck av harmoni och obruten rörelse vilket också är universellt för helhet 

och fulländning. Fördelaktigt används denna typ av komposition då sådana budskap är 

syftet. Triangulärt komponerade bilder fungerar både då en harmonisk känsla vill uppnås 

men också då dynamik vill förmedlas i bilden, detta görs med fördel då bildelement 

komponeras likt en uppochnedvänd triangel (Bergström 2011).     

 

2.1.6 Bildutsnitt 
 

Avstånd och vinkel är viktiga komponenter vid bildkomposition. Beroende på motiv och 

sammanhang används olika bildutsnitt – närbild, halvbild och helbild. 
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Närbilder är intima och skapar känslor. Då närbilder av människor ska komponeras är 

det vanligt att placera personens ansikte centralt i bilden och för mer spänning i bilden 

och känsla av närhet, beskärs personen med fördel i håret eller i pannan. Halvbilder är 

passande till dialoger, för att tydliggöra personliga och sociala relationer och lämpar sig 

också då syftet är att avskärma bakgrunden. Helbilder används med fördel då exempelvis 

platser, städer, landsbygd och natur ska skildras. Ett sådant bildutsnitt ger utrymme för 

miljö och atmosfär. Samverkan av dessa tre bildutsnitt är effektivt när budskap ska 

förmedlas (Bergström 2011). Kameravinkel är också viktigt för bildkomposition.  

Två användbara vinklar är de så kallade grodperspektivet samt fågelperspektivet. 

Grodperspektiv uppnås genom låg kameraplacering och får motivet att se betydelsefullt 

och överlägset ut. Fågelperspektiv resulterar till det omvända, genom hög 

kameraplacering ser motivet mindre betydelsefullt ut och ger ett underlägset uttryck. 

Kameravinkeln mellan dessa två perspektiv kallas normalperspektivet och är det mest 

använda (Bergström 2011).   

 

2.1.7 Rörlig bild 
 

Utmärkande för bildkomposition i rörlig bild är att scener visas i en bestämd 

ordningsföljd under en begränsad tid. Betraktare ska hinna avläsa innehållet även om 

scenen är detaljrik, då är en välkomponerad bild viktigt, vilket uppnås genom tidigare 

beskrivna principer inom bildkomposition samt den mest dynamiska komponenten – 

rörelse hos motiv och kamera (Jonsson et al. 2012). De mest förekommande 

kamerarörelserna är panorering, tiltning, åkning och zoomning. Panorering innebär att 

kameran förflyttas horisontellt under inspelningen, med fördel på ett stativ. Detsamma 

gäller med tiltning då kamerarörelsen görs vertikalt. En kameraåkning kan göras på flera 

sätt exempelvis via Steadicam, kamerakran/-vagn, glidskena eller annan form av 

bildstabiliseringssystem för kameraåkningar. Zoomning görs med objektivet, eller i ett 

filmredigeringsprogram i datorn, och används för att antingen komma närmare eller 

längre ifrån motivet (Bergström 2011). Som ovan nämnts används rörelser för att ge 

betraktaren tid att avläsa bilden, detta är dock inte den enda anledningen till att de 

används. I filmmediet finns vissa begränsningar när det kommer till skärmens 

egenskaper. Bildytans storlek avgör hur väl något syns och kan medföra att större objekt 

som exempelvis höghus kan bli svårt att få med på en och samma bild, en tiltning skulle 

här med fördel användas. Men för att komma undan problemet med medieformatet 
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nämner Zettl (2005) tekniken inductive sequencing. Den innebär att istället för att filma 

ett objekt från ett utzoomat läge och röra sig närmre, arbeta med en sekvens av närbilder 

som likt ett pussel visar objektet bit för bit, om hela objektet visas samtidigt så sker det 

först i slutet i sekvensen. Att visa hela objektet är dock inget måste, utan kan lämnas helt 

till tittaren som får sätta samman bilderna till en helhet i sitt huvud. Det finns en outtalad 

överenskommelse vad gäller bildriktningar. I västerlandet, där text läses från vänster till 

höger, är det underförstått att om en person går åt vänster håll i film, så går den bakåt 

eller tillbaks till någonting. Går den åt höger, går den framåt, vilket också förknippas med 

framtiden. I film då två personer går från varsitt håll mot mitten av bildrummet tyder det 

på att de kommer att mötas längre fram. Går de åt samma håll, avkodas som oftast att 

den ene jagas av den andra personen. Det finns också något som kallas 180-

gradersregeln, som innebär att ett motiv inte bör filmas från olika håll, utan inom en 

sektor på 180-grader, detta för att inte förvirra betraktaren. Vilket också överensstämmer 

med hur en filmsekvens ska vara uppbyggd – enkel och tydlig. Filmbilden bör inte visa 

mer än ett motiv åt gången och bör rensas från onödiga och störande element 

(Bergström 2011). 

 

2.1.8 Ljud 
 

Enligt Zettl (2005) har ljud ett flertal huvudsakliga funktioner: Att kommunicera specifik 

information, vägleda betraktaren i tid och rum, beskriva situationer, skapa stämning och 

energi samt tydliggöra strukturen. Ett sätt att uppnå bra struktur i en film är att använda 

musiken. Ett passade musikstycke med bra rytmik kan till och med väva samman och ge 

struktur åt en slumpmässigt ihopklippt filmsekvens. Om klippningen i filmen synkas med 

musiken blir genomslaget större, och vanligtvis anpassas klippningen till musiken och 

inte tvärt om. 

 

2.2 Informationsteori 
 

Shannon beskriver informationsteorin med tre sammanlänkade termer: Osäkerhet, 

entropi och överflöd (refererad i Shelton 2004).  
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Osäkerheten rör den information som mottagaren har om exempelvis den filmen som 

ska visas. Information är en blandning av det väntade och oväntade (Shannon 1948 

refererad i Shelton 2004). Ju mer information personen i fråga har om det som ska 

inkodas desto mindre blir kommunikationen. Vilket grundas i antagandet att om en 

person vet exakt det som meddelandet ska säga, så innehåller det ingen information alls. 

Motsatsen är istället om ett meddelande innehåller något oväntat, personen kommer då 

reagera på denna händelse och på så sätt bli mer mottaglig för informationen (Shelton 

2004). 
 

Entropi å andra sidan kan beskrivas som en typ av måttenhet. Mängden entropi styrs av 

hur stor oredan är. Mycket osäkerhet ger en låg grad entropi. Entropin styr i sin tur 

meddelandets möjlighet att kommunicera. Ett meddelande med hög grad entropi har 

sämre chanser till att kommunicera önskat budskap än ett med låg grad. Entropin är 

därmed inte konstant utan kan påverkas av mängden oreda som tillförs. Även om 

entropin i ett meddelande till en början är låg så höjs den när meddelandet har uppfattats. 

Med andra ord är chansen återigen sämre för att budskap avkodas korrekt (Shelton 

2004). 

 

Överflöd är som namnet antyder då mycket information inkodas i meddelanden. 

Överflödet är den information som meddelandet hade klarat sig utan och ändå varit 

begripligt. Det är lätt hänt att se meddelanden utan något som helst överflöd som det 

ultimata, men så är inte fallet. Överflödet ökar chanserna till att budskapet uppfattas på 

önskat sätt. Genom att vara övertydlig minskar risken för missförstånd. Exempel på 

detta går att se vid bokstavering av ord. Ordet båt kan bokstaveras Bertil, Åke, Torbjörn. 

Bokstaveringen görs för att minimera risken för missförstånd (Shelton 2004). 
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3 Metod 
 

Forskningsmetoder används för att undersöka och analysera vetenskapliga problem. 

Vetenskap handlar om att skapa väl underbyggd, kritiskt reflekterad och diskuterad 

forskning. För att uppnå detta används olika forskningsmetoder. Vi kommer i detta 

projekt använda metodologisk triangulering i form av en kvantitativ och en kvalitativ 

metod. Efter studier av olika metoder anser vi att kvantitativ innehållsanalys och 

kvalitativa samtalsintervjuer är mest passande för detta projekt. Den kvalitativa metoden 

ger uttömmande svar medan den kvantitativa ger mer generella. Metodernas resultat 

analyseras och vägs mot varandra (Nilsson 2000).   

 

3.1 Metodval 
 

För att lösa problembeskrivningen på ett tillfredsställande sätt krävs en generell bild av 

hur informationsfilmer ser ut. Denna bild bekräftas först när en tillräckligt stor mängd 

analysenheter studeras. Enligt Nilsson (2000, s. 111) är den kvantitativa innehållsanalysen 

att föredra när ett större material ska analyseras, ”en kvantitativ innehållsanalys syftar 

alltid till att lyfta sig upp från det enskilda, med sikte på det generella”. Syftet med en 

kvantitativ innehållsanalys är att se samband och strukturer i analysenheterna samt testa 

hypoteser (Helland et al. 2004), till skillnad från textanalyser där endast en eller ett fåtal 

enheter studeras. Insyn ges då endast i de specifika enheter som valts ut för analys och 

möjligheten att dra generella slutsatser går förlorad. En annan analysform möjlig att 

använda är enkäter. I enkäter går det på ett effektivt sätt att samla in kvantitativ data. 

Något som talar emot enkäten i detta fall, är att det hade varit svårt att få svar på frågor 

kring informationsfilmer. Då enkäter inhämtar information om dess respondenter 

snarare än analysenheten. Enkäter hade också varit en möjlig metod för att samla in 

information om produktionsprocessen från produktionsbolag och andra 

filmproducenter. Vi anser dock att det finns en bättre metod – kvalitativa 

samtalsintervjuer i form av professionsintervjuer med filmskapare. Intervjuerna ger 

tillgång till svårtillgänglig information och inblick i hur producenter arbetar fram en 

informationsfilm. Det vi vill få ut av professionsintervjuerna är ta del av viktig 

information samt branscherfarenheter. Hur kundrelationen ser ut under produktionen, 

hur produktionsprocessen ser ut och vilka de olika produktionsrollerna är samt vilka 
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nyckelkomponenter en informationsfilm bör innehålla. Vi kan även få bekräftelse på data 

insamlad från andra metoder samt testa egna antaganden under intervjuns gång (Helland 

et al. 2004). Då det är Henkels säljare som är den huvudsakliga användaren av filmen, är 

även deras åsikt av betydande roll. Därför genomförs professionsintervjuer med säljare. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till ledningens åsikter och önskemål, eftersom det i 

slutändan är dem som har en beslutande roll över huruvida filmen ska vidareutvecklas till 

en skarp produktion eller ej. Därav genomförs professionsintervjuer med 

marknadsansvarig och representanter från Henkels ledning. 

 

3.2 Kvantitativ delstudie – innehållsanalys 
 

I denna kvantitativa innehållsanalys studeras informationsfilmer från några av världens 

största bolag inom industrisektorn. Till grund för analysen ligger IndustryWeeks lista 

(IndustryWeek 2011) som rankar världens 1 000 största börsnoterade industriföretag 

baserade på dess inkomster. Mängden analysenheter uppgår till 100 stycken, då vi anser 

att det ger en representativ bild över informationsfilmer, vilket medför att typiska 

mönster kan urskiljas. Delstudiens fokus ligger på företag som ägnar sig åt industriell 

tillverkning. Ett syfte med innehållsanalysen är att se likheter mellan industriföretagens 

informationsfilmer. Det känns mer relevant att jämföra Henkel med företag av liknande 

storlek, än ett mindre svenskt företag. Efter avgränsning till ett specifikt analysområde 

skapas ett kodschema (bilaga 3). Kodschemat baseras på vad som anses relevant att söka 

svar på. Flera testversioner ligger bakom det kodschema som slutligen används. Den 

slutliga versionen har en tydlig beskrivning över hur det ska tolkas, detta för att minimera 

risken att filmer kodas annorlunda av olika personer. Nilsson (2000) menar att en och 

samma analysenhet ska omöjligt gå att analyseras på olika sätt.   

 

3.2.1 Utformning av innehållsanalys   
 

Innehållsanalysens variabler har operationaliserats utifrån teorier inom bildkomposition 

samt ur egna tankar som uppkom efter att vi studerat tjugo informationsfilmer 

(IndustryWeek 2011) för få en överblick hur de kan se ut. Inom bildkomposition valde vi 

att gå djupare i ämnen som behandlar ljud och rörlig bild. Merparten av frågorna i 

kodschemat är ställda för att få svar på huruvida någonting förekommer eller ej och då 
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med svarsalternativen Ja/Nej. Svaren leds vidare till underfrågor kopplade till föregående 

fråga. Dessa frågors svarsalternativ ger mer utförlig information om vilken typ av 

förekomst det rör sig om. Varje svar har i sin tur tilldelats en siffra, detta för att 

underlätta när data ska föras in i analysprogrammet SPSS. Exempelvis så ges svaret Ja 

siffran 1 och Nej siffran 0.  

 

 

3.2.2 Insamling av kvantitativ data 
 

Datainsamlingen genomfördes separat, 50 analysenheter på olika platser och tidpunkter. 

Under datainsamlingen jobbade vi oss från det företag som rankades som nummer ett i 

listan och sedan successivt nedåt. Första bästa informationsfilm på förtagets webbplats 

valdes. Om informationsfilmer saknades fortlöpte insamlingen till nästkommande 

företags webbplats på listan. Data fördes in i en mall skapad i ett 

ordbehandlingsdokument. Den sammanställda data matades senare in i 

analysprogrammet SPSS. Variabler skapades utifrån kodschemat för att få fram ett 

resultat. Då vissa frågor i kodschemat innehåller svarsalternativet Ej relevant, adderades 

variabler med siffran 9 för att enkelt utelämna dem från resultatet. Exporteringen av 

resultatet är inte tänkt som någon jämförelse variablerna emellan, cross tabulation, utan 

endast som en beskrivande bild av hur den typiska informationsfilmen ser ut. Vilket gör 

det möjligt att styrka de val som görs i den egna produktionen. 

 

3.3 Kvalitativ delstudie – Samtalsintervju 
 

När intervjuer ska genomföras krävs det svar på frågan vem/vilka som ska intervjuas, 

“det handlar således inte om rätt slumpteknik och krav på representativitet mot en 

population som i en kvantitativ studie. Sättet att göra urvalet beror på studiens syfte och 

vad man vill att urvalet ska representera” (Larsson 2000, s. 56).   

 

I detta projekt har vi genomfört kvalitativa samtalsintervjuer i form av 

professionsintervjuer. Det var för projektet relevant att intervjua produktionsbolag samt 

chefer, marknadsansvarig och säljare på Henkel. Intervjufrågorna har operationaliserats 
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fram utifrån teorier om bildkomposition och Larssons (2000) syn på intervjuteknik. 

Inom bildkompositionens ramar har vi bland annat valt att titta närmare på bildutsnitt, 

ljud och rörlig bild. Utöver dessa används även informationsteorin och då främst 

Sheltons (2004) tankar om överflöd i meddelanden.  

 

 

3.3.1 Urval för samtalsintervjuer 
 

Produktionsbolag är intressant av den anledningen att de besitter värdefull 

branscherfarenhet om hur informationsfilmer produceras samt hur sådana projekt 

struktureras och genomförs. De kan berätta om hur kundrelationen ser ut under 

produktionen. Hur de olika produktionsrollerna ser ut samt vilka nyckelkomponenter en 

informationsfilm bör innehålla. Larsson (2000) nämner att praktiska hänsyn ibland måste 

tas på grund av långt avstånd till intervjupersonen då det kan bli tidskrävande. Med detta 

i åtanke söktes personer lokalt med lång branscherfarenhet. Intervju genomfördes med 

Petter Sönnfors på produktionsbolaget Kryptonit som arbetat med filmproduktion sedan 

1990-talet. 

 

Intervju genomfördes också med marknadsansvarig på Henkel, Lisa Jungerts, detta för 

att få mer kunskap om företaget, dess identitet, profil och värderingar. Eftersom det är 

ledningen på Henkel som har en beslutsfattande roll över pilotfilmens framtid är deras 

tankar och åsikter väsentliga. Därför intervjuades även två personer ur Henkels ledning, 

affärsområdeschef Anders Nilsson och industrichef Krister Agerlöv. Säljarna är de som 

kommer använda filmen i sitt arbete mot Henkels kunder, deras åsikter har därför stor 

betydelse. Därav är det viktigt att ta reda på hur de vill att filmen ska presentera företaget 

och dess produkter. En film som säljarna gillar kommer de också att använda och visa 

för kunderna, vilket är ändamålet.   

 

Det krävs tre olika intervjumanualer, en för varje profession – produktionsbolag, 

chefer/marknadsansvarig och säljare. 
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3.3.2 Utförande samtalsintervjuerna  
 

Intervjuerna ägde rum individuellt samt i grupp. Intervjufrågornas utformning är av 

öppen struktur, detta för att ge ett samlat svar inom den övergripande frågan (Larsson 

2000). Intervjumanualerna går att finna i bilaga 5. Intervjuerna med chefer, 

marknadsansvarig och säljare liknar varandra, med undantag för vissa frågor som skiljer 

sig åt. Intervjun med produktionsbolaget däremot är av egen karaktär.   

 

3.3.3 Intervjuinsamling 
 

Digital inspelningsutrustning, i form av en smartphone, användes för att spela in och 

senare analysera samtalsintervjuerna. De digitala ljudfilerna överfördes till en dator,  

i vilken intervjuerna avlyssnades och därefter transkriberades. Vilket gör det lättare att 

urskilja relevanta svar och tydliga mönster, som medför en mer lättarbetad text.  

Viktiga citat används för styrka de val som görs under produktionen. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 
 

En undersöknings hållbarhet mäts genom begreppen validitet (giltighet) och reliabilitet 

(tillförlitlighet). Det som studeras i validitetsbegreppet är hur väl kopplingen mellan 

undersökning och frågeställning stämmer överens. D.v.s. “att man verkligen studerar det 

man avsett och angivits att undersöka” (Larsson 2000, s. 73). 

I exempelvis intervjuundersökningar bör frågorna studeras för att se om de verkligen är 

relevanta för syftet och frågeställningen. För att intervjuundersökningen ska anses 

tillförlitlig bör den vara utförd på ett korrekt sätt, inte innehålla felkällor samt se över om 

respondenterna svarat ärligt. Det som då studeras är reliabilitetsbegreppet. D.v.s. om 

materialet bearbetats på ett korrekt och forskningsmässigt sätt (Larsson 2000). Vilket 

bland annat uppnås genom noggrannhet i undersökningen. 

I en kvantitativ innehållsanalys studeras varje enskild fråga och dess svarsalternativ, detta 

för att se hur relevant den är i förhållande till frågeställningen. 

 

I den kvantitativa innehållsanalysen ställs frågor kopplade till våra antaganden, för att på 
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ett konkret sätt kunna bekräfta eller dementera dessa. Genom att jämföra svaren med 

professionsintervjuerna uppnås högre validitet. På så sätt går det att se samband som 

stärker våra antaganden. Tillvägagångssättet är inte beroende av ordningsföljd utan kan 

lika väl utföras i omvänd ordning (Nilsson 2000). 

 

Noggrannheten i en studie är viktigt men inte avgörande för att uppnå hög validitet. 

Exempelvis kan en intervjumanual granskas noggrant för att öka chansen till relevanta 

svar, men om frågorna i sin tur inte ställs till rätt person sjunker validiteten (Nilsson 

2000). I den kvalitativa delstudien har ett produktionsbolag som kontinuerligt arbetar 

med filmproduktioner intervjuats. Ett produktionsbolag har god erfarenhet av 

filmproduktion och besitter där en expertkunskap. Därför väger deras svar tyngre än 

gemene mans. 

 

3.4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

I den kvantitativa innehållsanalysen är det som namnet antyder kvantiteten som spelar in. 

En generell bild går först att få bekräftad när en viss mängd analysenheter studerats 

(Nilsson 2000). Det gäller att studera tillräckligt många enheter för att säkerställa att de 

ger en representativ bild, i det här fallet, den typiska informationsfilmen. Det finns inga 

rätt och fel gällande hur många enheter det ska vara utan skiljer sig från fall till fall. 

Mängden analysenheter i vår delstudie uppgår till 100 stycken. Vi anser att det ger en 

representativ bild över informationsfilmer, vilket medför högre validitet och reliabilitet. 

En annan faktor som ger högre validitet och högre reliabilitet är kodschemats tydliga 

kodinstruktioner, som medför att filmer inte kodas annorlunda av olika personer. 

