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Abstrakt 

Det finns idag mängder med olika sorters porträttfotografer som arbetar med korrekt 

utförande inom riktlinjerna i bildutsnitt och vinklar. I det här kandidatarbetet bearbetar vi 

frågeställningen: “Hur kan vi med hjälp av att bryta riktlinjer inom bildutsnitt och vinklar 

skapa kontraster och mer dramatiska modeporträtt?”. Genom att ha undersökt och diskuterat 

narrativ inom stillbild har vi undersökt hur långt man som fotograf kan gå ifrån riktlinjerna 

inom bildutsnitt och vinklar utan att gå över den tunna gränsen mellan en lyckad och 

misslyckad regelbrytning. Via en teknisk undersökning om vad som händer när man utför 

regelbrytningar inom bildutsnitt och vinklar har vi fått bevisat för oss att det är tekniskt 

möjligt att skapa kontraster och dramatik inom modeporträtt med hjälp av att bryta riktlinjer.   

 

Nyckelord: modeporträtt, narrativ, kontraster, fotografi. 

 

Abstract 

There are a variation of different types of portrait photography where the photographer 

follows the guidelines in framing and angles. In this bachelor’s thesis we will deal with the 

question “How can we by breaking the guidelines in framing and angles create contrasts and 

dramatic fashion portraits?”. By research and discussion about narrative in still photography 

we have explored how far you as a photographer can stretch the guidelines in framing and 

angles without falling over the thin line between a successful or and unsuccessful image. 

Through a technical study of what happens when you break the guidelines in framing and 

angles we have been proven that it's technical possible to create contrasts in fashion portraits 

by breaking the guidelines. 

 

Keywords: fashion portrait, narrative, contrast, photography. 
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1. Bakgrund 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Inledning 

Dramatik, narrativ och berättelser är vanliga termer inom både spel- och filmindustrin men 

inom det fotografiska området finns de inte i lika stor utsträckning. Vi tror att man med hjälp 

av kontraster inom grundläggande tekniska metoder och modefotografi kan skapa dramatik 

och ett narrativ i stillbilder som intresserar betraktaren.  

 

Lucy Souttern, professor inom kritiska och historiska studier på Royal College of Art i 

London, nämner i sin artikel Dial ‘P’ for Panties: Narrative Photography in the 1900s (2000) 

hur Gerard Genette, en fransk litteraturteoretiker, definierar narrativ som en förlängning av ett 

verb. På detta sätt är ett fotografi alltid och aldrig ett narrativ. Genette menar att handlingen i 

ett fotografi och skapandet av fotografiet, som i sig är en handling, gör att ett fotografi alltid 

är ett narrativ. Dock gör fotografiets statiska tillstånd och att det är fast i en enda scen att 

fotografiet aldrig är ett narrativ. 

 Souttern (2000) förklarar att det är genom denna beskrivning som man förstår 

varför narrativ inom fotografi är så luddigt att beskriva och är svårt att få grepp om, även 

varför det inte finns speciellt mycket texter om narrativ inom fotografi. 

 Vi uppmärksammar att Souttern förklarar hur narrativet alltid, och samtidigt 

aldrig, finns inom ett fotografi. Souttern menar på att man inte kan arrangera narrativet på den 

nivå som Roland Barthes, som var en litteraturforskare och professor i Paris på mitten av 

1900-talet, anser då han nämner i sin text Image Musik Text (1977) i kapitlet ‘Rethoric of the 

image’ att man som fotograf alltid styr narrativet i ett fotografi till en viss del genom att välja 

vilket bildutsnitt, vinkel och objektiv man använder sig utav. Även så grundläggande attribut 

som ljussättning, posering och så vidare, påverkar narrativet i en stillbild vilket gör att det 

som fotograf blir svårt att ta ett avstånd från fotografiet, hålla ute sina personliga åsikter eller 

perspektiv och endast avbilda föremålet som befinner sig framför kameran. 
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Bild 1. Egen graf över symmetriska och asymmetriska kompositioner. 

