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Introduktion

BAKGRUND 
HSB har sedan länge etablerade manualer vad gäller varumärket, skyltar och 
radio. Denna kompletterande filmmanual hanterar rörligt material för TV 
och digitala kanaler på samma sätt som den grafiska manualen hanterar typ-
snitt och bilder för tryckta media. Allt för att skapa ett konsekvent genomslag 
och därmed ett starkare varumärke.

Annonsering

Skyltar

Fordon

Banners

Event

Radio

NY: Film
(TV, bio, digitala kanaler)

1HSB
GRAFISK MANUAL
KAPITEL 1
VERSION 2.0
UPPDATERAD DECEMBER 2010
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Introduktion

MÅLSÄTTNING
Film är det överlägset starkaste mediet och fungerar effektivt i samband
med nyheter, information, utbildning och intervjuer. Filmmanualen ska
effektivisera och förenkla beställandet av rörligt material – allt för att nå 
fram till våra målgrupper över landet. Vårt mål är inte främst att
underhålla, utan att förmedla budskap på ett kostnadseffektivt sätt.
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Introduktion

• INFORMATION
• UTBILDNING
• NYHETER INTERNT/EXTERNT
• MARKNADSFÖRING

IDENTIFIERADE BEHOV OCH MÅLGRUPPER

Målgrupperna överlappar varandra

(Business to Business)
Ex: Kontrakterade leverantörer

(Business to Internal)
Ex: Medarbetare

(Business to Society)
Ex: Kommuner, politiker

(Business to Consumer)
Ex: Slutkund

B2B

B2I

B2SB2C
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Introduktion

• BILD
• LJUD
• VOICE OVER
• SUPER (PRINT)
• GRAFIK
• DRAMATURGI
• VINJETT

• LOGO

VÅRA VERKTYG FÖR ATT GÖRA FILM

Exempel på vinjett
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Utifrån det definierade
behovet väljer vi manér för
att kommunicera budskapet
så effektivt som möjligt.
Är det så att vi behöver grafer
för att beskriva ett problem,
så använder vi de grafer som
redan är etablerade i vår
manual. Är det så att vi behö-
ver göra en intervju använder
vi det utsnitt och maner
som redan använts för HSB
och som överensstämmer
med våra riktlinjer.

Manér beroende på syfte

ANIMERAT – lämpligt för historia och  
pedagogiska beskrivningar av tjänster

ON LOCATION – lämpligt för marknadsföring 
och objektspresentationer

ANIMERADE FOTON – lämpligt för enkla 
produktioner med lägre budget, kan göras 
in-house

REPORTAGE – lämpligt för dokumentär 
känsla på plats

BLANDTEKNIK – lämpligt för flertal syften, 
allt beroende på behov

STUDIOPRODUKTION – lämpligt för nyhets-
förmedling och informationsbudskap
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Inom film finns många gene-
rella modeller och manér. 
Här är ett urval av de vanliga 
manér som vi inom HSB 
använder oss av  – enskilt eller 
i kombinationer. I dessa ex-
empel ser du också hur de ser 
ut i HSBs tappning. Vi har 
vårt sätt att animera, vår typo-
grafi och vår färgställning i 
miljöer och grafik. En film 
från HSB kan skilja sig i utse-
ende beroende på budskap, 
men den ska alltid kunna 
kännas igen. Det är så varje 
film kan bidra till ett starkare 
varumärke.

Manér och kombinationer

Vi kan spela in person mot fond i
tre format; helbild, halvbild och 
närbild

Vi har en animerad logotyp med 
HSBs ljudlogo

En person eller flera. Med grafik

Vi kan klippa in infografik

Eller utan grafik

Och/eller stillbilder

Vi har en vinjett

Och/eller befintliga filmklipp
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För att förenkla olika filmpro-
duktioner och för att skapa  
en konsekvent profil på det 
rörliga material vi producerar 
inom HSB har vi även tagit 
fram musik för film och radio. 
De musikstycken som finns 
tillgängliga här är gjorda 
specifikt för att fungera bra 
tillsammans med en speaker 
som kanske förklarar bild-
skeendet, eller med röster 
från en intervju eller i en 
reportagefilm. Det betyder att 
musiken är medvetet nedtonad 
för att inte störa det som sägs, 
men ändå skapa en rytm och 
ett driv som kan hålla engage-
manget uppe för tittaren.   
För HSBs varumärke och för 
igenkänning i olika rörliga 
media rekommenderar vi 
detta urval som prioriterat  
val inför er produktion.