Nilsson (2000) menar att en och samma analysenhet ska omöjligt gå att analyseras på 

olika sätt. Eftersom enbart informationsfilmer från industriföretag analyserades ökar 

även det validitet och reliabilitet i undersökningen. På detta sätt får vi en bild av den 

typiska informationsfilmen från industriföretag snarare än den typiska 

informationsfilmen sett till alla branscher.      

 

3.4.2 Samtalsintervjuer 
 

Under samtalsintervjuer är platsen där intervjun äger rum viktig. Den bör ske i en miljö 
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där respondenten känner sig trygg att svara precis vad den känner. Uppfylls inte detta 

finns risken för konstruerade svar. Transkription bör ske i tidsmässig anslutning till 

intervjun, då det finns risk att viktiga gester såsom ansiktsuttryck, nickningar och 

tonlägen av värde annars glöms bort. Vilket kan medföra feltolkningar i analysprocessen 

(Larsson 2000). Projektets intervjuer förbokades och genomfördes i lugna neutrala 

miljöer. För att som ovan nämnts minska risken att respondenternas svar påverkas av 

kollegor, plats eller tidspress. 

 

Pilottester av intervjumanualer och kodscheman samt en genomgående noggrannhet och 

dynamiskt tillvägagångssätt har ökat validitet och reliabilitet i undersökningen. 
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4 Resultat 
 

I kommande avsnitt presenteras resultatet från de undersökningar som gjorts under 

projektet.  

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

I kommande avsnitt redovisas resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen.  

I kodschemat finns mer utförlig information av analysen. För information om vilka 

filmer som analyserats se bilaga 9. 

 

Cirkeldiagrammet nedan visar att logotyper förekommer i 88 procent i de analyserade 

filmerna.  

 
Figur 1 – Visar om företagets logotyp presenteras i filmerna.  

 

Cirkeldiagrammet nedan visar att de filmer som har en logotyp, förekommer den i 60 

procent av fallen i början av filmerna.  
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Figur 2 – Visar om logotypen förekommer i början av de filmer med logotyp. 

 

Cirkeldiagrammet nedan visar att de filmer som har en logotyp, förekommer den i 97 

procent av fallen i slutet av filmerna. 

 
Figur 3 – Visar om logotypen förekommer i slutet av de filmer med logotyp. 

 

Cirkeldiagrammet nedan visar att musik förekommer i 94 procent av filmerna. 

 
Figur 4 – Visar om det förekommer musik i filmerna. 

 

Cirkeldiagrammet nedan visar att det förekommer berättarröst i 70 procent av filmerna. 
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Figur 5 – Visar om det förekommer berättarröst i filmerna. 

 

Cirkeldiagrammet nedan visar att i 54 procent av fallen förekommer en manlig röst,  

17 procent kvinnlig och i 29 procent förekommer både manlig och kvinnlig 

berättarröst.    

 
Figur 6 – Visar om vilket/vilka kön som representeras av berättarrösten/-erna. 

 

Cirkeldiagrammet nedan visar att det förekommer text i 92 procent av filmerna.  

 
Figur 7 – Visar om det förekommer text i filmerna. 
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Cirkeldiagrammet nedan visar att i 60 procent av fallen förekommer faktatext, 35 procent 

namnskylt och i 5 procent förekommer kredittext.    

 
Figur 8 – Visar om det vilken text som förekommer i filmerna. 

 

Cirkeldiagrammet nedan visar att det förekommer stillbilder i 56 procent av filmerna.  

 
Figur 9 – Visar om det förekommer stillbilder (fotografier) i filmerna. 

 

Cirkeldiagrammet nedan visar att det förekommer animation i 94 procent av filmerna. 

 
Figur 10 – Visar om det förekommer animation i filmerna. 
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Cirkeldiagrammet nedan visar att i 58 procent av fallen förekommer 2D-animering, 17 

procent 3D-animering och i 25 procent förekommer textanimering.   

 
Figur 11 – Visar vilka typer av animering som förkommer i filmerna. 

 

Cirkeldiagrammet nedan visar att det förekommer människor i 94 procent av filmerna.  

 
Figur 12 – Visar om det förekommer personer i filmerna. 

 

Cirkeldiagrammet nedan visar att i 45 procent av filmerna förekommer ägare/anställd,  

21 procent förekommer användare, 16 procent förekommer personer utan koppling,  

12 procent förekommer “välgörenhetspersoner” och i 6 procent av fallen förekommer 

expert/kändis.  
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Figur 13 – Visar vilken koppling personerna i filmerna har till företaget. 

 

Cirkeldiagrammet nedan visar att i 25 procent av fallen förekommer produkt/tjänst,  

28 procent identitet/värdering och i 28 procent förekommer textanimering.   

 

 
Figur 14 – Visar vad företaget/organisationen vill förmedla med filmerna. 

 

4.2 Kvalitativ samtalsintervju  
 

I avsnittet nedan redovisas utdrag från de kvalitativa samtalsintervjuerna. Dessa citat 

anser vi vara relevanta och ligger till grund för de val som görs under 

produktionsprocessen. För fullständig transkription av samtalsintervjuerna se bilaga 6.  
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4.2.1 Samtalsintervju med säljare  
 
Andreas Brännström1 (säljare) menar att informationsfilmen ska stärka Henkels 

varumärke som helhetsleverantör för en hel värdekedja där Henkel ska vara med från 

första skäret till slutmontering och leverera alla kemikalier i hela kedjan – bearbetning, 

avfettning, förbehandling, limning och tätning. 

 

Man skulle ta en kund där vi har möjlighet att sälja hela värdekedjan, alla fem stegen. 

En typisk sådan kund är en av mina kunder, Volvo Construction Equipment, där har 

vi möjlighet att sälja hela vår produktportfölj.  

 

Brännström vill att filmen ska öka medvetenheten om Henkel. Han menar att Henkel ska 

uppfattas som en helhetsleverantör med flera produktgrupper “en one-stop-shop för 

industriföretag.” 

 

Torbjörn Lindgren2 (säljare) anser att längden på en informationsfilm inte bör vara längre 

än tre minuter. Blir filmen längre har kunder svårt att hålla fokus uppe 

“den ska vara anständigt kort ungefär som en schlager, den är tre minuter av vilken 

anledning? Jo den ska sätta sig“. Lindgren menar likt Brännström att filmen ska ge bilden 

av Henkel som helhetsleverantör “vi kan gå från ax till limpa (...) och kan hjälpa kunden 

under hela resans lopp oavsett var den är i värdekedjan”. Enligt Lindgren är 

igenkänningsfaktorn viktig för kunderna “det är viktigt att man ska känna igen sig. En del 

lite mindre och en del lite mer. Det får man nog stå ut med tycker jag”. Musiken som ska 

vara med i filmen bör inte ta för stor plats menar Lindgren. Den ska vara lågmäld så att 

kunden inte börjar lyssna på musiken istället för berättarrösten.  

Han vill att filmen ska få kunderna att känna ingen den information som filmen 

förmedlar.  

 

När jag har visat filmen ska kunderna säga ja just det! Det där har jag hört att ni har 

gjort. (...) Att de känner att det inte bara är business och pengar vi är ute efter,  

utan att det finns ytterligare en dimension. Så att kunden känner att det här företaget 

kan vara intressant att göra business med och ha en relation till. 
 

                                                
1 Andreas Brännström säljare Henkel, intervju den 16 april 2012. 
2 Torbjörn Lindgren säljare Henkel, intervju den 16 april 2012. 
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4.2.2 Samtalsintervju med ledningsgrupp 
 
Anders Nilsson3, affärsområdeschef, menar att flera av säljarna kommer från tidigare 

skilda avdelningar/produktgrupper vilket i sin tur leder till att de favoriserar dessa 

produkter vid besök hos kunder. Potentiell försäljning utöver de favoriserade 

produkterna går därmed förlorad. Med hjälp av filmen vill han stärka säljarnas band till 

hela värdekedjan. Han påpekar även att igenkänningsfaktorn är viktig “kunden ska känna 

igen sig i situationen. Att vi jobbar med produkter som de i dag använder och köper in 

från andra leverantörer”. Nilsson menar att Henkel behöver en film som beskriver 

företagets bredd och som visar dess värdekedja och vilka lösningar de kan erbjuda för 

kunden. 

 

Krister Agerlöv4, industrichef, menar att en viktig del i Henkels arbete är produkternas 

miljöpåverkan. Genom att minska produkternas energiåtgång lämnas färre avtryck i 

miljön. Han vill att filmen ska fokusera på varumärken snarare än specifika produkter.  

“Det viktigaste vi kan förmedla för en kund som i dagsläget bara köper produkter från 

ett varumärke, är att Henkel erbjuder fler varumärken från andra delar av värdekedjan.” 

Även Agerlöv poängterar att säljarna i dagsläget kommer från olika varumärken, som de 

brinner lite extra för. Förhoppningsvis kommer filmen skapa en gemensam själ som alla 

säljarna delar, vilket leder till att Henkels varumärke stärks.    

 

Lisa Jungerts5, marknadsansvarig, vill att filmen ska tilltala både befintliga kunder samt 

potentiella kunder. Hon önskar även att filmen visar att företaget har helheten men också 

allt runtomkring.   

 

4.2.3 Samtalsintervju med producent 
 
Petter Sönnfors6, filmproducent, menar att en bra informationsfilm ska skildra det som 

är väsentligt och skala bort allting annat. Under intervjun förklarade han även att en 

informationsfilm inte bör vara längre än fem minuter, för att betraktaren inte orkar 

                                                
3 Anders Nilsson affärsområdeschef Henkel, intervju den 11 april 2012. 
4 Krister Agerlöv industrichef Henkel, intervju den 11 april 2012. 
5 Lisa Jungerts marknadsansvarig Henkel, intervju den 11 april 2012. 
6 Petter Sönnfors producent Kryptonit filmproduktion, intervju den 9 mars 2012. 
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koncentrera sig under en längre tid. Sönnfors menar att företag ska skildras genom sina 

produkter men “jag skulle även försöka få med människor i så mycket bilder som 

möjligt. Människor är alltid intressanta att titta på.” 
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5 Lösningen och dess grunder 
 

I kommande avsnitt presenteras de val som gjorts i produktionen.  

Under redigeringsprocessen arbetade vi stundtals med projektet på geografiskt skilda 

platser vilket krävde en väl strukturerad arbetsplan. Det insamlade film- och 

ljudmaterialet säkerhetskopierades till två externa hårddiskar. För att göra arbetet enklare 

såg vi till att mappstrukturen på hårddiskarna var identiska. I inledningen av 

redigeringsprocessen sorterades videoklippen i olika mappar efter kvalité och relevans för 

en enklare arbetsprocess. Vidare kategoriserades de utvalda klippen i ytterligare 

undermappar beroende på vilken del i Henkels värdekedja de tillhör.     

 

5.1 Inför filmning 
 

Innan filmningen påbörjades krävdes god organisering. Större del av utrustning lånades 

av Karlstads universitet. Vi inte fick möjlighet att besöka filmplatserna före inspelning 

och bad därför Henkel skapa ett dokument med riktlinjer över vad som ska spelas in för 

varje värdekedja. Det vi efterfrågade var vilka egenskaper som skulle fokuseras på samt 

vilka värdeord som kopplas till produkterna. För riktlinjerna i sin helhet se bilaga 7.     

 

5.2 Filmning 
 

För att bilder ska tilltala betraktaren bör dem attrahera och orientera denne (Bergström 

2011). Han nämner även att en bild med symmetrisk komposition kan uppfattas som 

enformig och livlös. Vår film utspelar sig i avskalade industrimiljöer, vilket medför att vi 

medvetet arbetar med asymmetri för att göra bilderna mer levande. Under filmning och 

klippning har vi försökt följa Bergströms (2011) tankar om asymmetri i bildkomposition. 

Exempel på detta ses i filmens inledning, då en kameraåkning görs in i en maskin där 

skärvätskor från Multan används. Fokus i bilden ligger på en upplyst behandlingsprocess 

som i sin tur är omgiven av en stor mörk yta. Vi har genomgående i filmen försökt följa 

de principer som tredjedelsindelning förespråkar. Tydliga exempel på detta går att se i 

klippen vid limningen, flygplanet, tåget och i inledningen när tre män går mot kameran.  
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Efter att den kvantitativa innehållsanalysen genomförts utmärkte sig några filmer lite mer 

än övriga. Genom närmare studier av dessa filmer visade sig den gemensamma nämnaren 

vara rörelse. Få sekunder av filmen stod bilden stilla. Bergström (2011) menar att rörelse 

hos objekt eller kamera kan användas för att underlätta för betraktaren att följa med i 

handlingen. Vi var båda eniga över att vår film som utspelar sig i en avskalad miljö även 

den skulle behöva mycket rörelse, vilket kom att bli den röda tråden i filmen. Målet var 

att få med rörelse i som många klipp som möjligt, vare sig det handlar om en maskin i 

rörelse eller med hjälp av en kamerarörelse.  

 

Enligt Bergström (2011) används helbilder med fördel när platser, städer och landsbygd 

ska skildras. I vår film används helbilder i stor utsträckning då en ny del av värdekedjan 

ska presenteras. Betraktaren får på så sätt en indikering på förflyttning till en ny plats och 

får en helhetsuppfattning om hur den platsen ser ut miljömässigt.  

När miljön etablerats arbetar vi med ett tightare bildutsnitt, detta för att väcka känslor 

hos betraktaren. En sådan blandning är enligt Bergström (2011) ett effektivt sätt att 

förmedla budskap. Vid filmningen har vi valt att inte endast fokusera på Henkels 

produkter utan också på människor. Den kvantitativa delstudien av 100 

informationsfilmer visar att i 94 procent av filmerna förekommer personer.  

Delstudien visar i sin tur att 21 procent av personerna i filmerna är användare av 

företagets produkter. Därför har vi delvis valt att ha med personer som använder 

Henkels produkter i sitt arbete. Filmen visar produkter från hela Henkels värdekedja. 

Brännström7 ser det som en viktig del i en informationsfilm för Henkel vilket också är en 

av punkterna i projektbriefen (Bilaga 1).  

 

5.3 Videoredigering 
 

När redigeringsfasen inleddes stod vi inför valet hur filmen skulle påbörjas.  

Projektets kvantitativa delstudie av 100 informationsfilmer visar tydliga mönster och 

ligger till grund för val i filmen. Undersökningen visar att i 60 procent av fallen 

förekommer företagets eller produktens logotyp i de inledande sekvenserna. Av den 

anledningen beslutade vi att inleda filmen med Henkels logotyp, vilket etablerar 

avsändaren i ett tidigt skede. Logotypen tonas in samtidigt som musiken startar.  

                                                
7 Andreas Brännström säljare Henkel, intervju den 16 april 2012. 
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Enligt Shelton (2004) är personer som blir utsatta för en oväntad händelse mer mottaglig 

för information. För att uppnå en sådan effekt har vi valt att inleda med en diffus bild 

vars innehåll är svårdefinierat. Denna bild är oskarp och miljömässigt svårplacerad vilket 

medför att betraktaren börjar fundera över vad som komma skall. Vidare i filmen 

används ytterligare en miljöbild för att etablera fabriksmiljön. På klippet ligger en oskarp 

mask. Klippet använder sig av z-axeln som enligt Zettl (2005) med fördel kan användas 

för att visa flera personer i en och samma bild, vilket tillför mer estetisk energi.  

Vi använder klipp med människor genomgående i filmen. Vilket gör den mer intressant 

och ger den en personligare touch, som baseras på Sönnfors8 uttalande “jag skulle 

försöka få med människor i så mycket bilder som möjligt. För människor är alltid 

intressanta att titta på”.  Den kvantitativa delstudien visar att animation förekommer i 94 

procent av de analyserade filmerna. Den mest förekommande animationen visar sig vara 

2D-animation, vilket vi använder oss av i vår produktion i form av bland annat 

logotyper, filter och övergångar. I slutet av vår film möts betraktaren av bland annat 

dator, tåg och tvättmaskin vilket de flesta känner igen från vardagslivet.  

Henkels produkter används i dessa föremål på ett eller annat sätt. Igenkänningsfaktorn 

ökar förhoppningsvis medvetenheten om Henkel vilket är viktigt enligt Brännström9 och 

Lindgren10. Till sist presenteras nio användningsområden i form av ett rutnät. 

Allteftersom förvinner ruta för ruta och Henkels logotyp framträder. Vi har valt att göra 

det då innehållsanalysen visar att så är fallet i de flesta av de analyserade filmerna.    

 

Att filma i en industrimiljö utan någon som helst förkunskap om hur platsen ser ut 

visade sig utmanande. Vi hade inte möjlighet till några extra ljuskällor utan fick förlita oss 

på det befintliga ljuset i lokalen. Zettl (2005) menar att platt ljus ger maximal synlighet 

och lämpar sig för reklamfilm. Vår informationsfilm är närmare besläktad med denna 

ljussättning än med den klärobskyra. Vi hade inte möjlighet att styra ljuset vilket 

kompenserades med höga ISO-tal och bländare med stort ljusinsläpp.  

I redigeringsprocessen har vi arbetat med ljuskorrigering och brusreducering för ljusare 

och klarare bild. Vi har även lagt till vinjettering som innebär att bildens hörn mörkas ner 

en aning, detta för att ge mer fokus åt bildens huvudelement. Stor vikt har lagts på 

färgkorrigering vilket gör klippen mer likartade och i sin tur får filmen ett enhetligt 

                                                
8 Petter Sönnfors producent Kryptonit filmproduktion, intervju den 9 mars 2012. 
9 Andreas Brännström säljare Henkel, intervju den 16 april 2012. 
10 Torbjörn Lindgren säljare Henkel, intervju den 16 april 2012. 
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intryck. Filmens längd baseras på resultatet från samtalsintervjuerna med Lindgren och 

Sönnfors, projektbriefen samt egna reflektioner av den kvantitativa delstudien.  

Efter analysen av de 100 informationsfilmerna delar vi båda uppfattningen om att filmer 

längre än tre minuter ofta blir långtråkiga och ointressanta. 

  

5.4 Musik 
      

Musiken är ett bra redskap för att skapa stämning i en film och används med fördel som 

en grundplåt i redigeringsprocessen. Zettl (2005) nämner att klippningen vanligtvis 

anpassas till musiken och inte tvärt om. Vår film är inget undantag och följer även den 

detta mönster. Valet att använda musik i vår produktion baseras på den kvantitativa 

delstudien som visar att det i 94 procent av filmerna förekommer det musik.  

Vi kontaktade musikproducent Martin Gronert med önskan om en passande ljudslinga.  

Det vi efterfrågade var ett harmoniskt komponerat musikstycke innehållande flera 

taktslag vilket ger flera klippmöjligheter som i sin tur bidrar till en tydlig struktur åt 

filmen.    

 

5.5 Berättarröst 
 

I intervjun med Lindgren framgår det att han lägger stor vikt på berättarrösten.  

Han tycker inte att musiken ska ta för stor plats när berättarrösten hörs. Vår lösning på 

detta har blivit att musikens ljudnivå sänks under tiden som rösten hörs. När det 

kommer till budskapet som berättarrösten förmedlar har vi i så stor utsträckning som 

möjligt valt att vara övertydliga, genom att visa det som sägs visuellt blir budskapet 

tydligare. Vilket baseras på Zettls (2005) tankar om överflöd i meddelanden. 

Berättarrösten förmedlar även information om företagets värderingar och dess produkter 

vilket stöds i den kvantitativa delstudien som visar att i 47 procent av fallen förmedlas 

både produkt/tjänst samt identitet/värderingar. Agerlöv11 menar även han att fokus bör 

ligga på Henkels värderingar om miljöpåverkan. Valet av en manlig berättarröst grundar 

sig i den kvantitativa delstudien som visar att i 54 procent av de analyserade filmerna 

förekommer en manlig berättarröst. När filminspelningen var avklarad arbetades 

                                                
11 Krister Agerlöv industrichef Henkel, intervju den 11 april 2012. 
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berättarröstens manus fram genom att studera filmmaterialet. Manuset togs fram i 

samråd med Henkel. För fullständigt manus se bilaga 8. 
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6 Avslutande reflektioner och fortsatt process 
 

När arbetet med projektet slutligen ska summeras far massa tankar genom våra huvuden. 