 

 När man ska skapa ett narrativ, eller ett berättande, inom stillbilder kan man 

använda sig utav fyra olika motiv; subjektiv, objektiv, situationer samt miljöer (Bergström, 

2012, s. 175). Med hjälp av dessa olika motiv kan man sedan skapa ett dramatiskt fotografi 

genom att använda sig utav antingen symmetrisk komposition (se bild 1. s, 2) eller 

asymmetrisk komposition (se bild 1. s, 2), kontraster inom både kompositionen, där man 

oftast talar om tredjedelsindelning (se bild 2. s, 2), ljussättning och hur man placerar motivet i 

bilden och till sist vilket bildutsnitt samt beskärning man använder sig i fotografiet 

(Bergström, 2012. s, 180-195).  

 Man kan med hjälp av kontraster inom komposition eller använda sig av två 

motsatser inom fotografiet skapa dramatik som naturligt attraherar blicken hos människor.  

 

 
Bild 2. Egen graf över tredjedelsindelningen. 
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Då vi läst om narrativ av tre författare och deras beskrivning av hur man skapar ett narrativ 

samt vad narrativ är så kommer vi att använda två av författarnas teorier; Souttern och Barthes 

då deras teorier ligger på en mer kamerateknisk nivå. Vi kommer att utgå ifrån att det, som 

Souttern nämner, alltid finns ett narrativ i bilden och därför använda enkla attribut som en 

modell, stilren miljö, enkel sminkning och stilsättning samt neutrala kläder för att attributen 

inte ska ta över huvudfokusen i våra stillbilder. 

Anledningen till varför vi har använt oss utav simpel styling (enkla håruppsättningar 

samt smink) samt miljöval som är så pass stilrena som möjligt, utan störande attribut i 

bakgrunden är på grund av att vi vill lägga fokus på att bryta riktlinjer inom fotografi.  

Våra miljöer valde vi utefter erfarenhet ifrån våra tidigare testfotograferingar samt 

hade en baktanke med exempelvis den rena skogsmiljön som utstrålar harmoni samt bilderna 

vid havet med de dramatiska vågorna i bakgrunden som gör bilden mer levande då den 

utstrålar liv och rörelse. 

Genom att vi lät alla dessa aktörer samspela via vår problemlösning så fick vi fram ett 

konkret slutresultat. 

                  Vi kommer att fullt ut använda Barthes antydan om att det är vi som fotografer 

som alltid styr narrativet i fotografiet genom att bryta riktlinjer inom bildutsnitt och vinklar. 

Genom att skapa stillbilder där vi har tankarna på att bryta riktlinjerna inom bildutsnitt och 

vinklar kommer våra stillbilder bli mer dramatiska och skapa ett intresse hos betraktaren. 

1.1.2 Fotografiets historia 

Vad är ett fotografi? När började man använda fotografering och till vad? Varför har vi valt 

fotografering som medietekniskt verktyg för vår undersökning? I detta kapitel kommer vi att 

kort beskriva fotografiets historia och även ta upp varför vi använder det som ett 

medietekniskt verktyg i vår undersökning. 

 

Fotografi har grekiskans betydelse att skriva med ljus vilket är precis det man gör när man tar 

ett fotografi. Redan år 384 f.Kr. nämnde Aristoteles, en grekisk filosof, tekniken Camera 

Obscura i sitt verk Problemata och användes därefter vid 1000-talets början för astronomiska 

ändamål. Detta var en teknik där man lät ljus passera in från en yttre källa via en liten öppning 

in i ett mörkt rum som skapar en omvänd bild av det utanförliggande motivet på till exempel 

en väggyta eller en duk (Hackling, 2013. s, 18). 
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Bild 3. Utsikt från fönstret i Le Gras Fotograf; Joseph Nicéphore (Hackling, 2013). 

 

Det var inte förrän år 1839 som både den första kameran uppfanns av Fox Talbot och det 

första fotografiet (se bild 3. s, 4), som skapades redan någonstans mellan år 1826-1827 av 

Joseph Nicéphore, presenterades för omvärlden. Under 1800-talet användes kameran främst 

som ett dokumentationsverktyg och tillfredsställde därmed vetenskapsmän, regeringar, 

historiker och resenärers behov. Kameran blev ett mer effektivt verktyg vid kartläggning, 

registrering och kategorisering. Fotografiet blev en mer pålitlig källa än en konstnärs penna 

och var numera en nyskapande visuell upplevelse. 