MEDIARÄTTIGHETER FÖR VÅR MUSIK:
•  Youtube, Facebook & VIMEO (inkluderar  

”monetized videos” och VIMEO)
•  HSBs egen hemsida
•  Företagsvideos
•  Slideshows 
•  Icke kommersiella filmer 
•  Gratis podcasts, appar, och spel för  

iOS/Android/online

•  Upp till 1 000 kopior/nerladdningar av 
intäktsgenererande podcasts, DVD, appar 
och spel (betalade eller inkluderade i köp 
av app eller annonsering)

•  OBS får ej användas i köpta mediakanaler 
exempelvis TV och radio 

•  Vid behov kontakta Fältman & Malmén  
för prisuppgift

1: Discover Aaron Wheeler 
Science Commercial

Framtid & Vetenskap
Den här musikstilen passar bra till innovativa idéer och nya projekt. 
Det handlar då inte bara om högteknologi utan även om framtida 
visioner och hållbara lösningar för morgondagens boende.

2: Full Cutting Edge Technology

Information & Reportage
Det här arrangemanget fungerar mycket bra i aktuella ämnen, som 
reportage eller saklig information kring våra många erbjudanden. 
Musiken fungerar även bra att använda som bakgrund till en  
förklarande speaker.

3: Full Easy Math

Varm & Personlig
Med det här musikstycket vill vi addera värme och den personlighet 
som HSB bär med sig i sin profil. Information kring medlemskap, 
hållbarhet och gemenskap får en extra dimension med en ljudbild 
som den här.

http://mediabank.hsbgit.hsb.se/

Musiken som del av  
profileringen av HSB 
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Den ideala längden på en film 
skiljer sig naturligtvis bero-
ende på budskapets omfatt-
ning samt i vilket media den 
ska förekomma. I köpta me-
dia, som TV, är det mest kost-
nadseffektiva formatet 30 
sekunder. Ofta går budskapet 
att redigera ner till 20 sekun-
der för att ytterligare hålla 
nere kostnaderna. För visning 
av film i gratismedia, såsom 
Youtube eller på hsb.se behö-
ver ingen ekonomisk vikt 
läggas vid längden.
Utifrån studier vet vi att in-
tresset för filmer på webben 
sjunker drastiskt efter 90-120 
sekunder. Därför gör vi de 
flesta informations- och ny-
hetsfilmer under den läng-
den. Utbildningsfilmer med 
pedagogiska indelningar kan 
dock var betydligt längre, 
eftersom publiken då oftast 
har eget intresse av att ta del 
av innehållet.

Filmformat

ANIMERAD LOGO
+ LJUDLOGO
”pling-plong”
”HSB – där
möjligheterna bor”

MANÉR BEROENDE PÅ BUDSKAP

ev. SPEAKER/VOICE OVER

ev. MUSIK

ev.GRAFIK/”SUPER” ev. GRAFIK/”SUPER” ev. GRAFIK/”SUPER”

INKLIPPSBILDER INKLIPPSBILDER

EV.
VINJETT
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Processen när vi gör film

1. HSB fyller i briefmall för film
Vi har en speciell mall för 
våra brifer inför en filmpro-
duktion. Där står alla punkter 
du måste ha med dig in i 
projektet för att filmprodu-
centen ska förstå vad som ska 
göras.

2. Möte med HSB och byrån.
På detta möte kommer man 
överens om vilken teknik, 
längd och annat som gäller 
för filmproduktionen.

3. PPM-möte
PPM står för Pre Production 
Meeting. Här bestäms alla 
detaljer i manus, klädval, 
scener och klippning – efter 
detta går man till produktion 
utifrån dessa fattade beslut.

4. Inspelning
På inspelningen styr filmpro-
ducent och ev. regissör. Allt 
som var överenskommet på 
PPM-mötet görs först, nya 
idéer eller lösningar tas med i 
mån av tid.

5. Post production
Här fixas klippning, ljud, 
musik och färgställning. Om 
du har tillfälle att närvara är 
det en fördel eftersom vissa 
saker är dyra att göra om.

6. Film godkännande
När post production är gjord 
och allt ska vara på plats har 
man slutligt godkännande av 
filmen. Ändringar efter detta 
är kostsamma eftersom pro-
jekten då måste öppnas upp 
på nytt.