Först och främst slås vi av den komplexa situation som uppstår i ett skarpt projekt med 

en uppdragsbeställare, tillskillnad från egna filmprojekt där alla val och beslut tas på egen 

hand. För att genomföra ett projekt av detta slag krävs en ordentlig arbetsstruktur från 

vår sida, detta ger dock inte några garantier om en smärtfri resa mot slutmålet. I vår 

produktion filmade vi på platser som Henkel inte kunde styra över, vilket i sin tur ledde 

till flera ovissa dagar då vi fick vara beredda att filma med kort varsel. Väl ute på 

inspelningsplatsen ställdes höga krav på vår improvisationsförmåga. Ingen av oss hade 

sett miljöerna tidigare och saknade kunskap om hur produkterna ser ut i användning eller 

hur maskinerna fungerar. Med facit i hand skulle vi stått på oss mer och ställt högre krav 

på kunden. Att på förmiddagen filma en plats och eftermiddagen en annan elva mil bort 

är långt ifrån en bra lösning. Magkänslan inför inspelningen sa oss att det skulle bli 

oerhört stressigt och redan i det läget borde vi insisterat på att dela upp filmningen över 

två dagar. Det optimala hade varit att resa till inspelningsplatsen dagen innan och få 

möjlighet att studera platsen i förväg. Planering av kameravinklar, vad som ska filmas och 

förståelse för maskinernas funktion hade då varit möjligt. Filmen utspelar sig till stor del 

inomhus men i de avslutande scenerna är en hel del material filmat utomhus. 

Bra förhållande för sådana bilder innebär uppehåll och gärna lite sol. Det visade dock att 

vädergudarna kom att spela oss ett spratt. På den utsatta filmdagen öste regnet ner vilket 

ledde till att vi fick skjuta på filmningen och istället ägna oss åt rapporten.  

Utöver problem med vädret stötte vi även på teknikstrul. Redigeringsprogrammen är 

krävande och tar stor kapacitet av datorn. När datorn går på högvarv finns risk att 

projektfilerna kraschar och blir korrupta, vilket hände oss ett flertal gånger under 

processen. Efter hand tog vi lärdom av krascherna och såg till att kontinuerligt spara om 

filerna i nytt namn.     

 

Samarbetet oss emellan har fungerat mycket bra. Vi är skickliga på olika saker och fann 

en bra nivå för att få ut så mycket som möjligt av varandra.    

 

Resultatet av detta projekt mynnar ut i en pilotversion som i sin tur tas vidare till den 

slutgiltiga filmen. Nästa steg i processen blir att visa upp pilotfilmen för 

projektbeställaren som i vårt fall är Henkel. Denna presentation blir avgörande för 
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filmens fortsättning och slutproduktens utseende. Beroende på synpunkter och önskemål 

från Henkel kommer filmen eventuellt att vidareutvecklas och bli mer omfattande men 

detta ligger i företagets händer. 
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Bilaga 1: Projektbrief från Henkel 
 
Syfte: En film som visar bredden av Henkels hela industriutbud, från produkter, 

utbildning och helhetsservice. 
Mål: Filmen ska visa att våra produkter finns inom både tillverkande industri alla delar 

samt inom tillhörande underhåll. Den ska förmedla känslan av att vi har helheten för att 

vår kund ska kunna leverera produkter med efterfrågad kvalité. 
Produkter / Teknologier 
Värderingar: om det är möjligt att få in att vi satsar på miljövänliga produkter så långt det 

är möjligt. 
Material:  

- Sustainability report. 
Produkter: 
- Ytbehandling 
- Lim 
- Rengöring 
 
Målgrupp 
Filmen ska visas för alla som inte träffat Henkels industrilims division tidigare. Den 

skulle även kunna användas för de som träffat oss snabbt och inte har den fullständiga 

bilden av vilka konkurrensfördelar som Henkel har. Både utbildning och helhetsservice 

kan Henkel erbjuda om det skulle behövas. Specialutbildade tekniker och ett helt LAB 

för att hjälpa till att hitta den bästa lösningen för en specifik applikation. 
 
Övrigt: 
En poäng som man vill få fram är att alla vi pratar med ska förstå vad vi gör och vad vi 

kan göra för dem. Och det skulle man vilja komprimera ihop på ett bra sätt så det kan 

användas vid alla presentationer som görs hos befintliga samt nya kunder. Genom att 

visa filmen i början av alla presentationer vill vi få ett igenkännande av Henkel och allt vi 

har att erbjuda våra kunder. 
 
Om det är någon som inte är kund idag så vill man kunna visa något mer än bara 

PowerPoints, för att skapa intresse för alla våra teknologier. 
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Bilaga 2: Processdagbok 
 

2012-04-02:  

Projektstart. Introduktionsföreläsning. Planering inför kommande veckor. 

2012-04-04: 
Analyserade intervjun med Petter Sönnfors/Kryptonit Produktion. 
Skrev intervjufrågor till Henkels chef, marknadsansvarig och säljare inför möte och 

intervjuer. 

2012-04-05: 

Skapade kodschema till den kvantitativa innehållsanalysen. Projektplanering. 
2012-04-10: 

Planering inför mötet med Henkel och intervjuer. 
2012-04-11: 

Möte hos Henkel i Stockholm. Intervjuer med försäljningschef och marknadsansvarig.  
2012-04-12: 

Transkription av mötet och intervjuerna med försäljningschef och marknadsansvarig.  

Kontrollerade och sammanställde kodschemat. Testkodade några filmer för att se att vi 

kom fram till samma resultat vid kodningen.  
2012-04-13: 

Kodning av filmer – kvant. innehållsanalys. 
2012-04-14: 
Kodning av filmer – kvant. innehållsanalys. 
2012-04-17:  

Aktivitetsdag med Henkel i Stockholm. Intervjuade säljare. Kodning av filmer – kvant. 

innehållsanalys. 
2012-04-19:  

Projektplanering. Valde litteratur samt skrev på rapporten. 
2012-04-20: 
Handledning med Lasse Högberg. Skrev på rapporten. Läste litteratur. Övrig 

projektplanering.  
2012-04-21: 

Transkriberade intervjuerna med säljarna och analyserade allt intervjumaterial.   
2012-04-23:  
Kodning av filmer – kvant. innehållsanalys. 
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2012-04-24: 
Kodning av filmer – kvant. innehållsanalys. 
Litteraturläsning. 
Kontakt med Henkel och bokning av möte. 

2012-04-25:  

Litteraturläsning. 

Inkodning av innehållsanalyser SPSS. 
2012-04-26: 
Planering inför filmning. Analyserat 15 relevanta filmer (av de 100 från den kvantitativa 

innehållsanalysen) och antecknat saker vi tar med oss till produktionen av vår 

informationsfilm. 
2012-04-29: 
Telefonmötet med musikproducent. Planering/önskemål av ljudslinga till filmen. 
2012-04-30: 
Telefonmöte med Henkel. Litteraturläsning och teoriskrivande.   
2012-05-01: 
Litteraturläsning och teoriskrivande. Test av kamerautrustning. 

2012-05-02:   

Inspelningsdag på Volvo Construction Equipment i Eskilstuna och Hallsberg: 
Dagen inleddes kl 06:00 med avfärd mot Örebro för uppslutning med Henkels säljare. 

Vid kl 9:15 anlände vi till Volvo i Eskilstuna. Vi blev informerades och fick 

säkerhetsinstruktioner och blev guidade ut i fabriken av Henkels säljare samt en 

Volvoanställd. Filmningen inleddes runt 9:45 på avdelningen för skärvätskor. Efter en 45 

minuters filmning förflyttade vi oss vidare till en ny skärvätskestation där maskinerna var 

annorlunda. Nästa stopp blev industriell rengöring. Processen som delvis var manuellt 

styrd filmades. Efter det filmades Loctite in action på stationen som var belägen intill 

rengöringen. Framåt klockan 12:30 avslutades filminspelningen i Eskilstuna. Efter en 

hektisk lunch gick transporten till Hallsberg, vilket tog dryga timmen med ankomst vid 

14:30. Vi skrev in oss och fick en säkerhetsgenomgång. Filmningen kunde ta fart vid 

15:00. Första filmningen gjordes på en tätningsstation av hytter, sedan filmades 

förbehandlingsprocesser. Dagen avslutades med en kopp kaffe vid 18:00 och hemresa 

inleddes.      
2012-05-03: 

Genomgång och sortering av videoklipp från inspelning i Eskilstuna och Hallsberg. 
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2012-05-04: 
Arbetat med metoddelen i projektet.  
2012-05-05: 
Arbetat med metoddelen i projektet.  
2012-05-08: 

Arbetat med projektrapporten: Skrivit metoddel och resultatdel.  
2012-05-09: 

Arbetat med projektrapporten: Skrivit teoridel.  
2012-05-10: 

Arbetat med projektrapporten: Skrivit teoridel. E-postat rapport till handledare. 
2012-05-11: 

Arbetat med projektrapporten: Skrivit teoridel. E-postat uppdaterad version av rapport 

till handledare. 
2012-05-12:  
Arbetat med projektrapporten: Skrivit teoridel.  
2012-05-15: 

Arbetat med projektrapporten: Skrivit resultatdel m.m. 
2012-05-15: 
Arbetat med projektrapporten: Resultatdel och skrivit manus för berättarröst m.m. 
2012-05-16: 
Arbetat med projektrapporten: Resultatdel, arbete med SPSS, fastställt musik samt 

ljudinspelning av berättarröst. Inställd filmning, framflyttade en dag. 
2012-05-17: 
Filminspelning informationsfilmen, insamling och sortering av videoklipp.  
2012-05-18: 
Projektarbe: Sortering, planering och klippning av film. Jobbat med projektrapporten. 
2012-05-22: 
Arbetat med rapporten. Vidareutvecklat teoridelen. 
2012-05-23: 
Projektarbete. Redigerat film, skrivit i projektrapporten, planering av filmning. Avresa 

mot Borlänge kl 21:00. 
2012-05-24: 
Filminspelning på SSAB i Borlänge. Reflektion av dagens material. Hemresa. 
2012-05-25: 
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Handledning med Lasse Högberg. Inlämning av utrustning. Omarbetat c-rapporten efter 

feedback från handledning. Fortsatt redigering av film. 
2012-05-26: 
Redigering av film. Arbete med c-rapporten. 
2012-05-27: 
Redigering av film, hårdklippning klar. Arbete med c-rapporten. 
2012-05-28: 
Arbete med c-rapporten samt strukturerat bilaga. Redigering av film.  
2012-05-29: 
Redigering av film, Arbete med c-rapporten. 
2012-05-30: 
Redigering av film, Arbete med c-rapporten. 
2012-05-31: 
Uppladdning av film, kontakta examinator och opponentgrupp angående överlämning av 

projekt. Strukturering av c-rapporten. 
2012-06-01: 
Utskrift och inlämning av c-rapporten. 
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Bilaga 3: Kodschema 
 

1. Presenteras företagets eller produktens logotyp i filmen? Bilder där logotypen 

presenteras på fysiska ting räknas ej. Utan endast om den är tillagt i efterhand i 

redigeringen.   
– Ja (1) 
– Nej (0)  (Vid nej kodas “Ej relevant” i fråga 2 och 3) 
Svaren från den här frågan hoppas vi ge en bild över hur vanligt förekommande det är att företag 

använder sin logotyp i informationsfilmer. 
 
2. Förekommer logotypen i början av filmen? Början avser de inledande 15 sekunderna 

av filmen. 
– Ja (1) 
– Nej (0) 
– Ej relevant (9) 
Om det visar sig att företag i stor utsträckning använder sin logotyp i informationsfilmer. Då är det även 

intressant att se hur den används. Går det urskilja mönster över sekvenser där logotypen i stor 

utsträckning representeras? Vi har en tanke om att det är vanligt förekommande med en logotyp i början 

respektive slutet av filmerna. För att kunna bekräfta eller förkasta detta är vi endast intresserad av att 

se om logotypen förekommer i början eller slutet. Om så är fallet kommer vi kunna motivera de val som 

görs genom att peka på de svar som undersökningen visat.    
 
3. Förekommer logotypen i slutet av filmen? Slutet avser de avslutande 15 sekunderna av 

filmen. 
– Ja (1) 
– Nej (0) 
– Ej relevant (9) 
Se beskrivning på fråga 2. 
 
4. Förekommer det musik i filmen? Med musik menas icke-diegetiskt, med andra ord 

musik som lagts till i redigeringensprocessen. 
– Ja (1) 
– Nej (0) 
För att kunna styrka samt motivera eventuell användning av musik i produktionen hoppas vi här se 
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mönster över att musik är vanligt förekommande i informationsfilmer. 
 

5. Förekommer det berättarröst i filmen? Med berättarröst menas när en person som 

pratar inte ses i bild. Exempelvis när produktansvarig berättar om produktionsprocessen 

samtidigt som processen visas i bild. 
– Ja (1) 
– Nej (0)  (Vid nej kodas “Ej relevant” i fråga 6) 
Se beskrivning fråga 4. 
 
6. Vilket/vilka kön representerar berättarrösten? 
– Kvinnlig (1) 
– Manlig (2) 
– Båda (3) 
– Ej relevant (9) 
 
7. Förekommer text i filmen? Bilder där text presenteras på fysiska ting räknas ej. Utan 

endast om den är tillagt i efterhand i redigeringen. 
– Ja (1) 
– Nej (0) (Vid nej kodas “Ej relevant” i fråga 8) 
Se beskrivning fråga 4. 
 
8. Vilken text förekommer i filmen? (Fler svar möjligt) Text i logotyper räknas ej. 

Kredittext avser text som visar vem som gjort filmen. 
– Namnskyltar (1) 
– Faktatext (2) 
– Kredittext (3) 
– Ej relevant (9) 
Se beskrivning fråga 4. 
 
9. Förekommer stillbilder (fotografier) i filmen? 
– Ja (1) 
– Nej (0) 
Se beskrivning fråga 4. 
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10. Förekommer animation? Med animation menas rörliga effekter som skapats i 

efterhand som omöjligen kan ha ägt rum då filmen spelades in. 
– Ja (1) 
– Nej (0) (Vid nej kodas “Ej relevant” i fråga 11) 
Se beskrivning fråga 4. 
 
11. Vilka typer av animering förkommer? (Fler svar möjligt) Med 2D-animering menas all 

animation som inte är 3-dimensionell eller endast består av text. Exempelvis grafiska 

bakgrunder, övergångar, filter, fotografier eller illustrationer som på något sätt ges rörelse 

i efterhand (in-zoomning av ett fotografi). 3D-animering menas 3-dimensionella bilder 

som omöjligt skapats vid inspelningstillfället utan lagts till i efterhand. Textanimering är 

all text som skapas i efterhand, 2D som 3D. Exempelvis Track Motion, 3D-texter. 
– 2D-animering (1) 
– 3D-animering (2) 
– Textanimering (3) 
– Ej relevant (9) 
Om det nu förekommer animationer i en film är det intressant att se vilken typ av animation som 

förekommer. Detta för att se vilka animationer som används mest frekvent. 
 
12. Visas personer i filmen? 
– Ja (1) 
– Nej (0) (Vid Nej kodas “Ej relevant” i fråga 13) 
Här vill veta om människor förekommer i informationsfilmer. Resultatet från denna variabel hoppas vi 

därmed styrka med information från intervjuer med produktionsbolag. Och på så sätt dra slutsatser om 

hur viktig användningen av människor är för informationsfilmer. 
 
13. Vilken koppling har personerna till företaget? (Fler svar möjligt) Till 

välgörenhetspersoner räknas personer som på något sätt blir påverkade av den 

välgörenhet förtaget ägnar sig åt. 
– Ingen alls (0) 
– Ägaren eller anställd (1) 
– Användare av produkten/tjänsten (2) 
– Expert/kändis som uttalar sig om något i filmen (3) 
– Välgörenhetspersoner (4) 
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– Ej relevant (9) 
Om det visar sig att människor utgör en betydande del i den narrativa processen. Då anser vi det 

intressant att se vilka typer av människor som representeras och deras eventuella koppling till företaget. 
 
14. Vad vill företaget/organisationen förmedla med filmen? 
– Produkt/tjänst (1) 
– Företagets identitet/värderingar (2) 
– Båda (3) 
Här vill vi se vad företagen främst vill förmedla i informationsfilmerna. 

 

Variablerna i kodschemat är enkla och ger konkret fakta om huruvida vissa element 

förekommer i den analyserade informationsfilmen eller ej. Svaren kommer inte gå att 

testas mot varandra i stor utsträckning. Utan ger snarare en indikering på hur vanligt 

förekommande vissa element är. Tanken är att analysresultatet ska gå att bekräfta med 

informationen från intervjuer med produktionsbolagen. Vid eventuell bekräftelse kan 

generella mönster uppnå högre validitet än de svar som endast grundar sig i den 

kvantitativa innehållsanalysen. På så vis kan vi styrka de val som tas i den kommande 

produktionen. 
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Bilaga 4: Resultat av innehållsanalys 
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Bilaga 5: Intervjumanualer 
 

Intervjumanual produktionsbolag 
 

1. Vad gör ert företag?  

2. Vilka typer av produktioner gör ni?  

3. Vad är din roll i företaget? Arbetsuppgifter?  

4. Hur lång erfarenhet har du av yrket? 

5. Vad ska en bra informationsfilm innehålla?  

6. Hur ser produktionsprocessen ut? 
7. Vilka är de viktigaste komponenterna i en informationsfilm?  

8. Hur gör ni för att lära känna kunden inför en ny produktion? (Dess identitet).  

9. Hur viktiga är kundens önskemål?  

10. Sätter ni er egen prägel på filmen? I så fall hur?  

11. Har du några avslutande råd att ge? 

 

Intervjumanual säljare 

 

1. Hur länge har du jobbat på Henkel? 
2. Vad är dina arbetsuppgifter? 
3. Berätta om en vanlig dag? 
4. Hur är det tänkt att filmen ska användas? 
5. I vilken miljö är det tänkt att informationsfilmen ska visas? 
6. Hur upplever du kundens intresse under en presentation? 
7. Vad vill ni att Henkels informationsfilm ska visa? 
8. Vad tror ni att era kunder vill se i filmen? 
9. Vad skulle ni anse vara det viktigaste i en informationsfilm om Henkels 

produktgrupper? 
10. Vad är viktigast att filmen förmedlar? Produkt eller företagets värderingar? 
11. Vad tror du är en lämplig längd på filmen för att hålla tittarna intresserade? 
12. Hur tycker du att filmen ska berättas? Tyngdpunkt på bilder, texter eller berättarröst? 
12a. Bör filmen innehålla faktatext? Vad är då viktigast att informera om (i text)? 
12b. Skulle ni föredra en berättarröst eller vill ni själv presentera de olika 

produktgrupperna under tiden filmen visas? 
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13. Tycker ni att filmen ska innehålla musik? Vilken sorts musik? Kan ni ge exempel? 
14. Kan du ge exempel på någon bra informationsfilm? Varför tycker du att den är bra? 
15. Vad hoppas ni få ut av informationsfilmen? 
16. Har du några andra tankar och önskemål om filmen? 
 
Intervjumanual marknadsansvarig och chefer 
 

1. Hur länge har du jobbat på Henkel? 
2. Vad är dina arbetsuppgifter? 
3. Berätta om en vanlig dag? 
4. Hur är det tänkt att filmen ska användas? 
5. I vilken miljö är det tänkt att informationsfilmen ska visas? 