 

Sedan kamerans uppkomst har dess användning ökat konstant och idag är vi överrösta av 

fotografier i alla dess slag; reklamfoto, produktfoto, nyhetsfoto, konstfoto och fotografier i 

digitalt format på webben. Idag lever vi i en värld där majoriteten av befolkningen äger 

antingen en digitalkamera eller en mobiltelefon som kan ta bilder och i takt med dagens 

digitaliserade samhälle är det enkelt att både få tag i bilder och dela med sig av sina egna 

bilder digitalt på nätet eller analogt via utskrifter (Hacking, 2013).  
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Så varför arbetar vi med fotografi som ett medietekniskt verktyg? Då vi båda finner en 

fascination och ett intresse i tekniken bakom fotografering ansåg vi att det här var det område 

vi ville undersöka. Främst när vi inte fann likvärdig utsträckning av dramatik och narrativ 

inom stillbild som i rörlig film, kände vi fotografi var det område vi ville göra en 

undersökning inom. 

                  Vi är fascinerade och nyfikna på hur man kan skapa ett narrativ med hjälp av att 

bryta riktlinjer och skapa kontraster utifrån en stillbild som återspeglar en hundradels sekund 

av en händelse istället för att visa upp hela händelsen så som man gör inom film som består av 

FPS (frames per second).  

Vi båda är skolade med foto A, B och C på gymnasial nivå och har fotograferat i 

cirka sju-åtta år där vi har följt korrekta riktlinjer inom stillbild såsom; att placera huvudmotiv 

utefter det gyllenesnittet för att få ett slutresultat som är symmetrisk för ögat etc.  
 

1.1.4 Sammanfattning 

Genom att använda oss av fotografering, kontraster och hur man med hjälp av att bryta 

riktlinjer inom fotografering skapar narrativ med hjälp av dramatiska modeporträtt kommer vi 

skapa fyra stillbilder var. Då vi kommer utgå mycket från Barthes (1977. s, 36) påstående om 

att vi som fotografer alltid styr narrativet genom val av bildutsnitt, vinklar, poseringar osv, 

kommer vi att medvetet bryta riktlinjer inom bildutsnitt och vinklar. Med hjälp av de brutna 

riktlinjerna kommer vi förhoppningsvis skapa kontraster och dynamik i våra fotografier som 

väcker ett intresse hos betraktaren och får denne att stanna upp vid våra fotografier.  

Vårt huvudfokus är att bryta normen inom porträttfoto och skapa porträttfoton som 

sticker ut jämfört med majoriteten av andra porträttbilder som finns idag. Kontraster kommer 

in i bilden på grund av att de aktörer vi använt oss utav samspelar på ett vis som återspeglar 

exempelvis balans/dramatik etc.  

För att fokusen i stillbilderna ska hamna på känslan som uppstår när vi bryter riktlinjerna har 

vi valt att arbeta med simpla attribut inom fotografierna; en modell, naturlig sminkning, 

neutralt färgade kläder och uppsatt hår för att dessa attribut inte ska ta över bilderna. 

                  Genom att mixa de simpla attributen inom fotografiet och att bryta riktlinjer 

inom bildutsnitt och vinklar kommer vi arbeta med att det alltid finns ett narrativ i fotografiet 

som Genette nämner i Soutterns artikel (2000). Med tanken att det alltid finns ett narrativ och 

samtidigt tänka att vi som fotografer styr narrativet kan vi få ut den bästa kombinationen av 

de simpla attributen och brytningen av riktlinjer. 
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1.2 Frågeställning 

Hur kan vi med hjälp av att bryta riktlinjer inom bildutsnitt och vinklar skapa kontraster och 

mer dramatiska modeporträtt?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur man med hjälp av att bryta riktlinjer inom 

bildutsnitt och vinklar kan skapa kontraster och mer dramatiska modeporträtt som fångar 

betraktarens intresse. Undersökningen går även ut på att vi med hjälp av de dramatiska 

modeporträtten kommer att skapa en svag kontext som betraktaren sedan kan skapa ett eget 

narrativ till.  

 

1.4 Tidigare & aktuell forskning 
Kan man med hjälp av en blandning mellan modeporträtt och klassiska porträtt skapa mer 

dramatik och kontraster genom att bryta grundläggande riktlinjer inom 

porträttfotografering? Hur agerar de två fotograferingstyperna som aktörer? Kommer dem 

att komplettera varandra eller sätta sig emot varandra och eventuellt skapa en egen kontrast? 