 

  1 (2) 

 

HSB RIKSFÖRBUND 
Box: 8310, 104 20 Stockholm Besök: Fleminggatan 41 Tel: 08-785 30 00 www.hsb.se 
BankGiro: 5487-3138 Orgnr: 769606-4760 Styrelsens säte: Stockholm 
 

 

MALL KREATIV BRIEF FÖR FILM   
Namn på projekt:  XXX 
Namn på beställare:  XXX 
Brief skriven av:  XX 
Datum:   XXX 
HSB avdelning:  XXX 
Fakturaadress:  XXX 

1. Varför skall vi kommunicera? 
Vad är det för problem eller möjlighet vi utgår ifrån?  

2. Vad skall kommunikationen åstadkomma? 
Vad är filmens roll och hur skall framgången mätas? Är filmen tänkt att användas för information, 
utbildning, nyheter och/eller marknadsföring? 

3. Produkt- eller varumärkesbeskrivning 
Vad har produkten/tjänsten/varumärket för attribut och associationer? 

4. Vilka är fördelarna / Vad är det som gör erbjudandet unikt? 
Vilka fördelar och nyttor kan vi framhäva i relation till våra konkurrenter? Vad är det som gör vårt 
erbjudande unikt? Rangordna de 5 viktigaste argumenten. 

5. Vems beteende skall vi påverka? 
Beskriv målgruppen dit kommunikationen riktar sig. Är det B2C (Business to Consumer, tex 
slutkund) B2B (Business to Business, tex Leverantörer) B2I (Business to Internal, tex anställda) eller 
B2S (Business to Society, tex Politiker)  
 

6. Vad är det vi vill att konsumenten skall komma ihåg (en enda sak)? 
Vad är det för enskilt argument som kan övertyga mottagaren att agera?  
 

7. Varför är detta sant? 
Varför skall mottagaren tro på detta? Vad är det som gör att vårt huvudargument kan föras till bevis 
och att kunderna tror på det vi säger? 
 

8. Vilka/Vilken konkurrent finns och hur agerar de? 
Vilken är vår spelplan, på vilken marknad skall vi agera med denna lösning? 
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9.  Tone of Voice? 
Hur skall kommunikationen kännas, se ut, låta så att vi når fram i bruset och koppla till HSB? 
ETHOS ska såklart alltid finnas med.  

10. Tillgängligt bild-, musik- och filmmaterial? 
Finns det tillgängligt material som kan användas till filmproduktionen? Hur ser rättigheterna ut för 
användande? ) 

11. Manér 
Finns det önskemål om manér för filmen? Animerad grafik, person i studio, bildspel med stillbilder, 
intervju, reportage i verklig miljö? 

12. Möjliga media och användningsområde 
Vilka media har vi att tillgå och hur ska filmen användas? 

13. Versioner 
Behövs filmen/filmerna i flera versioner? Svenska och engelska? Olika längder? Olika avsändare 
etc? 

14 Rättigheter 
Ska filmen användas internt eller externt? Rättigheter bör skrivas på minst 3 år om inte annat sägs. 

15. Budget. 
Budget för filmproduktion. 

16. Tidsplan. 
När ska filmen vara klar? Viktiga hållpunkter att förhålla sig till (möten eller liknande)? 

17. Teknisk specifikation 
Finns det tekniska specifikationer eller restriktioner som filmen måste följa? Filformat, maxvikt, storlek. 
Leveransinformation? 

18. Övrig viktig information 
Övrig information som kan vara viktig för byrån? Underlag? Andra referensfilmer? Inspiration?  
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9.  Tone of Voice? 
Hur skall kommunikationen kännas, se ut, låta så att vi når fram i bruset och koppla till HSB? 
ETHOS ska såklart alltid finnas med.  

10. Tillgängligt bild- och filmmaterial? 
Finns det tillgängligt bild- och filmmaterial som kan användas till filmproduktionen (hur ser 
rättigheterna ut för användande?  

11. Manér 
Finns det önskemål om manér för filmen? Animerad grafik, person i studio, bildspel med stillbilder, 
intervju, reportage i verklig miljö? 

12. Möjliga media och användningsområde 
Vilka media har vi att tillgå och hur ska filmen användas? 

13. Versioner 
Behövs filmen/filmerna i flera versioner? Svenska och engelska? Olika längder? Olika avsändare 
etc? 

14. Budget. 
Budget för filmproduktion. 

15. Tidsplan. 
När ska filmen vara klar? Viktiga hållpunkter att förhålla sig till (möten eller liknande)? 

16. Teknisk spec. 
Finns det tekniska specifikationer eller restriktioner som filmen måste följa? Filformat, maxvikt, storlek. 
Leveransinformation? 

17. Övrig viktig information 
Övrig information som kan vara viktig för byrån? Underlag? Andra referensfilmer? Inspiration?  
 

 