6. Kan du berätta om Henkels grafiska riktlinjer? 
7. Berätta om Henkel. Vad är viktigt för företaget?  

8. Kan du beskriva Henkel med tre ord? 
9. Vad är viktigast att filmen förmedlar? Produkt eller företagets värderingar? 
10. Vad vill ni se i en informationsfilm om Henkels produktgrupper? 
11. Vad tror ni att Henkels kunder vill se i filmen? 
12. Hur ser ni på att ha med människor i filmen? 
13. Vad tror du är en lämplig längd på filmen för att hålla tittarna intresserade? 
14. Finns det något som absolut bör undvikas i filmen? 
15. Har ni några andra/egna tankar och önskemål om filmen? 
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Bilaga 6: Intervjutranskriptioner 
 

Intervju med säljare Andreas Brännström (AB) (av Henrik Lundh (HL)) – 2012-
04-17 
 
HL: Vad är dina arbetsuppgifter på Henkel? 
AB: Jag jobbar som säljare, framförallt inom surface treatment – ytbehandling. Där jag 
säljer då, mest skärvätskor, tvättvätskor och ytbehandling. Men jag jobbar även med lim. 
Jag har en del limprojekt hos Volvo bland annat. 
HL: Hur länge har du jobbat med det då? 
AB: Jag har jobbat på Henkel i ungefär fyra och ett halvt år. Fem år i september. 
HL: Om du berättar om en normal arbetsdag, hur skulle den kunna se ut för din del? 
AB: Man sticker iväg till en kund relativt tidigt efter att ha kollat mejlen på morgonen. 
Öhm, oftast är man ju hos en kund ett par timmar. Är det en större kund kan man vara 
där en halv dag till en dag, beroende på vad man ska göra. Ska man göra ett test är man 
ofta där en dag – minst. Ett vanligt servicebesök är nog överstökat på en och en halv 
timme. 
HL: Sådana här tester, vad kan det vara? 
AB: Öhm, det kan vara ett test i en bearbetningsmaskin. Att man bearbetar metall, där 
man hjälper till att göra ren maskinen först, enligt våra procedurer sedan fyller vi upp 
med vår skärvätska Multan då va. Och sedan är man med på bearbetningen och ser att 
allt ser bra ut.    
HL: Hur är det tänkt att den här filmen som ska göras ska användas? 
AB: Det är ju för att stärka Henkels varumärke som helhetsleverantör för en hel 
värdekedja, där vi kan vara med från första skäret till sista slutmonteringen och leverera 
alla kemikalier i hela kedjan. Alla fem steg: Bearbetning, avfettning, förbehandling, 
limning och tätning. 
HL: Vet du vilken miljö det är tänkt att filmen ska visas i? 
AB: Nej det har jag inte hört någonting om faktiskt. 
HL: Nej… Då lämnar vi det osagt. 
AB: Mm, men det borde ju vara i ett industriforum. Och om man har möjlighet att delta 
med stora kunder: OEM:na, som de kallas. Original Equipment Manufactures, deras 
interna vad ska man kalla… processgrupper. Om man får möjlighet att presentera en 
värdekedja för en sån grupp, med en film till exempel, skulle kunna vara ett fourm. 
HL: Hur upplever du, när du är ute hos kunder, när du kör presentationer och sånt, hur 
upplever du deras fokusering liksom, om man ser till en film då. Hur lång tror du filmen 
skulle kunna vara för att hålla deras intresse uppe? Vad tror du är en skälig längd på den? 
AB: Mm, säg en halvtimma då kanske. 
HL: Ah okej… Och om du fick välja vad skulle du vilja att filmen visade för någonting? 
AB: Ja man skulle väl ta en kund då där vi har möjlighet att sälja hela värdekedjan, alla 
fem stegen. En typisk sådan kund är ju en av mina kunder då va, Volvo Construction 
Equipment, där har vi möjlighet att sälja hela våran produktportfölj. 
HL: Så kunna peka på sånna kunder som ni har i dag att kunna visa upp att det faktiskt 
finns möjlighet att finnas på alla planen för er del… 
AB: Mhm, mhm… och sen naturligtvis också får det sanktionerat hos kunden att visa 
upp den kundens produktanvändning, det måste man ju få. 
HL: Jaja, det är ju självklart… Men vad tror kunderna kommer vilja se i filmerna för att, 
återigen, för att kanske hålla intresset uppe? 
AB: Det beror lite på vem man riktar filmen till men jag tror att man vill ha två stycken 
typer av personer man vill påverka. Dels inköpare som står för hela inköpsprocessen 
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men även tekniker då som praktiskt kommer se användandet av produkterna i 
verkligheten sen. Och då, jag tror att man ska visa produkterna in action så att säga. Och 
hålla den kemiska nivån lite låg kanske och fokusera på egenskaper hos produkten 
istället. Våra klassiska säljargument för våra produkter. 
HL: Som du säger här, du är inne på produkter här. Vad tror du är viktigast att filmen 
förmedlar? Produkten i sig eller företagets värderingar eller ska man försöka hitta en 
balans? 
AB: Hitta en balans där tror jag är viktigt… 
HL: Även kunna peta in där… 
AB: Ja, substain stability, absolut. 
HL: Ja, det låter ju som en vettig tanke. 
AB: Det beror lite på målgruppen, jag brukar ändra mina presentationer. För en inköpare 
håller jag inte den lika teknisk, om jag inte vet att inköparen är väldigt tekniskt lagd. Så 
jag försöker svänga lite grann efter behov. 
HL: Men då skulle man kunna tänka då i en sån här film att man skulle kunna hålla 
ganska bra bredd… 
AB: Mm... 
HL: Men nu vet jag inte om det kommer bli så lång… 
AB: En halv timma, absolut, en kvart… Alltså hälften för att… Men för att få med hela 
värdekedjan på ett bra sätt så behöver man i alla fall nog ha minst tio minuter, femton 
minuter, det tror jag. 
HL: Öhh… 
AB: En halvtimma var nog för långt. Jag tar tillbaka det, vi kan nog ta tillbaka det… 
HL: Hehe, vi tar tillbaka det… Öh, vad har vi här… Men om man går in på mer tekniska 
saker i filmen då. Vad du tror skulle kunna vara det bästa sättet att berätta den på? Ett 
alternativ skulle ju kunna vara, självklart har man ju bilder, men att bilderna stöds upp 
med en berättaröst eller om man kör mer på text, beskrivande texter eller en 
kombination där? 
AB: En kombination tycker jag. Definitivt en berättar…text, en berättarröst. Särskilt med 
tanke på att det är en film. Ja, en behaglig berättarröst. 
HL: Öh, ja, eh… Här en annan fråga då angående tekniken då. Om man kommer mer till 
musikbiten i en film, även om det kanske inte är så mycket tyngd i det så ligger det 
kanske alltid någon slinga någonstans… 
AB: Mmh… 
HL: Har du några åsikter där hur eventuellt ljud och sånt skulle kunna skötas i filmen? 
AB: Mhm, mhm… Definitivt tycker jag det ska vara med. Det lättar ju upp mycket. Sen 
så tycker jag det är… Vi har ju haft musikslingor på tidigare filmer för specifika 
teknologier som jag tycker var rätt okej. 
HL: Hur har dom vart då liksom? Har dom varit väldigt tillbakadragna, tar de mycket 
plats eller är dom mer… 
AB: Njäeejao, det tar väl lite plats tycker jag, öhm… Lite rock sådär, lite melodiös rock 
sådär, tror jag kan funka för en bred publik sådär. Kanske lite åt pophållet ibland då, men 
jag tror att det kan vara bra att förstärka vissa bilder med lite tuffare musik bitvis men 
inte att man låter en tung hårdrockslåt naturligtvis ligga som en matta, men för att 
förstärka ett budskap tycker jag definitivt att man ska jobba med ljudet, absolut. 
HL: Ge lite effekt åt vissa klipp. 
AB: Jaja.. mm.. 
HL: Har du några egna filmer som du vet, eller några kunders eller några andra företag 
som du sett eller någonting som du vet, som du tycker jobbar bra med sådana här bitar? 
Kanske är svårt att name-droppa så här men om det är något som dyker upp i huvudet så 
här som du vet? 
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AB: Ja, hmm… 
HL: Ja du får ju passa på frågan där… 
AB: Ja… 
HL: Jag förstår om det är svårt att komma på om man inte har haft så mycket och 
fundera innan… 
AB: Jag tycker faktiskt att vi har gjort en film med ”Suramachil”, ”Surumachil Robot 
IQ”. Där tycker jag både musiken och bilderna är bra. Nu är den en dataröst som pratar 
så det låter som en robotpratar… 
HL: Är det en film ni gjort på Sverigeavdelningen eller är det mer… 
AB: Naej.. 
HL: Globalt, från Tyskland mer… 
AB: Den är från Tyskland. 
HL: Då kan det vara värt att kolla upp den… 
AB: Ja den kan vara värd att kolla upp… Men den kan jag tycka att på de slidesen som 
visas att det står lite mycket information där. Jag tycker mycket ska man visa med bilder 
men ska det stå, stå saker, ska det va bullet points, eller liksom få ord och inte så mycket 
text.      
HL: Om man har en berättaröst, om det är mer ord, om man skriver ut ord i text och 
förstärker vissa enstaka bitar bara som berättarrösten kanske säger då? 
AB: Ja precis.. mm precis… 
HL: Eller om det är någon graf eller nåt då… Öh, ja men det är väl bra… Om man ska 
försöka summera det här då. Vad är det ni hoppas att ni ska få ut av den här filmen som 
helhet? 
AB: Öka försäljningen. Öka medvetenheten om Henkel som inte bara en typ av 
leverantör utan en leverantör med många olika produktgrupper. En ”one stop shop” för 
metallbearbetandeindustrin då. Eller för många industriföretag. 
HL: Mm… En sista fråga här då. Om du har några sista egna funderingar som du kanske 
har? Önskemål eller tankar kring vad som ska vara med eller som du känner att du saknar 
i dagsläget? 
AB: Ja men alltså våra skärvätskor har vi inte så mycket material på rent 
marknadsmaterialmässigt. Inga filmer som jag känner till… Ah vi har liksom någon film 
om bakterier, med bakterier… Någon gerilla warfare, men men.. Där man visar 
produkterna och man kanske visar lite bearbetning och… Så där känner vi att vi är lite 
svaga på, skärvätskor och tvätt. Vi har ju hur mycket som helst på lim och tätning. 
HL: Yes… Något annat som du funderar på? 
AB: Nej. 
HL: Annars så tror jag vi var klara där faktiskt och tackar så mycket för det! 
AB: Tack själv.     
 
Intervju med Torbjörn Lindgren (T) Key account manager av Henrik Lundh (H) 
 
H: Hur länge har du jobbat på Henkel? 
T: I 4,5 år 
H: 4,5 
T: Ja 
H: om du skulle berätta om en vanlig arbetsdag hur skulle den se ut? 
T: en vanlig arbetsdag för mig ser ut som en typiska vecka kan jag säga rättare sagt. För 
en arbetsdag kan vara väldigt stereotyp men en typisk vecka är ju planering för 
kommande kundmöten ta fram statistiker eller specifika frågor som vi har haft på 
föregående möten. Hinna finna tekniska lösningar som vi ska diskutera vidare. 
H: mmm 
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T: och sen är det ju i den resan, mötet och efterföljande arbete där du liksom gör en 
uppföljning på vad du ska gå vidare med i nästa steg och det kan ju vara allt från praktik 
till traditionell teori. 
H: mmm 
T: När du möter kunden så att säga, det är en mix utav teknologi, försäljning, 
framförhållning till nästa steg och så där. Så det är en skön mix utav de egentligen. 
H: aaaa 
T: Så jag vet inte om det blev svaret på din fråga? 
H: men det låter bra man fick lite. (T avbryter) 
T: den är varierad alltså från ax till limpa ibland och ibland står jag bara och bakar om 
man säger att jag ska utrycka det så. 
H: men det är ju härligt att ha lite olika, få testa på lite allt möjligt och få lite variation i 
jobbet. 
T: jao det det det det är liksom inte så stereotypt så att det här samma hela tiden hela 
tiden 
H: näää 
T: utan det är väldigt varierat. 
H: härligt 
H: den här är kanske inte du har så lätt att svara på men jag vet inte hur mycket info du 
har fått om det helt enkelt. Men vad är filmen tänkt att den ska användas i för miljöer? 
Har du någon koll på det? 
T: ehhhhhh asså det jag efterfrågar, jag efterfrågar någonting som skulle kunna 
informativt presentera vad Henkel gör i dag för ett antal kunder. 
H: mmm 
T: eehhh och den är så pass informativ att kunden ser att även om han är delaktig efter 
att ha sätt filmen så ser han den här lilla delen (måttar med händerna) är jag delaktig i och 
där känner jag igen mig. Men jag tror att jag skulle kunna använda hela värdekedjan eller 
betydligt större delar. 
H: i alla fall kunna öka sig? 
T: öka öka. Vår hjälp skulle kunna öka någonting i hans process, kvalité eller process eller 
bla bla bla nånting. Så att det informativt talar om vad vi gör och förhoppningsvis kittlar 
kan man säga den här kunden eller projektet eller var det nu är någonstans till nya 
tänkbara. 
H: Hur upplever du kunden träffar dem och kör exempelvis presentationer? Hur bra är 
dem på att hålla koncentrationen och intresset uppe? Dett med tanke på hur lång en film 
bör vara? 
 
T: ja det, där känner man väl erfarenhetsmässigt att ju längre film eller information man 
har desto svårare är det att hålla fokusen både på sig själv och var kunden har för relation 
till det du presenterar. 
H: mmm 
T: sen korta budskap har man ju lättare att ta til sig, tex om man tar nu talar om att nu 
kommer jag visa en film som är på 2 min. bara mental ställer ju den pesonen om att nu 
får jag informationen i 2 min 
H: aaa och det behöver jag bara koncentrera mig den stunden. 
T: precis så att ett led i detta är ju att detta är att det är anständigt kort ungefär som en 
schlager som jag sa till Krister, den är tre minuter av vilken anledning? Jo den ska sätta 
sig (knäpper med fingrarna) 
H: precis 
T: och då ska den ligga någonstans där, Tror jag 
H: du har ju redan vart inne på det lite här med, med vad du kan tänka dig att den skulle 
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innehålla. Det är de informativa delarna då som liksom ska kunna. 
Ja vad skulle du vilja se i filmen för att just få ut så mycket som möjligt av den? 
T: vi Henkel är ett företag som står och faller mycket med sustainability. Det ska vara en 
klar del i det hela, att det är ett familjeföretag bör vara en del givetvis så man redan där 
talar om ägar strukturen och där signalerar hur strukturen ser ut. Va inom vilka ämnen 
eller ämnen var fel ord. Inom vad för oråde vi är aktiva i. Så att de inte behöver säga jaha 
okej det var jättebra men vad tillverkar ni? Vad kan ni tillföra mig? Det ska liksom inte 
var anågomn tvekan om det. 
H: näää 
T: givetvis kommer man inte kunna gå in i detalj men att tala om vi kan gå från ax till 
limpa igen det liksom ett uttryck som man vill tala om. Vi kan hjälpa dig under hela 
resans lopp oavsett var du är själv. Ja lite var du är verksam, du talar om inte att vi bara 
håller till och tillverkar klockor eller lampor som jag sitter och tittar på nu utan vi håller 
även på med någonting annat. Det är bilar tillexempel eller tvättmaskiner eller bord. 
H: det finns nånting till alla liksom 
T: ja 
H: vad tror du istället att kunden skulle vilja se? Det kanske också är väldig blandat 
eftersom kunderna är blandade 
T: jao det är det, jag har ju väldig mycket blandade kunder och även blandad erfarenhet 
så det är nog rätt svårt att säga att man kan visa det för tio personer och alla tio tycker att 
den var lika informativ, det är nog svårt om inte omöjligt så att vissa kommer kunna 
plocka mycket mer än andra oavsett vad filmen har för karaktär. Så det är nog viktigt att 
man, alla ska kunna känna igen sig lite och en del lite mer. Det får man nog stå ut med 
tycker jag. Eller räkna med 
H: så skulle man kunna tänka på det spåret vi har vart inne och snackat på om man ska 
följa tre olika produkter eller kunder som ni har, om man då kan välja tre grejer eller tre 
produkter som man vet att gemene man använder. Även om de inte gör det i yrket så 
kanske privat. 
T: precis 
H: då känner man igenkänningsfaktorn och på den vägen skulle det kunna vara ett sätt 
att göra det? 
T: absolut 
H: bra. 
H: det här har du också varit inne på men vad tror du skulle kunna vara det viktigaste om 
du skulle nämna ett par saker som är det viktigaste att filmen skulle innehålla? 
T: Henkel är ju ett företag som håller på med kemi tex. Och allt vad det innebär. Att vi är 
klart och tydligt är ett kemiföretag och vi håller kanske på med farliga grejer men inte gör 
en underton på det. Utan förklara att rätt hanterat så är det inget problem med detta. 
H: aaa 
T: och vi är professionella på det och att vi är. Vi gör avancerade grejer vi är tex delaktig i 
inte kanske i Sverige men på vissa andra håll inom flygplansindustrin. Och att liksom 
riktigt ta ut svängarna för att visa att vi är faktiskt i frontlinjen på det här hightech 
H: mmm 
T: men vi kan också vara i något som är väldigt basic. 
H: visa bredden helt enkelt? 
T: Ja precis, det tror jag är viktigt på ett överskådligt kanske väldigt snabbt sätt men ändå 
tala om att vi kan gå därifrån till dit (visar med händerna) och det kan innefatta min 
vardag. Jag kan vara ena dan hos en som gör hightech och nästa hos någon som är 
verkligen på basic nivå. 
H: aaaa 
T: men det är min vardag och det är där vi känner oss hemma. 
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H: precis 
T: annars har vi väldigt svårt att komma tillbaka och att efteråt informera. Då säger de 
alltså ni var ju rätt hightech jag har sätt på en film nu i tre minuter det sa ingenting om 
det. 
H: näää 
T: du var rätt så mycket i mitten, vill jag göra business med ett företag som är i mitten? 
H: nej 
H: vad tror du skulle vara viktigast i filmen eller det kanske inte går att säga heller men 
vad filmen ska visa, ska den visa företagets produkter eller mer anspela på värdering eller 
ska man försöka hitta en balans där emellan? 
T: balansen tror jag. 
H: det tror du är nyckel? 
T: ja för att produkter det är väldigt svårt att. Då får du nog stå och förklara vad 
produkterna symboliserar för det vet ju inte kunden. det kan vara en alldeles ny kontakt 
jag har tagit. Om jag då radar upp 25 produkter här hade jag fått hålla på i timmar för att 
presentera för dig vad de representerade 
H: mmm 
T: om jag kan ta ytterligare, det här har vi varit delaktiga på ett eller annat sätt det blir 
mycket tydligare för kunden på e å begränsad tid. 
T: ett varumärke kan ju givetvis vara någonting som man på ett eller annat sätt kan få 
men i presentationen men inte att du visar produkterna då tappar kunden fokus och 
börjar koncentrera sig på produkten. Istället för deras produkt, om de ser ett kylskåp så 
säger de alltså ni håller på med kylskåp? 
Ja det gör vi men jag har inte talat om vad vi gör. Det får han fråga sen. 
H: precis då är det riska att de virrar bort sig på vägen 
T: precis om vi hade haft en lim flaska framför så skulle han kommit ihåg lim flaskan och 
kylskåpet. Har jag bara kylskåp kan jag tala om att vi jobbar med kylskåp men även med 
det och det och det och det och det 
H: mmm om du nu skulle spåna lite kring tekniska bitar i filmen vad tror du skulle vara 
bäst att föredra rent berättartekniskt? Skulle det löna sig att ha en berättarröst eller bara 
jobba med mer med faktatexter som kunde får läsa till. Vad tror du kan var. 
 