Varför kommer vi att använda oss utav klassiska porträtt och modeporträtt? I det här stycket 

kommer vi att belysa skillnaden mellan klassiska porträtt och modeporträtt. Även varför vi 

har valt dessa två fotogenrer kommer tas upp i detta kapitel. 

 

1.4.1 Klassiska porträtt 

Ett klassiskt porträtt är ett fotografi av en person, eller modell som man brukar kalla den 

person som porträtteras, där deras personlighet lyser igenom och man skapar ett porträtt av 

hur modellen ser ut. Rand och Meyer (2014) nämner att på 1800-talet användes kameran för 

att porträttera viktiga individer och i takt med hur populariteten och tillgängligheten ökade så 

utvidgades användningen av kameran till att ta porträtt fotografier på medelklassen istället för 

enbart viktiga individer som till exempel visade sig väl under antikens porträttering som då 

utfördes via skulpturer och bronsstatyer, vilket påvisar att porträttering var till början ett 

medel för att förmedla makt. 

Ett klassiskt porträtt ett enkelt porträtt där modellens ansikte ligger i fokus och man siktar på 

att återspegla modellens utseende (se bild 4. s, 7) och försöka fånga dennes personlighet på 

bilden med hjälp av kroppsspråk (Zucker, 2011). 
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Bild 4 Fotograf; Julia Billing. Jacob Rosenberg (2015). 

 

Hur får man till det som gör ett porträtt extra ordinärt? Brian Smith (2012), en berömd 

amerikansk porträttfotograf och fotojournalist beskriver att hemligheten med att lyckas ta ett 

bra fotografi är att man som fotograf ska kunna koppla med personen som står framför 

kameran. Hur kopplar man med personen? För att lyckas få en koppling så krävs det att man 

vinner ett förtroende och för att få till ett förtroende så krävs det en uppbyggnad som oftast tar 

tid och erfarenhet. En duktig fotograf bör veta hur man bäst kan gå tillväga med sin modell 

efter en 15 sekunders psykoanalys. Ett skapat förtroende låter fotografen komma närmre sin 

modell och gör det betydligt lättare att skapa ett personligt porträtt som man vill förmedla vid 

klassiska porträtt (Smith, 2012).  

Harold Davis, en amerikansk fotograf ifrån Princeton, betonar just hur betydelsefullt 

det är med medveten närvaro under själva fotosessionen samt att man som fotograf bör visa 

upp ett tydligt narrativ inom sitt bildtema för att kunna utstråla personlighet, som är extremt 

viktigt att förmedla vid klassiska porträtt (Davis, 2010).   

 

Smith beskriver att han under en fotosession hemma hos sångaren och grammisvinnaren 

Alejandro Sanz, valde att arbeta med en helt annan miljö än hans intervjurum och tog istället 

ut honom till hans pool på baksidan och sa åt honom att hoppa ner i poolen som istället blev 
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en mer personlig och avslappnad porträttbild av honom, än om han hade valt att ta bilden i 

hans intervjurum (Smith, 2012). 

 

Davis (2010) nämner att det är viktigt att som fotograf kunna förmedla personlighet i sina 

fotografier vid klassiska porträttfotograferingar. För att undvika att framställa fotografier som 

saknar viktigt innehåll inom kontexten för ett lyckat klassiskt porträtt. Vi kommer att arbeta 

med att vara konkreta och försöka vinna modellens förtroende för att lyckas komma nära 

personen vi arbetar med vilket Smith (2012) nämner är en viktig egenskap, som därmed 

kommer att ge oss bättre förutsättningar för ett lyckat slutresultat. 

 

1.4.2 Modeporträtt 

När det kommer till modeporträtt är de porträttbilder med mer spänning i sig och kan berätta 

en hel berättelse som inte klassiska porträtt kan, då fokusen endast ligger på ansiktet och hur 

modellen återspeglas i kameran, så vardagligt som möjligt (Zucker, 2011).  

Tarantino, en professionell bildbehandlare, och Tan, en professionell fotograf, nämner 

i sin bok Digital Fashion Photography (2005) hur modefotografi har olika betydelser för varje 

enskild individ. För en fotograf är modefotografi ett sätt att uttrycka sig själv, modellen och 

produkten i fotografierna. Som modefotograf har man som mål att lyckas få de tre nämna 

aktörerna; fotografen, modellen och produkten, så pass intressanta för betraktaren att denne 

stannar upp och känner att denne vill köpa vad fotografiet visar upp.  