T: Berättartext tror jag ju på en röst har jag inte läst eller hunnit läsa det så tappar jag det 
men det gör hör det har jag hört. I min värld så sitter tex din röst i mig mer än om du 
hade lagt fram ett papper framför mig 
H: aa 
T: så jag tror ju berättarröst begränsad som ger utrymmer för bilder som associerar till 
det som berättas och får då bild och röst att lev ihop.   
H: och eventuellt då kunna belysa viktiga ståndpunkter med en skriven text också 
T: japp absolut. 
H: sen har vi även musik i filmen, har du några tankar om det? Någon typ av musik som 
skulle passa? 
T: ska det va det så ska det vars en lågmäld så att du inte börjar lyssna på musiken istället 
för att lyssa till rösten eller titta på bilden. 
H: en musik som inte tar så mycket plats helt enkelt, lite som hissmusik. 
T: jao tyvärr, jag har liksom några sådana minnen där man kommer ihåg melodin mer än 
det som presenterades och då har man misslyckats tycker jag 
H: jo så är det, har du några egna filmer som du själv tycker varit bra? 
T: det finn ju en hel del som är riktigt framgångsrika men kan inte komma på någon just 
nu. Vissa ser man ju att i all är ica gör ju något bra de har ju några karaktärer som för 
handlingen framåt. Inget hightech prylar utan kanske en kaviartub men ändå på något 
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sätt associerar du dig själv i det. Och kommer du dit så har du lyckats jättebra i det. 
Ibland är det handling och ibland bara en produkt. Även om det inte är det vi ska göra 
men det är fängslade på något sätt. Vi är ju lite teknik och lite i annat och det är ju inte 
någon Commercial vi ska göra. 
H nej precis det är ju en information som ligger bakom. 
T: man får nog. Det får inte vara för plottrigt. Det får ju va lite jao det är jätte svårt att 
säga men jag har inte som klickar till sådär. 
H: neee sammanfattningsvis vad hoppas du ska genereras av filmen? Vad hoppas ni 
kunna få ut av den? 
T: att när jag har visat filmen att kunderna säger aaa just det det där har jag hört att ni har 
gjort tex vunnit ett pris om sustainability eller livsmedelsgodkännande, att vi sysslar med 
filter. Vi filtrerar vatten i Afrika som gör att man kan dricka det och att vi är med där. att 
de känner a just det är inte bara business och pengar ni är ute efter för någon ytterligare, 
ger det en dimension till om man säger så. 
På nått sätt att det känner att det trots att de vet at det är en kommersiell film känner att 
AHA det här företaget kan vara intressant att göra business med och ha en relation till. 
H: har du några egna tankar eller allmänna funderingar eller idéer som du vill framföra 
eller lägga till? 
T: nej nej egentligen inte utan en informativ text till någonting som bildmässigt flyter 
ihop och känner att de här är det ett tänk bakom. Istället för en produktion som du 
känner att här har de bara satt ihop någonting för att de ska egentligen presentera 
någonting. Det finns en video som är gjord i Tyskland som finns i tre olika versioner. 9, 
6 och 3 minuter tyvärr har jag inte den med mig, den kan ni ha i åtanke. Där ha det valt 
att av någon anledning ha tre minuter och så trycker jag på det och det är samma material 
men rycker delar ur den långa filmen. 
H: hur upplever du den filmen i övrigt? 
T: jag har sett medium versionen och den fingerar och presenterar bra. Den flyter över 
de olika segmenten på ett 
H: de lyckas även summera det trots att de packar ner originalvideon? 
T: Ja , så den kan vara både för och nackdelar att se en sådan. Ni kanske låser er, eller 
kopierar. Men det kan ju också vara tvärt om här har det gjort någonting som vi vill 
vidareutveckla. 
H: det är bra att veta att den finns så får vi se. 
T: och den är gjord i tyskland och de har förhoppningsvis ett tänka att de ska kunna 
användas. Då det inte finns tid till den långa versionen. 
H: det är bra. Det var det jag hade. Tack tå mycket 
 
Intervju 2012-04-11 Anders Nilsson (A), Henrik Lundh (HL), Henrik Tindefjord (HT), 
Krister Agerlöv (K), Lisa Jungerts (L). 
 
K: Varje sådan här box kan vara allt ifrån att man börjar tekniskt med att gör någon form 
av design till att sammanfoga till att göra något. Där kan vi vara en spelare. Sen kommer 
nästa del det kan ju vara då att man rullar ut och tillverkar plåt då man använder någon 
forma av olja till detta då vara. Sen kommer nästa steg det kan ju vara att man klipper 
upp det här i en mekanisk verkstad eller någonting. Och sammanfogar det till en låda 
eller vad det än må vara. Sen kommer det ytbehandling och varje så här box vill vi ju ha 
en liten film från. 
HT: Ni gör olika produkter då? 
K: Ja. 
L: En utav varje språk, svenska eller vi ska väl ha den på engelska. 
K: Jag vet inte vad tycker du? (ställd till lisa) 
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L: Jag tänkte mig nog en på engelska. 
K: Vi har ju jätte mycket filmer egentligen men det är kanske bättre att ni gör någonting 
eget. 
HL: Det är ett krav från skolan att vi producerar allt själva. 
HT: Vill ni ha mer på själva produktionsprocessen eller på produkten helst? 
K: jag skulle nog säga såhär om vi tittar på den här med teknisk support, där skulle man 
kunna tänka att vi tar några av våra tekniker sitter och diskuterar och man lägger upp 
någonting på ett bord. 
HL: är det den första boxen i värdekedjan du menar? 
K: Ja teknisk rådgivning 
HL: nu blir det då sju produktgrupper? 
K: Ja det blir rätt mycket 
HL: Fast sen dessa två är det mer inne i huset eller? 
K: ja här är mer inne i huset (pekar på första och sista grupperna) 
K. Så det blir ju fem ute då, fem filmtillfällen då vara. 
Då kan man tänka sig att man åker till Electrolux och tar deras förbehandlingslina och 
det kan var att man filmar när kylskåpen åker förbi och in i förbehandlingslinan, jag vet 
inte. Och så kan det komma förbehandling och sen så kommer lite varumärken. Men 
nått åt det hålet. 
HL: är det mkt grejor som om man tänker når man är ut och ska ta bilder är det, oftast är 
det liksom typ olika linor och sånt det är oftast mycket rörelse i bilderna? 
K: ja det händer någonting. 
HT: Så det inte blir en produkt på ett bord. 
K: nej nej, utan om vi åker till en tillverkande industri och ber dem att vi vill stå 
här och filma vilken vinkel den kan vi stå på den här kvadratmetern. 
L: sen är det inte bara ytbehandlingar utan 
K: Nej nej, lim från alla då vara. 
 
HT: vill ni ha nån expert eller nån som pratar om det här också som berättar om det här, 
eller hur vill ni ha att vi kör nån VO tex? En berättarröst som går genom filmen? 
HL: eller texter som bara 
HT: hur tänker ni med det? 
L: Vi har inte tänkt på det riktigt. 
Om man ska ha det på engelska eller inte det här, då kan vi använda den nordiskt i så fall. 
K: ja. 
L: vi måste få med Anders i den här diskussionen känner jag. 
(Andes kommer in i rummet) 
A: Vad kul att vi sitter i den här urnan. 
K: Vi har sagt att det är den här värdekedjan vi vill ha en film om, vi vill förmodligen 
filma på nått ställa där man har nått som händer från ytbehandling, tätning, limning så 
man ser att det händer något. Och inte bara är produkten på bordet så att säga. 
Sen började vi då prata om ska vi ha en berättarröst eller ska någon stå där och prata. 
L: ska det vara nordiskt? Eller bara svenskt? 
A: det ska väl vara nordiskt, vi är ju nordiska. 
Då är väl fördel att ha en röst som berättar det är ju enkelt än att göra det på olika språk. 
Det blir ju värre om de som är med i filmen pratar. 
HL: ja det är ju enklaste sättet att göra det på. Att bara ha en röst som man aldrig har. 
A: vi gjorde en sådan här film för et antal år sedan, där det finns en poäng att visa en film 
i olika sammanhang. I det fallet var det varje gång man kom till kunden. Många gånger 
diskuterar man en affär eller en lösning med olika människor som är involverade men 
sen när det kommer till ett beslut är dt människor som man pratar jävligt lite med som 
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bara är med och bestämmer. Lämnar men en offert så tittar de på sista sidan även om det 
finns massa bra grejer på de andra sidorna så är de bara intresserade av vad det kostar. 
Och då vill man liksom lyfta fram alla andra fördelar som faktiskt ingår i det här. De var 
vad vi ville göra då. 
Då tog vi fram en film som var några minuter som vi mailade med länken, vi tvingade 
alla i 6 månader att spela den för de som inte tidigare sett den och då blev det en annan 
frågeställning. 
Här är bilden lite annorlunda för här kan det många gånger vi ha en säljare som är väldigt 
enkelriktat för han kommer från loctite. Som tidigare var ett eget bolag. Då tittar de bara 
på allt inne hos kunden som skulle kunna använda loctite till fast många gånger kanske vi 
kan sälja, låt säga att loctite kanske motsvarar 20 % av vad vi skulle kunna få ut av 
kunden. Men vår säljare ser det inte. Kunden har ingen uppfattning om det. Om då på 
ett enkelt sätt skulle kunna få kunden att förstå att v kanske skulle kunna lösa många 
andra saker. Helt plötsligt skulle de kunna minska antalet aktörer med 5-6 st. och det är 
det man ser bredare. Värdekedjan är ett sätt att se bredare. Helst skulle man vilja kunna 
att den här skulle kunna var åskådliggjort (pekar på värdekedjan) så kunde kan säga där är 
jag. De flesta kunder befinner sig bara i en ruta i kedjan. 
HT: så vårt jobb är att få kunden när de ser filmen ska de känna igen situationen 
A: ja och att känna igen situationen att vi jobbar med saker (produkter) som de använder 
och köper in idag från andra leverantörer. 
A: i princip ska filmen vara så bred att vad men än befinner sig och handlar i värdekedjan 
idag så ska man kunna förstå att hela värdekedjan finns där och då se möjligheterna. 
HT: Hur många produkter har ni? 
K: Det är rätt mång tusen produkter. Hag vågar inte gissa men det är 
tiotusentalsprodukter. 
A: De flesta är varianter på varandra. Och bygger på en viss teknologi, man kan säga att 
bryter ner det till 10-15 olika teknologier. Så är det någonstans där vi är. 
K: 80 % av det som är i denna katalog är limrelaterat och går in i två utav de här boxarna. 
HL:mmmm 
Så det finns mycket mer är det som finns i katalogen. 
K: Det finns ganska mycket mer än det där också. 
A: Det är poäng nr 2 att samtidigt kanske kunna visa att vi många gånger hamnar på 
ställen där de inte limmar idag och på så sätt ersätter en skruv. 
L: Eller svets. 
A: Det kan vara viktigt att få en aha upplevelse att man faktiskt kan limma. 
Det finns lim i massa grejor som man inte tror. 
Övergångställena är fortfarande det bästa exemplet. 
K: Ja det tänker man inte på. 
A: För alla människor går eller kör på vårt lim (det kan var nån annans också) men i 
princip alla vita streck på gata när i basen ett lim. Ett smältlim som du värmer upp. Och 
det har ju alla sett men ingen som har tänkt på det. Att förr i tiden då stängde de av halv 
gatan jättelänge och målade med färg. 
HT: Vad ser ni om vi filmar sådana bilder, ett övergångställe istället för att filma själv 
reningsprocessen 
A: Det är det ja g menar, poäng nr 2 är att man vill göra med en film att kanske filma 
saker som väldigt få associerar med lim bara för att få en aha upplevelse. Det finns lim i 
så många andra situationer än vad man traditionellt tror. Lim är en lösning som våra 
kunder och även andra människor inte tänker på. 
HT: Kan vi filma både i fabriker och tillverkningsprocessen och även ute på gatan på 
användningsområdena? Typ övergångställen? 
A: Detta blir för lång film men tänk dig ett övergångställe. Filma alla som går på 
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övergångstället. Och så frågan nån när det kommit över hur ofta kommer du i kontakt 
med lim? …..aaahaha aldrig eller väldigt sällan kommer nog de flesta svara. 
När det i själva verket precis har gått på massor av lim eller rent av står på lim när det 
svara på frågan. 
L: Exempelvis så är det 15 kg lim i en snittbil och upp till 26 i mer lyxiga varianter. 
HL: Det så alltså? 
Alla: Mmm. 
HL: Allt med metall ser ju en person som inte är insatt i branschen som att det svetsas 
eller skruvas ihop. 
K: Det vi pratade om jag och lisa var nästa vecka hade varit ett gyllene tillfälle att få en 
bild på någonting, men jag vet inte ifall det är möjligt alltså. 
L: Då ska vi ha smältlimsapplikationer. Då de kommer göra en sådan vägmarkering. 
K: Jag vet inte om det är möjlig om ni har utrustning, men man skulle ju kunna börja 
filma smågrejer. 
HL: Allt hänger på om vi kan få loss utrustningen tills dess. 
HT: Vilka dagar skulle de gälla i så fall? 
K: Vi har ju både måndag – torsdag, då ha vi teknisk rådgivning. Alla som är ansvarig för 
ett teknikområde på plats. Man skulle kunna samla alla de på samma plats. 
A: Det är ju egentligen en film fast live. En mycket större grej än vad man kan 
komprimera i en film. Vi försöker ju göra samma sak där som vi egentligen vill göra med 
en film. Vi ha bjudit in x antal människor och sen har vi valt vad de ska se. Och tanken 
att visa dem någonting som vi tror att dem ska kunna köpa mer utav än vad de gör idag 
och använda våra produkter. Och då kunna väsa det på ett vettigt sätt istället för att 
försöka visa det i ett litet rum som det här. Då får de se det live och få en bredare 
kontaktyta med vårt produktsortiment. 
A: Egentligen skulle man kunna vara där och filma rubbet och få bakgrundsmaterial som 
man sedan skulle kunna använda, sätta ihop i teman och sen peta in det i en film. 
K: Det är ju inte säkert att man använder allt det materialet så man måste åka till någon 
industri också då vara. Men det här kan då vara ett basmaterial som Anders säger. 
L: Där har vi ju alla våra tekniker från vårt huvudkontor i Tyskland inom alla olika 
teknologier och sen har vi även kunder som är där och hjälper oss att visa det. 
HT: Vilket språk kommer vi köra det på? 
L: engelska. 
HL: Men det skulle i princip kunna täcka in den här med då? (syftar till tekniksupport) 
K: Ja 
HL: Det är frågan där bara med utrustningen som är i Karlstad. 
HT: Jag ska filma andra grejer på onsdag-torsdag. Men det var måndag till torsdag. 
K: För jag sa ju att ni skulle kunna komma dit för att få mer information och en bättre 
uppfattning om vad det är vi håller på med. Men det är ju inte fel om det är möjligt att 
filma en dag. Så har man faktiskt lite bakgrunds. För det bygger på att alla stationer 
kommer vara 20 min och sen går det runt. Så varje station kommer vara mer en 1 gång. 
L: De flesta i alla fall. 
A: Det kommer vara folk där så att vi kan köra den demon som är tänkt på varje station. 
Även om det bara skulle vara interna personer där. 
K: Det är nog bra i alla fall för er för att få material att utgå ifrån för att förstå, aha är det 
här de menar. För jag förstår ju om man ser i en sådan här katalog och en värdekedja så 
är det ju inte självskrivet vad vi håller på med. 
A: Klister får man ju inte säga. 
K: Du har ju satt den standaren ute nu (skämtar) 
A: Det är ju kul ju. 
Alla: Hahaha! 
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HT: Jag ser att ni har fyra logotyper här? Är det något vi ska använda tänker jag? 
Massor räknas upp och P3 diskuterar om det ska vara med. 
HL: Men kommer det vara Henkel som är med eller kommer logotyperna också vara 
med? 
A: Det är ju ett led i det hela. En viktig del i limning är att du har gjort rent innan. 
HT: Då tänker jag. 
L: P3 där med Norge jag vet inte hur länge vi kommer ha kvar det. 
A: Vi har ju gjort en film i Sverige som de råkar visa i Norge. Vi lär ju knappast få 
fängelse. 
L: Okej. 
K: Worst case scenario skulle man kunna klippa den från den filmen då? 
A: De som ha p3 rätt igenom jobbar inte ens med den här typen av varumärken. 
K: Men jag tycker vi ska ha den så om man sen kommer till lim. Och Loctite kommer på 
ett vis. 
A: Vi ska väl kanske ha platicpadding med ändå. 
L: Ska … ingå i detta? 
K: För plasticpadding används inte av någon annan. 
A: skit i det då, vi struntar i det då. Det blir för brett. 
L: jag tror det blir jättesvårt. 
A: det är ju på verkstäder mest. 
Men vi tar inte med den. 
HL: men det var nästa vecka som vi får se på det. Det vore som sagt bra om vi kunde 
ordna nått där då. 
K: Jag tror det skulle vara nyttigt. Dels för att ni ska få bredare förståelse för vad vi håller 
på med då vara. 
HT: det är om vi, för jag ska filma två andra grejor på onsdag och torsdag. Så om man 
kör det på tisdag så får jag fixar grejor på måndag. Om vi löser det då så kommer jag upp 
på måndag kväll eller tidigt på tisdag. 
HL: aaaa det skulle ju vara ett alternativ. Det är ju bra om vi kan få material som vi kan 
använda. 
K: för det är ju hela värdekedjan. 
L: men hur tänker vi om vi ska visa applikationer hos kunder? ska vi bara köra svenska 
kunder i närheten. 
A: man måste på något sätt ha en approach eller en röd tråd, så man inte bara visa när vi 
limmar även om man skulle få ihop det på ngt sätt. 
Vore det inte bättre att ha en ide utifrån att vi följer någonting. Exempelvis: 
Vi följer stenbiten när det bryts i gruvan från att den bearbetas. Men när det har gjort det 
blir det en metallbit. Och där kommer vi in för det är inte bara lim utan också 
förbehandlingar av olika material men metall. Och sen så bearbetas den här, och då är 
det våra produkter i form utav skärvätskor och andra bahandlingsprodukter. Sen tvättas 
den och behandlas med någon som gör att lack och så vidare sitter fast och sen så gör 
man någonting av den här man gör två delar som ska sättas ihop och så är vi delaktiga 
där och följer det hela vägen ut. 
Så vi skulle hitta några saker att använda oss av att följa för att visa för alla som har två 
metallbitar som ska sättas ihop. Det blir en naturligare uppbyggnad ör att vis det här. 
HL: Har ni några kunder som finns i alla delar i värdekedjan? 
A: jo det finns naturligtvis. Sen är det ju många gånger har inte alla moment själva. Som 
t.ex. Volvo limmar ihop sina bilar men sen är det andra företag som gör delarna. 
HL: just det 
A: det gör ju inte egen metall, utan köper in den i en viss form. Men det är ett sätt att visa 
att vi kan vara delaktiga i hela ledet. Om man vet att en metall är behandlad med vår 
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produkt så lirar ju den ihop med ett av våra lim utan att man behöver test. 
K: det skulle vara om man kunde följa Volvo och tittat på förbehandling, bearbetning 
och drivlinan som man limma ihop. Fast man skulle börja på SSAB där plåten kommer 
ifrån och på så sätt få ngt i varje box. 
L: och kanske att man kör det ända till om bilen krockar då vi laga den. 
A: vi följer metallbiten från födseln då den kommer ut från ugnen. Och följer den nästan 
till skroten. 
K: på SSAB finns en brygga som man kan stå när det kommer ut ett block som är stort 
och illrött. Där föds ju formen. 
HT: sen bearbetas det med era produkter? 
K: sen väljer man ut beroende på tjocklek sen får Volvo det i stora skivor och så skär 
man ut detta. Sen blir det något och man kan välja dessa stegen och vi är då delaktiga i de 
flesta stegen. Helst skulle det ju vara en bit som även limmas. Nu är det ju inte så 
däremot så limmar man ju massa andra bitar runt omkring de här metallbitarna som vi 
gör med Volvo. En dumper eller vad som helst. 
 
K: men börjar man med SSAB inte så långt som till gruvan men man kan börja i SSAB 
där man valsar ut någonting så skulle man sen kunna dela det till två kanske. Ett skulle ju 
kunna vara kylskåp på Electrolux med smältlimmet då vara. 
Har ni kontakt med dem på SSAB. 
A: aja, det finns ju lite poäng med att stjäla lite publicitet av andra tunga varumärken. Det 
finns ju ett antal. Volvo Electrolux och andra. Så är det ju varumärken som ger lite extra 
tyngd till det hela så får man med det också så blir det ju ännu bättre. 
K: vad tror ni om nått sådant. 
HL: det låter ju bra, det ör bara att man ska sy ihop det hela på något sätt. 
Det var därför jag undrade om det var nått företag som gjorde alla bitar i värdekedjan. 
Det underlättar ju inspelningarna då det är på samma location. 
A: man ska ju ha nått som kan göra flera eller köra parallellt. Att man har tre fyra som ha 
mer eller mindre hela värdekedjan och kör dem och varvar då dem. 
HL: för det låter ju som en bra ide. 
K: Eskilstuna skulle man definitivt kunna täcka tre ev fyra av dem. 
HL: för det skulle underlätta då vi inte har så jätte mycket tid. Det är bara 8 veckor kvar 
nu. 
Skulle man kunna kapa någon dag där skull vi få mer tid till redigeringen. 
K: jag misstänker att det är det som tar tid, och ni ska ju skriva någonting också. 
HT: jag klippte en fil i veckan på 8h och det är 3ggr mer tid till klippning, det tar skitlång 
tid. 
A: det förstår jag. 
HT: men jag tror som du sa där med flera men det beror på hur mycket tid vi har. Men 
om vi kan följa olika produkter, Volvo är en exempelvis och kylskåp en annan som är två 
olika produkter men kommer ur samma plåtbit. 
L: hur lång tid har ni på er? 
HT: 8 veckor 
Tystnad. 
K: det väsentliga är att de får lämna in sitt skolarbete. Om de sen filar på vår film några 
veckor till så gör det inte oss något. 
A: nänänä jag tror det kan vara bra med bolag som Volvo och några olika. Det enda 
gemensamma nämnaren är det olika orterna. Det som kan vara intressant är att se: där på 
Volvo är det Henkel, där är det också Henkel osv. 
HL: mmm 
A: det kan vara så enkelt att man visa stadskylten i Umeå och sen en volvo-logtyp. Och 
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där vi följer Henkel produkterna hela vägen. 
HT: det behöver inte ens vara en kedja utan vi kan visa olika moment. 
Tystnad. 
K: det är nog inte så dumt att följa en produkt istället för friryckt från olika ställen. Då 
får man i slutändan en film som hänger ihop. 
HL: det blir ju bättre för filmen som helhet. 
L: så avslutas det med att man lastar in kylskåpet i bilen och kör hem. 
A: nej man tar ut en kall pilsner. 
HT: det kan ju folk relatera till, och en bil också man startar en bil och åker iväg. 
A: där är det inte flera steg men det är enklare. 
K: men det är kanske så att man ska köra den här produkten fast just hot mat kan man 
frigöra, man kan ha någonting plus övergångställen för den tyckte jag var rätt klockren: 
Hur ofta är du i kontakt med lim? 
A: jaa för då kan du få dem att stå på limmet när de svarar. 
Man kan ju säga såhär det kan ju var en initial grej, man har en kort speakertext som 
förklara någonting om att lim finns å bla bla bla en mängd olika ställen och sen kort men 
det är inte något allmänheten vet. Och så har vi gjort lite experiment. Du skulle inte ens 
behöva säga det utan får det svar man vill ha.  
HT: vilka av de två varianterna skulle hålla längst?  
A: övergångstället kan mer vara som en sådan här allmänt om lim, där det finns lite 
kunskap om var det finns. Och knyta an det för det här är en business to business film 
egentligen till att samma sak gäller för Henkel. För vi är involverade i mer saker än bara 
lim. Därför vill vi gärna ha en film som tydliggör var vi finns och beskriver vår 
värdekedja och var vi kan göra för er (kunden). Det kan man ha som inledning och sen 
börja följa en eller fler produkter som är med i alla stegen.  
HT: ja som en inledning skulle funka. Just det med att följa en produkt är bra från start 
till mål.  
HL: det tycker jag också.  
A: det är just om du knyter an till alla som kan något om det här och får det i ansiktet 
med övergångstället. Och då blir intresset större. Och tittarna får mer respekt för det om 
sägs i filmen. 
Börjar vi med metallbiten som ska bli en del i en Volvo, om jag jobbar med 
medicinteknik och nålar. Hur viktigt är det med en stor metallbit? Det är det som blir 
svårt som jag ser det. Vi pratar precisions lim till kanyler till stora metallbitar på flera 
kilon som limmas ihop. Och ska in i en Volvo dumper. Men det är samma produkter fast 
i olika skalor.  
HT: då måste man nästan se över var man ska lägga sig, om man vill ha bredd eller 
A: ja eller så kör man ytterligheterna. Du kan ha det tunga och de fina grejorna som 
astratech som gör kanyler mm. 
Du skulle kunna ha mobiltelefoner, hela den där är limmad med loctile produkter (syfter 
på HT iphone) det finns knappt någon skruv i den.  
HT: då blir det mer med vardagsgrejor. 
A: jag det blir svårt att välja en sak utan varva den lite grann och ha olika produkter som 
folka kan knyta an till. Mobiltelefon, en del i en Volvo, kanyl till diabetiker.  
HT: men ni har ju väldigt bred målgrupp.  
A: Ja det är ju alla 
HT: då kanske vi inte ska köra på Volvo med en produkt.  
A: det var det jag menar utan välja ett par tre som man följer. 
EX tre som alla kommer ur en typ av metall och på så sätt kunna komma ur den start vi 
pratade om.  
HT: eller om det blir tre olika slutprodukter också 
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A: en dumper, en mobiltelefon och en kanyl.  
L: skulle det vara intressant att visa torktumlaren som gick till Electrolux och teardown.  
K: om man tänker metallbearbetning så är det SSAB, och sen fräser man en metallbit 
sköta med ett bearbetande. 
Sen industriell rengöring ligger mer under metall men när du kommer till limning och 
tätning är vi mer nere på detaljer. Och kan bli hur mycket som helst. En smalare tråd i 
början för att senare blir tre ytterligheter.  
A: om vi utgår från metall kan man alltid förklara det. Momenten i början är liknande. 
Många korta sekvenser med hoplimningen av många olika saker och visar på så sätt vilket 
brett spektra slutprodukter det blir. Bearbetningsprodukterna är relativt lika utan sen i 
limning och tätning de skiljer sig åt.  
HL: då är det till gruppen pretreatment som gäller för metallbearbetning, rengöring och 
förbehandling.  
K: JA 
HT: men om vi börjar med en metallklump sen filmar inne i industrierna när det 
bearbetas och man ser någon produkt i användning, sen förgrenar det av sig och 
payoffen blir en vardags situation när alla använder mobilen, ett apotek, ett kylskåp som 
öppnad och en öl tas ut.  
A: det blir rätt bra för då har vi varit delaktiga både i kylskåpet och även på flaskan.  
K: vi kan ha en alkoholfri 
HL: tre produkter tex mobiler går kanske inte då de inte sätts ihop i Sverige? 
A: det gör nog inte Ericsson längre inte Nokia heller.  
HL: bara så man väljer produkter som går att filma filmningsprocessen.  
A: limning av iphone kan vi nog få av dem,  
HL: Vi skulle ju kunna gör det i filmen till er men inte till skolan då vi måste vi göra allt 
själva och ha fulla rättigheter med musik och så.  
K: då kan vi använda en produkt som går att filma. Men i vår film vore inte fel att ha en 
Apple. Det känner ju alla till. Sen om det är kylskåp och en kanyl också 
HL: Tre minuter går ju ganska fort så det gäller att snabbt kunna beskriva det med bilder.  
A: hur långt ska det vara?  
K: om vi ska visa det varje gång utan inte mer än tre minuter. 
Vad tror du om det?  
A: mumlar något. 
En poäng som man vill få fram är att alla vi pratar med ska förstå vad vi gör och vad vi 
kan göra för dem. Och det skulle man vilja komprimera ihop på ett bra sätt så det känner 
att folk känner att Henkel kan göra massor för dem. Och använda våra produkter i 
områden de inte gör idag. 
Om det är någon som inte är kund idag så vill man kunna visa något mer än bara 
Powerpoints, då somnar de. Om man då komprimerar det till att visa att Henkel kan 
massor av saker. På ett enkelt sätt få fram att det finns ett större arbetsområde. Och 
beskriva hur vi jobbar med support och jobbar på detta sätt, tar in produkter i labben 
och testar dem vilket inte våra konkurrenter gör.  
HL: vad tror ni kunderna orkar hålla sig uppmärksamma.  
A: det ena exemplet är att på ett enkelt sätt säga att vi jobbar med allt det är och sen 
förklara hur det är att och fördelarna med att jobba med Henkel och sen efter filmen 
kunna börja prata mer konkret. Klippa och bli av med ”förspelet” som vi ofta upplever.  
L: det ena är igenkänningsfaktorn och att det finns överallt. Det andra är partnerskapet 
som man får med oss.  
K: tanken är att vi ska få fram att vi kommer från tre olika företag och jobbar idag som 
tre olika företag idag fast vi är ett. Och då förklarar att vi är ett och samma. Det är inte 
självklart för kunden idag.  
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A: precis: det är en bit sen det här…..dels att vi inte är samma men också att vi är en så 
pass liten inköpsmässigt i pengar mot vad kanske deras metallbitar är. Även om limmet 
är extremt viktigt så är det inte samma pris och därför tycker de inte det är värt att lägg 
ner tid på (tycker säljarna) och vi går inte till de som är nöjda med det har utan först när 
de kontaktar oss och har problem. Vi är breda och konkurrenter har kanske bara en av 
boxarna i värdekedjorna och då måste vi förklara för dem att vi har motsvarande produkt 
och kan vara en bättre leverantör.  
HT: Vad tjänar kunden på att ha alla från er.  
A: de kan få allt från ett ställe och på så sätt mer byinpower vilket är sämre för oss men 
det blir i sin tur större volymer på inköpen. Enklar för dem att bara ha en motpart att 
diskutera med, en faktura att processa.  
HT: det där måste vi få in i filmen tycke du inte det?  
A: nja det är en fördel för kunden att ha färre leverantörer och det vet ju alla och 
förhoppningsvis förstår de det när det ser filmen.  
L: en annan för del är ju att alla våra produkter är testade ihop och då funkar det väl 
bättre?  
A: om du har en produkt idag och vill byta till vår så måste de kanske testa fram det i ett 
labb och hitta vilken produkter som fungerar. Hade det varit vår så hade vi vetat att det 
fungerar från första början. Du får mindre problem.  
HT: så det står Henkel för då? Enkelheten?  
L: där kommer ju utbildning och teknisk rådgivning in.  
A: kan vi starta något nytt? Henkel enkel?  
K: jag satt precis och tänkte på det?  
A: det är ju klockrent det är ju det nya 
HT: det är sjukt bra 
––––––––– 
A: Utbildning snarare än en film. Därför att det måste vara Henkel enkel. Fan, det här 
ska jag börja köra nu. Att jag inte kom på det innan. Henkel enkel. En poäng som jag ser 
med en sån här… En sån här film måste gå att använda som jag sa i den förra, eller på 
Castro. I princip ska du kunna lägga med den som en länk när du mejlar någon, när du 
skickar mejl, så att dom enkelt kan klicka på den. Den ska vara lagom lång så att man 
ändå kan titta på den. Du ska lätt kunna köra den i alla möjliga sammanhang. Det där är 
nog jätte bra men då har vi nog redan börjat göra några affärer.  
L: Mm, men ett första steg skulle kunna vara Henkel enkel. Och sen om man berättar 
mer så går man vidare… 
K: Och sen om man kan ha en fördjupad grej med någon av dom här boxarna då. Det 
var det som var grundtanken från början då. 
A: Ja asså, ja men då pratar vi asså… ja, i första skedet pratar vi om den här första, breda 
filmen som skapar allt det här… 
L: Jaja. 
A: Sen om man kommer till en situation där kunder, det är det här fyra elementen av tio 
som verkligen passar för oss att man kan ha nästkommande film som då är anpassad till 
det, jamen det… Men vi har ju svårt att få fram vad vi vill få fram i en film så vi kanske 
ska börja med det 
L: Vi spånar ganska friskt nu. 
K: A men det här är jätte svårt va, för att vi har så många olika typer av kunder. Vi kan 
inte säga en målgrupp. Det är bara för att, igen, vi är överallt. Mer eller mindre.  
HL: Ja okej, men bara man kan besluta om det vad ni vill göra eller vad vi ska gå på linje 
om vi ska köra på det här metallbiten att det förgrenar sig eller någonting, dels så, jag 
skickade ju det till dig, senast då vi behöver ha filmmaterial klart och allt sånt där för att 
vi ska bli klara skolmässigt eller så. För jag tänker att ni också behöver ha lite 
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framförhållning om man ska boka upp när man ska komma ut till kunder och sånt och 
veta vilka man ska åka till och sånna grejer också så man ror det iland.  
HT: Jo det här som ni säger att ni har så bred målgrupp. Jag fastnade väldigt för det här 
med vardagssituationer där limmet… 
A: Ja men precis exakt, nu har vi föreslagit en massa och egentligen är det så att ni är mer 
som kunderna är än vi. Du är mer miljöskadad än vad jag är än så länge men jag börjar 
bli det. Nu har vi slängt upp en massa idéer men egentligen är det ni som ska tänka, på 
bästa sätt, hur åskådliggör man att lim finns överallt och få kunderna att tänka att 
Henkels produkter finns i det här breda spektra, inte här. Om man har det som nummer 
ett och att temat, fas nummer två på en sån här film är Henkel enkel. Om man nu vill 
kalla det för det, de olika fördelarna. Då har man de två bitarna som man ska försöka få 
ut med filmen. Jag tror, hur åskådliggör vi att lim finns överallt, det är egentligen lättare 
för er för ni motsvarar mer kanske målgruppen. Det är de som producerar någonting 
någonstans och så behöver de ett klister, som de får här. Många av dem är ju i princip på 
den nivån, att det ska sitta ihop och så har det varit nån på ett limföretag där och hjälp 
dom limma någonting och förklarat vad som funkar och då är det det som gäller. Att 
man sedan kan utveckla det vidare det finns inte där. 
K: Eller då t.o.m. att man kan öppna dom då till, att man alltid satt en svetshistoria där 
igenom någonting. Man skulle lika gärna kunna limma den. 
L: Vi ska göra ett sånt test nu. 
K: Ah. Det gör vi på mässan. Vi limmar ju allt ifrån små spetsar till stora flygplan på 
väggen där borta va. Det spänner över ganska stort spann. Men vi kan ju prata lite till sen 
om det är några extra grejer ni behöver, material eller nåt så här då va. 
HL: Ah. 
HT: Jag tänkte på om vi kanske kunde få ut vilka kunder ni har, det största kunderna så 
kan man ju kolla på va dom producerar, och spåna lite idéer utifrån det. 
K: A-ja. 
HL: Hur lång tid tror ni att det skulle kunna ta för att styra upp med kunderna och så att 
man får komma och filma och så där? 
K: Men säg så här, att denna och nästa vecka kommer det inte hända speciellt mycket här 
uppe. Förutom här om inte ni kan komma upp och filma då? 
A: Jo men om vi bestämmer fem företag som vi vill åka till så är inte det mer än att vi 
ringer och talar om att det kommer någon. 
HL: Ah men det är bra. 
HT: Och beroende på när det är så kan vi förhoppningsvis styra upp det med en lokal 
säljare som hänger med. Som är den som kanske operativt tar hand om den kunden. 
HL: Mm. 
K: Och jag vet, för ni har ju även ställt den frågan att ni vill intervjua någon säljare då va. 
Och jag har pratat med några som tänker lite mer som vi i rummet här då i alla fall, med 
värdekedja då. 
A: Har ni anställt någon ny? 
Alla: Hahaha! 
K: Nä men jag har ett par som faktiskt jobbar lite så där, lite sa jag, lite.. 
A: Hahaha! 
K: Men då skulle man kunna göra intervju med dom då när dom tar med er till företag, 
för det behöver ni ju till erat skolarbete då. 
HT: Ja, det vore schyst det. 
HL: Ja.. 
K: Ja men det är väl rätt schyst.. att vi har det som en tes, att man börjar på en metall och 
slutar på någonting man känner igen och gör nåt med Henkel enkel. 
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Intervju med delar av Henkels ledningsgrupp 2012-04-12 
 
Krister (K), Lisa (L), Henrik Lundh (HL), Henrik Tindefjord (HT). 
HL: Ah nu har vi..Öh.. Med filmen då, hur är den tänkt att användas filmen? I vilken 
miljö? 
K: Oftast så vill vi använda den här asså, vid ett säljbesök så vill vi egentligen att så fort 
man har ett bokat besök och sitter med någon som har, så att säga, en roll i att köpa in 
material så ska man visa den här bara för att liksom få in att Henkel kan visa så mycket 
mera. 
L: Men både inför kunder, och till potentiella kunder där vi kan utöka vår business, och 
nya kunder. 
K: Ah. 
HT: Men framförallt nuvarande kunder? 
K: Ja. 
L: Mm. 
HL: Men vilken miljö är det som… 
L: Just efter som det är många som köper lim utav oss tex. Men man köper ytbehandling 
av någon annan.. då vill vi att de ska köpa allt utav oss istället. 
HL: Men är det ute hos kunden då eller kommer det vara liksom skicka mejl eller både 
och eller? 
K: Nej, jag skulle vilja säga första syftet är så när du gjort ett bokat besök, du sitter hos 
kunden i ett konferensrum eller på hans kontor. 
HL: Då är det då säljarna som först och främst ska använda den? 
Sen skulle det ju vara så att vi har en aktivitet här med ett antal kunder det skulle också 
kunna vara att vi är på en mässa så den här filmen skulle kunna rulla och gå under en 
mässa. Bara för att man ska kunna visa, liksom visa lite mer visualiserat då vad vi har för 
någonting. 
L: Det kan även vara för våra tekniker när dom håller våra utbildningar till viss del. 
Dom håller ju utbildningar inom specifika områden men även där kan man ju visa filmen 
att vi finns bland jätte många områden. Vi har ju olika tekniker för de olika områdena. 
HL: Hur fungerar det på Henkel på med grafiska riktliner med att använda logotyper och 
sånt. Har ni någon grafisk manual eller sånt som ni följer? Eller hur fungerar det nu när 
vi ska göra filmen? 
L: Typ, typsnitt och så? 
ja det har vi men det håller på att omarbetas. Ni kommer lite dåligt.. hehe, men ni kan få 
det material som finns och vi kan ju prata med Kirsti som är med det projektet som dom 
håller på med nu. 
HL: Mm.. ah det är bra. 
L: Ni kan egenltigen få kontakt uppgifterna till henne direkt så ni kan prata med henne. 
K: Jag kan ju mellan du ringer till Kirstin bara förvarna henne att.. 
Ah, jag kan kolla med Kirstin så kan jag skicka det. 
K: Så kan ni ju liksom prata med henne direkt. 
L: Så skickar jag ett mejlet till henne så säger jag till dig så vet du när sen… 
K: Japp 
HL: Öh.. ah, lite mer frågor här allmänt om henkel vad för att vi ska få lite mer grepp om 
vad Henkel är, om ni kan berätta lite om vad henkel är för.. vad är liksom, vad är viktigt 
för, i företaget? Har ni någar typiska, några viktiga företagsvärderingar som finns som ni 
blir instruerade med uppifrån och så? 
K: En otroligt viktig parameter i dag, det är ju asså miljö, sustainabilyt, fotavtryck i 
miljön, lång tid framåt, det är nånting som man pratar jätte mycket nu om. Man ska 
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energiåtgång, man ska minska sa’tt säga miljöpåverkan, i alla så att säga, produktions eller, 
i allt det vi gör kan vi säga, oavsett om vi köper en ny bil eller vad det nu kan va.. så ska 
vi välja en bil som är någorlunda miljömedveten, öh, hehe, eller miljömedvetet tänkt då 
om man säger så. 
L: Mm, vi har ju faktiskt tagit fram en hel del produkter nu öh som är miljövänliga som 
t.ex., du får rätta mig här om jag har fel, men om, i princip alla av våra produkter har ett 
säkerhetsdatablad, alltså teknisktdatablad för vilka kemiska saker som finns där i. 
K: Det är någonting som Kemikaleinspektionen och användare kräver.. 
HT: Är ni ledande där inom miljö.. tänket om, ni är ledande, om ni jämför med era 
konkurrenter? 
L: Det vågar jag inte svara. 
K: Jag tror att vi ligger ganska långt fram öh, om man jämför.. 
HT: Jag tänker mig om trycker på det i filmen. 
K: Jag tycker definitivt att man kan göra. Alltså, vi har ju fått endel priser, alltså globala 
priser, vi är ganska högt rankade, öh globalt, via olika organisationer då va, sen är vi ju då 
ett kemibolag, å beroende på vem man pratar med så kan ju ett kemi bolag aldrig bli 
miljö..ah alltså helt gröna, men vi jobbar väldigt för att få fram.. 
HT: Men just om vi kan få fram det i filmen, det är ju en grej vi kan använda. 
L: Vi har faktiskt väldigt många produkter i dag som inte behöver sånna datablad, som 
man egentligen kan äta utan säger dom. 
K: Kan inte du prova? 
L: Nej, haha! 
K: Nä, jo ne men det är.. det tycker jag något vi ska ha. 
HT: Det vore ju roligt egentligen om någon skulle kunna stå och äta och så här 
miljövänliga är vi på Henkel liksom… 
K: Lisa ställer upp! 
Alla: Hahaha! 
HL: Vad bra, då har vi det fixat. 
L: Jag har sett någonstans i någon film, där vi någonstans limmar tomatplantor. Vad var 
det nu.. Det är ju två år sen jag så det. 
HL: Men ah om vi återgår till filmen då.. Vad i filmen sett som vi kommer göra, vad är 
viktigast där att den förmedlar, att den förmedlar själva produkten eller mer företagets 
värderingar eller någon kombo eller vad är det ni känner? 
K: Alltså, jag skulle vilja säga så här, att vi ska inte fokusera så jätte mycket bara på 
produkten i sig, för vi har otroligt många produkter, utan det viktigaste är egentligen att 
vi kan förmedla det här budskapet som säger att vi har att vi har en kund som köper 
något och han kanske vet att vi har mer men han har inte förstått att vi är samma utan vi 
vill förmedla det här budskapet att vi har egentligen från a till ö som vi skulle kunna 
försörja honom med då va det är egentligen det som är det primära budskapet skulle jag 
vilja säga. 
L: Vi har helheten. Men som han säger, även allt runtomkring, teknisk rådgivning och all 
service, allting. 
K: Mm. 
HT: Det är då och få fram det i filmen. 
K: Om man säger så här, helheten är större än alla delarna. 
HL: Mm.. 
K: På något vis va. 
HT: Henkel enkel. 
K: Enkel henkel! 
Alla: Hahaha! 
HL: Ah men då har ni redan svarat på följdfrågan i erat svar.. men öh, vad om vi ser så 
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här då, vad tror ni era kunder vill se i filmen? 
L: Dom vill ju spara pengar. 
K: Ah, enkelhet, igen. 
L: För dom, men rätta mig här om jag har fel, men dom som kommer se den här filmen 
som, vi kommer visa den för, är dom som sitter på inköp för olika, dom vill ju förenkla 
sina processer och spara pengar. Lite kortfattat. 
K: Ah. 
HL: Ah, vi har ju haft lite så här intervjuer med andra produktionsbolag så här i andra 
uppgifter vi gjort i skolan. Och en vi pratade med han kom ju in på det här med just om 
vad man ska ha med en film för att hålla den som tittar intresserad. Och då kom han in 
på att det han pekade på att han tyckte att man ska ha människor i filmen för att 
människor är alltid intressant. Sen så men ni jobbar ju med produkter och sånt, men hur 
tror ni att möjligheterna att är där med att ha med människor. Vad tror ni om det? Tror 
ni att det kommer höja upplevelsen av filmen? 
Alltså jag tror säkert att det kan vara en bit, men då skulle man ju ha, det gäller att ha, det 
gäller att det är rätt människor som är med då. Om man kan attrahera någon att säga 
något klokt. Eftersom det är en kort film och vi ska fokusera egentligen på ganska många 
olika delar att få någon att säga genom alla delarna är jag rädd att det drar iväg i tid. Men 
visst det kanske inte är fel att ha med någon 
L: kan man tänka sig till exempel nu spånar jag lite, men att istället för människor.. att 
människor är väldigt viktigt för att hålla intresset uppe när man pratar b till c, alltså mot 
konsument sidan men eftersom vi jobbar mot industri, att man istället tänker att 
människan andra typer andra typer om varumärken, att människan i sig skapar en tyngd 
åt det som visas men i vårat fall så är det ett annat företag som skapar den tyngden att det 
ger den legitimitet eller vad man säger. Kan man tänka sig det så? 
HL: Asså om jag säger så här som du nu Krister var inne på att… jag tror det han menar 
är att folk mer sitter och limmar ihop, asså, att en människa som gör saker att det är det 
som förhöjer liksom, och att det är det som kommer kanske få in då mer sånna bitar 
också. 
K: Åker vi till ett företag så ska vi inte filma asså bara en järnklump, en limflaska eller nåt 
fat med olja eller vad nu kan vara utan det här ska ju vara att man åker till en 
produktionsline där det kan stå en människa eller kanske en robot. Det finns nåt som rör 
sig, det händer någonting så filmar man några minuter och så klipper man sedan ihop 
några sekunder av det viktigaste… Är det någonting åt det här hållet som du, han menar 
med det här? 
HL: Ja, det tror jag... 
K: Då är jag med på det. Då tycker jag man ska ha det. Ja. 
HL: Öh, alltså vi var inne på det tidigare att längd på filmen att va… Vi har inte riktigt 
fått något svar på det heller. Jag vet inte om det går att säga heller riktigt, men om jag 
säger så här: Vad tror ni är en lämplig längd på filmen för att kunden ska hålla sig 
intresserade, vaken? 
K: Jag säger så här, spontat skulle jag säga tre minuter, men den kan vara fyra minuter, 
men ja.. 
L: Men 4 minuter ställer det ju väldigt höga krav på er. 
K: Dels tror jag längden, ju längre tid den är, desto mer måste det ju hända i filmen. Men 
jag tror vi är där någonstans. 
HT: Ah, musikvideolängd tror jag också på, alla sånna här filmer så, eller filmer på 
webben är  2:30-3 min. Längre ska man nog inte ha. 
K: Ah. Det är något sånt jag tänker mig också, säg tre minuter. 
L: Ja, sen tror jag att ni vet mycket mer om sånt än oss också. 
HL: Ah, men det är som ni säger, vi, vi har ju kollat på en del film och från andra företag 
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och sånt å, och de flesta, man märker själv när man sitter och kollar vilka, bara, shit hur 
länge har den här hållt på nu? I åtta minuter, man sitter och somnar liksom. Så det är ju 
bra om man får så vi vill ju bara få att vi har som sagt belägg för så vi har tre minuter 
film. 
K: Då säger 3 minuter. 
HL: 3 minuter film. 
K: Ja, då säger vi tre minuter. 
HT: Då jobbar vi mot tre minuter. 
K: Sen om det skulle vara två och trettiofem eller tre noll åtta. 
HT: Spelar ingen roll? 
K: Nej, nej. 
HL: finns det nåt i filmen absoulut känner att som bör undvikas liksom,som man tror att 
kan gå fel, eller misstag ni som känner branschen? 
HT: Vad ska vi inte filma om man säger så? 
L: När nåt går sönder. 
K: Vad vi inte ska filma? Asså jag kan inte säga nåt så här spontant. Alltså vi ska ju hålla 
till vi har ju, code of conduct, asså regler för hur man ska uppföra sig i företaget, om man 
har det i bakgrunden, så kanske det är i bakgrunden, så kanske det är, alltså den kan ni ju 
få då va. Det är ju egentligen för vad vi står för då va. Att man inte ska barnarbetar eller 
vad det nu än kan vara så att man tänker på sånna bitar då va. 
HL: Vi ska inte filma dom avdelningarna då? 
K: Vi kan gå förbi dom då va? 
Alla: Hahaha. 
HT: Om vi vänder på det då. Vad är det viktigaste att vi filmar? Absolut viktigaste, om ni 
får säga var, som ni vill ha med i filmen? 
K: Hur fasen förmedlar man? 
L: Just nu sitter jag och tänker på loggan och det bränns upp och bara säger poff och där 
kommer metallen och, förlåt, men äh… 
Alla: Hahaha! 
K: Ah det där var ju en intressant tanke, men det där ah, men jag tror på nåt.. fasen 
vilken svår fråga! Vad vi vill göra är att förmedla helheten då va. Och det ju lite grann det 
som är, som vi inte har. Vi har ju enormt mycket material, marknadsmaterial. Vi har 
otroligt mycket filmer. Men då kan man tänka sig att alla de här sju delarna har en varsin 
chef. Och alla tar fram sin del, men de hänger inte ihop och då gör alla sina 
treminutersfilmer. Tre gånger sju blir 21 minuter. Och det får du aldrig någon att sitta 
och titta på va. 
HT: Det låter lite som det hockeylaget som jag och Henrik spelade i. Det var en massa 
individualister bara. 
L: Det blir lite jobbigt då. 
K: Jag kanske överdrev lite då, men det är faktiskt lite så. 
L: Ja det är så. 
K: Så vi skulle egentligen vilja göra de 21 minuterna film som redan finns, och det finns 
inte bara en film på varje utan nu kommer det en ny grej, nu kommer det en ny grej va. 
Vi vill ju ta någonting som vi ser som intressant från varje box och göra de här 21 
minuterna film till tre. 
HT: Ligger det ute på internet det där så vi också kan kolla igenom det? 
L: Åh gud, det finns lite överallt men vi kan kika och se vad jag hittar. 
K: Det finns en del på nätet. Det finns en del som visar mer än andra. 
L: Det finns på Youtube finns det lite granna, det finns lite överallt. 
HT: Vi får kolla på det. 
L: Jag har svårt att säga vad exakt man skulle filma. Men det jag tycker man ska förmedla 
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också, ja Henkel enkel, men det är ju också lösningsorienterat. Vi är ju historiskt sett 
väldigt produktorienterat företag, eftersom vi kommer från väldigt många olika bolag 
som slagits ihop till ett. Så det är ju därför vi pratar om att det här kommer från Henkel, 
eller Loctite, det är ju ett varumärke, som de grabbarna jag pratade med när ni kom, de är 
ju ursprungligen från Plastic Padding. Dom skulle ju i princip tatuera in Plastic Padding 
på armen om de fick. Det sitter ju liksom i hjärtat. 
K: Det är en själ va. 
L: Ja men att försöka få… 
HT: Men dom jobbar på samma? Fast de heter olika? 
L: Nej, alla jobbar på Henkel, men mentalt, gör inte dom det riktigt. Vilket gör svårt för 
dem… 
K: Skulle man kunna säga så här för att svara på frågan. En själ. 
L: Ja. 
K: För det egentligen så här. Alla har en själv. Det kan heta Plastic Padding, det kan heta 
Locktite, den kan heta Bonderite, den kan heta precis vad som helst. Och alla kommer 
från någonting de har brunnit för i flera år. Vad man vill göra nu är att göra ett utav det 
här. Det är egentligen att skapa en själ. 
HT: Henkels själ. 
K: Henkels själ. Istället för att man heter Locktite.. 
L: Det är ju svårt att förmedla i och med att den inte sitter hos oss än. Vi pratar ju 
egentligen internt och externt här. 
HT: Den idén gillar jag. Det ska vi försöka att göra. Men det är ju svårt, när inte ni har 
det än. Men det var bra sagt, det får vi försöka få med i filmen. 
K: Ja på nåt sätt. 
HT: Få in alla de här olika.. Men om man säger så här, hur många överkategorier har ni? 
K: Man kan säga att vi har 800 varumärken va, nåt sånt där. 800 varumärken. Just nu 
pågår det ett projekt det är just det som hon, sa här nyss, att dra ner dom här till… 
L: Jag tror att det i första steget är fem. alltså undergrupper... Jag tror, alltså det här är 
inte klart än. Men det kommer saktliga bli fem, och mot slutet tror jag att det bara ska bli 
tre. 
K: Så det kommer bli några riktiga powerbrand då va. 
HT: Okej, men de finns inte än eller? 
L: Jo, dom finns, men vi kan inte riktigt säga.. 
K: Locktite kan jag säga kommer vara kvar. 
L: Teroson. 
K: Teroson kommer vara kvar. 
HT: Jag tänker om vi får in de i filmen? 
K: Ja, det tror jag faktiskt, för tre kan jag ju nästan nu säga och de heter ju Teroson, 
Bonderite och Locktite. Dom kommer finnas. 
HT: Deras logotyper ska in i filmen tycker ni? 
K: Ja.     
K: Vi återkommer med vilka det blir och så. 
HL: Ja det går ju kolla på det där med loggorna och så. Så att inte vi sabbar något som är 
bestämt så att vi leker för mkt med loggan och sånt så att vi.. 
L: Ni ska få prata mer med Kirstin, för hon vet ju mkt mer om det som inte 
kommuncerat ännu. Det är ju jätte känsligt sånt här. Jag menar.. 
K: Är hon här nästa vecka? 
L: Nej det är hon inte. 
HL: Men där som sagt, om det är på väg att komma något nytt typsnitt på era grejer och 
om det redan är bestämt så skulle det underlätta. Så skulle man kunna ha det i filmen så 
kommer den, så känns det, eller så kommer filmen hålla längre för er om sånna grejer är 
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rätt. 
L: Det här ska jag säga, att vi ska prata med henne för hon vet så mycket mer om vad 
som diskuteras. 
HL: Ja, det kan vara värt att göra… men ja det sista här nu då, har ni några egna tankar, 
något övrigt som ni känner att ni vill säga om filmen här nu när vi nu ändå snackat rätt 
mycket om det? Försöka summera upp lite. 
HT: Det blev rätt mycket spån här så om man kan försöka bryta ned det lite… 
K: Ja rätt mycket spån… 
L: Ja men jag skulle vilja säga att det är ni som är proffs på film. Ni vet lite granna nu hur 
vi har tänkt och liksom det är ju lite spretigt… 
K: Ganska mycket spretigt. Men vad vi vill.. ah men.. 
L: Men, kika på det här och kom upp med något förslag och, eller vad säger du, så kan vi 
prata om det igen. 
K: Ja men sitter ni tillsammans och så lite grann med den här långa intervjun och så och 
allting.. Alltså det som är viktigt, det som vi vill förmedla är det som vi sa, själen, att få 
ihop ett Henkel kan vi säga då. 
HT: Henkel enkel… 
K: Ja det enkla Henkel, jag vet inte om man kan skriva det i filmen men… 
HT: Nej, men det är det som ska förmedlas i filmen? 
K: Ja. 
L: Helhetslevarantör. 
K: Ja, att det är en helhetsleverantör som värnar om miljö, för det tror jag ändå att vi ska 
ha med på ett eller annat vis va. 
L: Kanske inte ska dra det så långt att vi är marknadsledande och så men jag vågar inte 
svara på det. Det är så här också nu va, att vi har alla de här produkterna just nu. Men 
säkerhetsföreskrifter ändras ju hela tiden. Det är ju inte för intet vi har tre pers. som sitter 
och jobbar med det, med sånna frågor. En hel avdelning alltså som.. vad heter det? 
K: ”Schq” – Säkerhet och miljö. 
L:  Safety, care, healty, quality tror jag. 
K: Ja, kvalité ingår ju också. 
L: Ja. Då har vi sånna som jobbar med sånt. 
K: Det kommer hela tiden nya lagar. Och vi kanske har 500 olika produkter. Då måste 
man skriva om alla de här varuinstruktionerna. Enligt den nya lagstiftningen. Och det är 
uppdateringar varje vecka på detta. Så det är ett jätte jobb. 
L: Och han som är nordisk chef för det sitter ju här i huset också. Och han kommer 
också vara på denna mässan nästa vecka. 
K: Och där kan man ju se också, han kommer ju snacka om just det här substaining 
stability. Fotavtrycken för Henkel, så ja skulle man det, jag det skulle man kunna filma 
om man vill. Så sen om det blir tio sekunder på miljö. Bara en tanke. 
HT: Ja vi kan ju filma en massa olika saker men jag tänkte bara det så att det inte blir som 
ett reportage tänker jag, så det inte blir pajigt. Det kanske är bättre att köra på, som du sa 
(Lisa), en berättaröst och sen kanske lite musik i bakgrunden och så… 
L: Ja, man kan ju ha någon blänkare på honom kanske, jag vet inte, men det är det där 
som ni kan så.. Det var bara en tanke. 
K: Ja, det är ju likadant det här, vi har ju fått en del miljöpriser och så va. Vi fick ett för 
inte så längesen. Det kan ju hända att man kan ha någon sån som man på något vis 
klipper in då va om man kommer till miljön då va om man kommer in i filmen 
någonstans då det är en viktig bit. För det är ju många kanske känner igen då va.. 
HL: Det behöver ju inte vara, om det är något sånt då så behöver det ju inte ligga så 
länge i bild för att man ska fatta att det är… 
L: Sorry asså, jag måste dra nu… 
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HL: Ja men det var ändå sista frågan vi hade. 
L: Då går jag. 
K: Ja, åk du med gott samvete. Jag är kvar... hehehe! 
L: Min bästa kompis han har fått barn… 
K: Okej. 
L: Så jag ska iväg och titta på en liten Elliot.. 
K: Ah.. 
Inspelningsutrustningen stängs av. 
 
Intervju med Petter Sönnfors (2012-03-09) 
 
 
Intervjuare: – ehhm.. yes aaa vi sitter då här med Petter och  fråga nummer ett vad gör 
ditt företag med? 
Petter: –               [were rolling] 
Petter: – mitt företag gör filmer i lite olika filmer dels informationsfilm dels reklamfilm 
och dels animation eller animationsfilm. Och ibland så vill kanske ett företag kanske 
skissa fram reklamfilm och ha hjälp med att liksom samla bilder och få den känsla som 
man vill ha och det kan vara befintliga bilder och montera ihop dem och göra ett en 
skissfilm helt enkelt med befintligt material (.) från Google och sånt webben 
Intervjuare: – okej (.) Va vad har du för roll i företaget? Vad är dina arbetsuppgifter? 
Petter: – Min roll i företaget är att samla in uppdrag och genomföra uppdraget (.) ibland 
så får jag uppdrag från befintliga kunder och ibland så gör jag uppdrag och då kanske 
behöver fler folk och drar in folk utifrån som jag behöver för att producera så ibland så 
behöver jag fotograf, ibland en redigerare, ibland en skådespelare och då hämtar jag in 
dem från mitt egna kontaktnät 
Intervjuare: – och hur länge har du arbetat med inom branschen? 
Petter: – ehh (.) Jag har jobbat inom branschen i ungefär femton år och i olika form, 
alltså jag började med reportage och nyheter och nu gör jag informationsfilm och 
presentationsfilmer. 
Intervjuare: – eeehhhh och om vi nu du säger att jobbar en del med informationsfilmer 
hur ser en bra informationsfilm ut enligt dig? Vad ska den innehålla för bitar? 
Petter: – en bra presentationsfilm (.) en bra informationsfilm ska skildra precis det man 
vill att den ska skildra och skala bort allting annat alltså om det är volvo som ska visa upp 
sin nya bil så ska man sikta på den och inte visa personal och inte visa liksom mer än vad 
man (.) man ska fokusera på det man vill säga och sortera bort allt annat. 
Intervjuare: – och hur (2) 
Petter: – a just det ehh (2) en informations film ska också va så kort som möjligt för folk 
har liksom inte tid eller ork å koncentrera sig för länge (.) så en informationsfilm som är 
längre än fem minuter tycker jag är ofta är tölig speciellt det är den här youtube tiden där 
alla är vana vid ett kortare format (.) Punkt 
Intervjuare: – Bra ehhhhh och om du nu skulle arbeta med en ett nytt en ny produktion 
nu hur skulle den produktionsprocessen se ut från start till mål? 
Petter: – Det börjar med ett möte med gärna nån informationsansvarig på deras företag 
som är van med att ha att göra med media som har beställt sån här förut (.) eeehhm och 
då tar vi reda på lite om deras företag jag tar reda på det mesta. Dels 
informationsmässigt, dels grafikmässigt färger former vilket vilken bild dem vill förmedla 
av sitt företag. Sen vidare så till inspelning så försöker vi vara så få människor som 
möjligt på inspelningsplats för att det inte ska bli rörigt och ehh när vi spelar in så vet vi 
redan vad vi ska spela in exakt inget spåneri på plats ehh för det blir för mycket 
efterarbete och det har de inte råd med. Sen efter inspelningen är klar då ehhm då 
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redigerar jag en gång låter kunden titta på materialet och sen så gör man oftast en eller 
två ändringar och sen är filmen klar (.) och i det ingår färgkorrigering, ljudbearbetning 
och för det mest lite animation också.  
Intervjuare: – Vem pratar man med på ett företag? 
Petter: – Den man ska prata med på ett företag är gärna någon som är medieansvarig. (.) 
Och, öh, för dom är vana vid att prata med, och beställa tjänster av företag (.) eller varor. 
(.) Och dom har förmodligen någon sorts utbildning i media och innehåll. .hhh (.) Det är 
inte alltid att en sån här medieperson finns på det här företaget, det kanske är chefen som 
beställer en film på en liten firma. (.) Och eh… då ingår det i mitt uppdrag att försöka få 
honom att fokusera på det han vill säga och sortera bort allting annat som inte är viktigt, 
(.) för blir hans film rörig, (.) då blir han inte nöjd, då blir inte filmen bra och då kommer 
inte han tillbaka. 
Intervjuare: – Har du färdiga mallar för dina filmer? 
Petter: – Jag har ju färdiga mallar för mina filmer (.) Ehöu, (.) så att säga, alla filmer har 
en början, ett mitt och ett slut. För vad man än berättar så handlar det ofta om dåtid, 
nutid och framtid. Alltså dåtid – hur länge har det här företaget funnits? Det har funnits 
sen 1800-talet, det har en lång tradition. Eller bara en nystartad firma. Vi är nystartade 
och det har gått jätte bra. Nutid är nästa och det är vad gör ni nu för någonting? Vad har 
ni för produkter/tjänster? Vad vill ni säga med ert företag? .hhh (.) Och det är ofta 
kärnan i alla filmer. Att nu så håller vi på med det här, det är jätte spännande, öh, det är 
det här, då får man chans att visa upp vad man gör för någonting. .hhh Och sen också 
avsluta med, framtiden, och ehöu, (.) och det är också viktigt… (.) Vad har ni för planer 
inför framtiden? Vi kommer växa, vi ska… (.) Ja, (.) allt sånt här som ni känner igen från 
reportage utifrån. .hhh ehm, täh, Och de här filmerna kan man tänka, om det är en mall – 
då kanske det blir lika hela tiden? (.) eöh, (.) men det får inte bli det för mig… för dels vill 
kunden ha något unikt, och dels måste jag göra olika filmer. (.) För dom kan inte se lika 
ut, (.) för då kan, har, inte jag någon möjlighet att visa upp hur bra, varierad, jag är i min 
portfolio. När jag visar upp alla de här filmerna för företag. (.) Så jag måste kunna visa 
olika typer av produktioner. Och ehöu, (.) annars stagnerar jag (.) och kommer inte 
kunna vara kvar i branschen.    
Intervjuare: – Du var inne på att man bör prata med medieansvarig på företaget. Men sen 
under processens gång. (.) Hur mycket kontakt har du med företaget då? Hur mycket får 
dom vara med och peta i arbetet då? 
Petter: – När man jobbar med en film så behöver… (.) Ja, just det, det här är jätte viktigt. 
(2) När man jobbar med film eller produktion så behöver kunden vara med, inte hela 
tiden, alltså, inte titta över axeln på det man gör, då blir det lite (.) öh, punktmarkering 
där, men eh .hhh men dom, men man behöver ha en ganska tät kontakt med dom. (.) 
För dom vill vara med och påverka, för annars kommer dom aldrig känna att det är deras 
produktion. (2) Dom måste få vara med och påverka, (.) både form (.) och innehåll (.) för 
annars, >kan<, kommer dom >aldrig<, >inte< känna sig nöjda med de dom har köpt. 
(.) 
Intervjuare: – Vilka komponenter kan man använda sig av när man skapar en 
informationsfilm? 
Petter: – .hhh (2) ehuum, (2) man kan använda sig av olika komponenter… (2) Det finns 
ju många komponenter man kan använda sig av när man gör informationsfilm. (.) Vi har 
syn, vi har hörsel, och vi har (.) och om vi hade (.) kunnat använda oss av lukt så skulle 
jag gärna använda mig av det i en informationsfilm. Men eh, (.) visuellt så har vi text, (.) 
och text är effektivt, om man ska visa statistik och sådär. Men text är inte så himla snyggt 
så ehu, (.) så jag använder det mest för att presentera en grafisk form, (.) och ehuum (.) 
till exempel namn på personer som finns med i filmen. (.) Ljudmässigt så kan man 
använda dels skådespelare eller (.) vi säger att det är en VD som ska prata om sitt företag. 
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(.) Ehuö, man ska låta dom prata inte för mycket utan (.) gärna stå för känsla, >att det 
är<, det är fantastiskt att jobba på de här företaget! Våran personal är helt otrolig och jag 
känner, ehum, det är en ynnest att få jobba här. Och spara fakta om till exempel hur 
länge de har funnits och vilka kunder dom har och sådär. Och lägga det med en voice-
over! (.) För det som en (.) VD till exempel, kan säga på 30 minuter, det kan man 
komprimerar ner till 30 sekunder med en voice-over.             
Intervjuare: – Om du skulle ge några sista tips på saker som du tycker är bra att ha med i 
en informationsfilm vad skulle det vara? 
Petter: – Om vi pratar om vilka bilder som behövs i en film så skulle jag absolut, visst 
skulle man skildra företaget och de produkter eller tjänster som de har men jag skulle 
försöka få med människor i så mycket bilder som möjligt för människor är alltid 
intressanta å titta på (.) möte mellan människor. 
Intervjuare: – Tack så jätte mycket för att vi fick ta upp din tid.   
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Bilaga 7: Riktlinjer inför filmning 
 

Metallbearbetning 

Visa: Bearbetning med Multan skärvätska. Borrning, fräsning samt svarvning i mindre 

utrymme.  

Fokus: Detaljer Rena maskiner = mindre underhåll. Bra avrinnings egenskaper = mindre 

förbrukning. Hälsa / Miljö  

Värdeord: Renhet, bearbetnings egenskaper, avrinnings egenskaper, biocidfria produkter. 

 

Industriell rengöring 

Visa: Mindre tvättar med operatör och utan operatör.  

Fokus: Kompabilitet med efterföljande processer, oljespaltande egenskaper, renhet, 

korrosions skydd. 

Värdeord: Livslängd, Miljö.  

 

Förbehandling 

Visa: Förbehandlings process, automatisk process med portal robotar flyttar gods mellan 

de olika stegen. 

Fokus: Nya mer miljövänliga alternativ, ökar vidhäftning för färg samt förbättra 

korrosions skydd. 

Värdeord: Robust process, ökar vidhäftning för färg, korrosionsegenskaper.  

 
Limning 

Visa: Limning av drivlina, automatisk process.  

Fokus: Limfogens styrka.  

Värdeord: Enkel, rent, kostnadsbesparing, estiskt.  

 
Tätning 

Visa: Manuell tätning av tak på en hytt 

Fokus: Försöka förklara vad kunden vinner på denna tätning. 

Värdeord: Miljövänlig produkt, enkel applikation. 
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Bilaga 8: Manus berättarröst 
 

Henkel's cutting fluids keeps the machine clean, which in turn leads to less maintenance. 

Good drainage features provide less consumption and are cost savings. The products are 

also free from biocide, which makes them less hazardous and a good choice for the 

environment. 
 

Our products for industrial cleaning are carefully controlled and is compatible to 

following processes. Good demulsify properties and corrosion protections give longer 

life cycles. 

 
Loctite products are easy to use and small drop has big impact. The products strength 

makes it possible to glue together large components which results in cost savings. 
 

Pre-treatment process from Henkel increases adhesive to paint and improves corrosion 

protection. The new generation pre-treatment contains less hazardous heavy metal. 

 
Teroson products are environmentally friendly and easy to apply. These products have 

excellent adhesion properties and low permeability for water vapor and gases. High 

flexibility at low temperatures is typical of Terosons products. 

 

Henkels products are available everywhere. 

 

Henkel – excellence is our passion! 
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Bilaga 9: Analyserade filmer 
 
KIA Motors 
http://www.youtube.com/watch?v=sd2--
X5MMWg&list=PL8E54AECEABC3072E&index=45&feature=plpp_video 
 
Sunoco 
http://webarchive.dccc.edu/stem/sunoco.html 
 
AB Inbev 
http://www.ab-inbev.com/go/social_responsibility 
 
Denso 
http://www.globaldenso.com/en/csr/activity/social/index.html 
 
Mitsubishi Heavy Industries 
http://www.mhi.co.jp/en/company/tv/corporate/brand.html 
 
Abbott 
http://www.abbott.com/citizenship/programs/community.htm 
 
Hess 
http://www.hess.com/default.aspx 
 
Coca-Cola 
http://www.thecoca-colacompany.com/sustainabilityreport/in-our-company/from-our-
ceo.html 
 
Contentenital (nedladdning krävs) 
http://mediacenter.conti-
online.com/internet/generator/MAM/index,templateId=Folder_2FrenderDefault.jsp.ht
ml?method=show&action=/details.do&oid=5339974&cmspath=/MAM/daten/presse_
konzern/konzern/imageclip_2011_04_28_140_years_continental_long_wmv_en# 
 
JFE Holdings Inc. 
http://www.jfe-steel.co.jp/en/movie/part-03.html 
 
Northgroup Grumman 
http://www.youtube.com/watch?v=NkAFF5EQ_lg&list=PLD113208EF02E4EE6&fe
ature=plcp&context=C40ebe97FDvjVQa1PpcFNKcaEzxnJQ-
fEaQGG5Cigg1uNFpd6Hjdc= 
 
Suncor Energy Inc. 
http://www.youtube.com/watch?v=oQLp_zJ-
jE0&list=PL7295F5F8EDBA9413&index=1&feature=plpp_video 
 
AstraZeneca 
http://www.youtube.com/user/astrazeneca?ob=0&feature=results_main 
 
Sharp 
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http://www.sharp.co.uk/cps/rde/xchg/gb/hs.xsl/-/html/plasmacluster-video.htm 
 
Honeywell (Challenge academy) 
http://honeywell.feedroom.com/ 
 
BAE Systems  
http://www.baesystems.com/article/BAES_031842/watch-our-global-
video?_afrLoop=170622482104000 
 
Gazprom (snygga delar)  
http://www.gazprom-neft.com/press-center/media/?watch=4334 
 
DuPont (snygg och enkel) 
http://www.youtube.com/dupont 
 
ABB 
http://www.youtube.com/watch?v=z8WAVGls7dk&list=UU7wvKWegeU9FGzEcVhJ
VoDw&index=2&feature=plcp 
 
OMV Group  
http://www.youtube.com/watch?v=G-LydQfjys0 
 
Lyondellbasell (Nedladdning krävs) 
2012-04-14 
http://www.lyondellbasell.com/Sustainability/People/CommunityEngagement/Commu
nityInvolvement.htm 
 
Xstrata 
http://www.xstrata.com/about/history/ 
 
Ericsson (snygga filmer på sajten) 
http://www.ericsson.com/unplug/our-story/ 
 
Shell (kolla film likartad vår) 
http://www.youtube.com/watch?v=Hie8VNgVxxY 
 
Flextronics (snygg film) 
http://www.flextronics.com/about_us/Pages/CorporateVideo.aspx 
 
Tyson 
http://www.tysonfoods.com/Media-Room/Video/Rwandan-Hunger-Relief.aspx 
 
Anglo American (We are anglo American) 
http://www.angloamerican.com/media/media_library/media_video 
 
Oracle 
http://www.youtube.com/watch?v=IZCtE4IKl9Y&list=UUyxlPq605R5DzocDj7mBrS
Q&index=1&feature=plcp 
 
3M 
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http://www.youtube.com/watch?v=QmV6TgOP7gw&list=FL6YDuKO3yui0tMpnM8
dEKMg&index=3&feature=plcp 
 
Mazda 
http://www.youtube.com/watch?v=VnB4vdu5Yaw&list=UUMZEMDBucLI_ESwXwe
uVhPg&index=4&feature=plpp_video 
 
Alstom 
http://cdn.streamlike.com/hosting/alstom2/home.php?med_id=22f60a51af2f6a12&lng
=all&autoStart=true 
 
Schneider Electric (olika värdekedjor)  
http://www.youtube.com/watch?v=QDlwmoan88M 
 
L’ORÉAL 
http://vimeo.com/26064052 
 
John Deere 
http://www.youtube.com/watch?v=UyzbmcKrJw0&list=PLB95B22A83C5F57A9&ind
ex=47&feature=plpp_video 
 
Finmeccanica 
http://www.finmeccanica.it/Corporate/EN/Corporate/Press_and_Media/Attivita_Cult
urali/Mostra_Regioni_Testimonianze_Italia/Video/index.sdo 
 
Imperial Oil 
http://www.imperialoil.com/Canada-English/workingwithus_oneintomanyvideo.aspx 
 
Raytheon Company 
http://www.youtube.com/raytheoncompany 
 
International Paper  
http://www.internationalpaper.com/apps/gopaper/index.html 
 
Ricoh 
http://www.ricoh.com/services_solutions/casestudy/video/zions.html 
 
BAT 
http://www.youtube.com/watch?v=1NSgPzYJzcs&list=UUK7buqHcC9M6nNSSNAb
9t1A&index=6&feature=plcp 
 
Tata Steel 
http://www.youtube.com/watch?v=KfCmvgrWMx0&feature=related 
 
Holcim (Australia film) 
http://www.holcim.com/en/press-and-media/video-and-image-library/video-
gallery.html 
 
 
Orlen 
http://www.orlen.pl/EN/PressCenter/Videofiles/Pages/default.aspx 
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Lilly 
http://link.backlight.tv/lilly/videos/lilly-people-made-it-happen-752.html 
 
Baosteel 
http://www.baosteel.com/group_e/01news/ShowArticle.asp?ArticleID=2423 
 
Sumitomo Electric Industries 
http://global-sei.com/sei_info/movie/index.html 
 
Lafarge 
http://www.youtube.com/LafargeGroup 
 
Xerox 
http://www.youtube.com/watch?v=-
e7S6lZsquM&list=PL54FE7BBE96D9F254&index=6&feature=plpp_video 
 
Alcatel Lucent 
 
http://www.youtube.com/watch?v=1AOZdswIMEA&list=PLD45D0FD20C6987A5&f
eature=plcp&context=C4e33b56FDvjVQa1PpcFOTSqoQsbOwV8ZHFHoCu4wBojm
QFX6gxzg= 
 
Alcoa Inc. 
http://www.youtube.com/alcoatv 
 
ExxonMobil 
http://exxonmobil.thismoment.com/us/youtube 
 
Royal Dutch Shell PLC 
http://www.youtube.com/watch?v=J2khSYZC9ks&list=PL1A4D83E7390B2A47&inde
x=6&feature=plpp_video 
 
BP PLC 
http://www.youtube.com/user/BPplc?ob=0 
 
Toyota 
http://www.toyota-global.com/channel/#/environment/iamphv 
 
Chevron 
http://www.youtube.com/watch?v=se3Y4ALkAiI&feature=plcp&context=C4a0601dV
DvjVQa1PpcFPf-DTlJ5JAyCJ2edH6U0nS6IySMu-RdkE= 
 
ConocoPhillips 
http://www.youtube.com/watch?v=C88hgfyv-
HE&feature=autoplay&list=PL0B876A853CBF5A7B&playnext=2 
 
Volkswagen 
http://www.youtube.com/watch?v=5tAIcwuoIcI&feature=plcp&context=C42b3fcfVD
vjVQa1PpcFPX4BRO48JJOwtEaw55cOrKw4d7_Gbtu_g%3D 
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General Electric 
"How GE works" 
http://www.youtube.com/user/GE?ob=0 
 
Samsung 
http://www.youtube.com/watch?v=AR7sXcB8yuM 
 
General Motors  
(Introfilm på startsidan) 
http://www.gm.com/content/gmcom/home.html 
 
Daimler 
"Daimler Unternehmensfilm 2012" 
http://www.youtube.com/user/daimler?ob=0 
 
HP 
"Changing the Equation" 
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/index.html 
 
E.ON 
"Your Energy Shape the Future" 
http://www.eon.com/en/media/media-center/videos.html 
 
Nestlé 
"Nestlé 2011 in 3 minutes" 
http://www.nestle.com/Media/MediaLibrary/MediaVideos/Pages/MediaVideoNewsLi
st.aspx 
 
Honda 
http://www.youtube.com/watch?v=E-
D98ejrzSE&list=PL2748ED4613B69940&feature=plpp&context=C4952d4cFDvjVQa1
PpcFPBn5_I3hs2FasWBA1bEbOYWxWTQq84lm4= 
 
Lukoil 
http://212.38.97.18/LUKOIL_VIDEO_2011_EN 
 
Hon Hai Precision Industry Co./Hoovers 
http://www.youtube.com/watch?v=VrgvCYEiJys 
 
Siemens 
http://www.youtube.com/watch?v=Z6RTrNTsRe8&feature=plcp&context=C46ed939
VDvjVQa1PpcFOfzAUQgR9khL511cSgPEzPr9migivNqMg%3D 
 
Hyundai 
2012-04-24 
"Hyundai: Raindrops (English)" 
http://www.youtube.com/user/HyundaiWorldwide 
 
IBM 
"IBM: A Culture of Service" 
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http://www.youtube.com/watch?v=0ruPddoO48s&list=PLAC374E7B6B913C98&inde
x=4&feature=plpp_video 
 
Nissan 
"Energizing Your Life" 
http://www.youtube.com/watch?v=VExgUnhW65A&list=PL706CD263F023CA9E&in
dex=12&feature=plpp_video 
 
Nippon Oil Corp./Eneos 
del 1: 
http://www.youtube.com/watch?v=JudB_abckRA&context=C483da14ADvjVQa1Ppc
FOfq3a0MgY9CY5ZAdCrSZIaTpkqeXSPBgQ= 
del 2: http://www.youtube.com/watch?v=cQgpyU_0rPQ&feature=youtu.be 
 
Statoil ASA 
http://www.youtube.com/watch?v=GPpM3lwpRjA&list=PL9D350B3E65FB38D3&in
dex=21&feature=plpp_video 
 
Sony 
http://www.youtube.com/watch?v=AKbgYRyL8FY&feature=related 
 
BASF 
http://www.youtube.com/watch?v=Td0mdCIkFz4&list=PLC87692F5C1589F85&featu
re=plcp&context=C4564db2FDvjVQa1PpcFNgRaF-
wYNPJavMvuyqkpTXMOsQ4Nd2gs0= 
 
Valero Energy Corp. 
http://www.youtube.com/watch?v=vHtt1aNuKtc&context=C4fb50b8ADvjVQa1PpcF
NEzBUBEdCAsbRwHdULBDQwxTBL5CRZJeE= 
 
SK 
http://www.sk.com/happychannel/cftv/company_list.asp 
 
BMW 
http://www.youtube.com/watch?v=W1_vzpWd6UE 
 
Procter & Gamble 
http://www.youtube.com/watch?v=NScs_qX2Okk&feature=plcp&context=C45fbabe
VDvjVQa1PpcFNZ3kPWCXxysY0q-7UTqwcpI6k0o3nqfv8%3D 
 
Toshiba 
http://www.toshiba.co.jp/worldwide/about/pr-movie.html 
 
ArcelorMittal 
http://www.youtube.com/watch?v=u_AbQyPeeA4&feature=youtu.be 
 
Marathon Oil Logo 
http://www.youtube.com/watch?v=hDR2iWyJMb8&list=PL321A89CA543F00B0&feat
ure=plcp&context=C4adb91cFDvjVQa1PpcFN6eijW-
GZUwMltNsLxCHcCiJTZdnv9mQo= 
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Pfizer 
http://www.youtube.com/user/PfizerNews?ob=0 
 
Boeing 
http://www.boeing.com/stories/videos/vid_05_biofuels.html 
 
ADM 
http://www.youtube.com/user/adm?ob=0 
 
Johnson & Johnson 
http://www.youtube.com/user/JNJhealth?ob=0 
 
Dell 
"The power to do more" 
http://www.youtube.com/user/dell?ob=0 
 
EADS 
http://www.youtube.com/watch?v=mAXvHlu_7Es 
 
Unilever 
http://www.youtube.com/watch?v=bm9IC27qj9k 
 
PepsiCo 
http://www.youtube.com/watch?v=xnYs5Fkcf2k&feature=BFa&list=PL02F6C38183B
EEA1D 
 
Fujitsu 
"What would you do with the world's most powerful computer?" 
http://www.youtube.com/user/FujitsuSverige?ob=0 
 
ThyssenKrupp 
"Corporate Video 2012" 
http://www.thyssenkrupp.com/en/mediaplayer/index.html 
 
AP Moeller Maersk AS  
http://www.youtube.com/watch?v=6JOZ9CFSRNw 
 
RioTinto 
http://www.riotinto.com/library/376_video_library_20686.asp 
 
United Technologies Corp./Otis Elevator Company 
http://www.youtube.com/user/OtisElevatorCompany?ob=0 
 
Roche Holding 
http://www.youtube.com/watch?v=2pfg7M8jYls&list=PLBE8EAEDCFEED0A30&fe
ature=plcp&context=C4e1bf79FDvjVQa1PpcFPVpFCKQ6Pxs1mIY4MLHt6dTzzg3V
3RJAg= 
 
Merck 
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http://www.youtube.com/watch?v=ijdVwrEQoS4&context=C48d77abADvjVQa1Ppc
FOJ-YZM0EDlou_BlE4Emf7A_EExkX7OmIs= 
 
Caterpillar Inc 
http://www.youtube.com/watch?v=VhoehUNGaoE&list=PL8E7F013E4A549FF8&fe
ature=plcp&context=C43e8debFDvjVQa1PpcFPGlsc_qRsLBxcyYJsXxk8K0cU2uBsk8
dM= 
 
Volvo group 
http://www.youtube.com/watch?v=ibProBxqvn0&feature=BFa&list=FLvijTG57lnME
MxrKcX3blkg 
 
Cisco 
http://www.youtube.com/user/Cisco?ob=0 
 
 
 
 
 
 