Tarantiono och Tan (2005) berättar hur det var först år 1884 som man började använda 

fotografier av modet i magasin. Från början handlade modefotografi om att få modellen och 

kläderna att se så bra ut som möjligt men det utvecklades snabbt till att man kunde använda 

sig av modefotografi för att uttrycka sina konstnärliga synpunkter (se bild 5. s, 9, där man har 

placerat en manlig modell i en kvinnlig klädsel och kvinnlig posering för att skapa kontraster 

och en debatt inom könsrollerna i dagens samhälle.). Genom att ta in mer konstnärliga 

synpunkter och effekter så som mycket bakljus och mjukt fokus vilket Baron de Meyer 

började med på 1900-talet gjorde fotograferna modefotografierna mer till sitt eget arbete än 

bara fotografering utav kläderna.  

 

Tarantino och Tan (2005) påpekar hur det inte finns någon mening med modefotografin om 

där inte finns någon som betraktar dem. En modefotograf kan påverka en betraktares liv på 
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olika sätt; ge betraktaren en begäran av att köpa produkten och ibland till och med få hela 

generationer att se och uppleva sig på ett speciellt vis. 

 Man ska inte underestimera kombinationen av vackra människor, vackra kläder 

och vackra accessoarer såsom smycken, skor och handväskor, dessa är de huvudsakliga 

aktörerna i ett modefotografi som skapar en känsla hos betraktaren och får denne att känna en 

koppling till fotografiet (Tatantino & Tan, 2005). 

 

 
Bild 5. Fotograf; Louise Tagesson. Christoffer Tagesson (2015). 

 

Intresset hos fotografen och med hjälp av den digitaliserade marknaden gör att 

modefotografer idag har möjlighet att skapa fantastiska fotografier både på platsen där 

fotograferingen sker och i efterbehandlingen på datorn.  

 Precis som Tarantiono och Tan nämner hur man med hjälp av accessoarer och 

attribut utöver modellen kan skapa mer utstående fotografier nämner Elisabeth Toll till 

tidningen FOTO (4/2013. S, 30) att hon alltid försöker berätta en historia med sina 

modeporträtt. Toll säger “Att försöka överträffa sig själv, det är viktigt oavsett vad man 

fotograferar.” och försöker alltid att fånga modellen i en händelse för att skapa rörelse och 

dramatik i sina fotografier istället för att endast visa upp modellens kläder.  
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Med våra modeporträtt kommer vi att försöka vinna betraktarens intresse och få de att stanna upp vid 

anblicken av våra fotografier. Genom att bryta riktlinjer inom bildutsnitt och vinklar har vi valt att 

lägga fokusen på dessa attribut och gå ifrån rekvisita, sminkning och håruppsättning som annars är 

vanligt att lägga fokus på inom modeporträtt. 

1.4.3 Bildretorik 

Hur kan vi med hjälp av bildretorik skapa ett narrativ i våra modeporträtt samt skapa 

dramatiska modeporträtt genom att gå emot den bildretorik vi tidigare har lärt oss? I detta 

kapitel kommer vi ta upp en grov beskrivning av bildretorik som fotografer brukar utgå ifrån 

men som vi kommer gå emot för att bryta riktlinjer inom både bildutsnitt och vinklar. 

 

Bo Bergström nämner i sin bok Bild & Budskap - ett triangeldrama om bildkommunikation 

(2014) likt Roland Barthes nämner i sin text Image Music Text (1977) hur fotografen alltid har 

ansvar för hur fotografiet och dess narrativ framträder. De båda påstår hur det är valen av 

komposition, utsnitt, ljussättning samt postproduktion som skapar bildens kontext. 

Bergström (2014) nämner hur ett fotografi har som huvudmål att attrahera betraktaren. 

Även om helheten kan attrahera brukar det oftast vara ett dominant element i bilden som drar 

betraktarens ögon till fotografiet och får denne intresserad av bilden.  

 

För att attrahera betraktaren kan man använda sig av negativa ytor, eller tomma ytor, som 

isolerar det huvudsakliga elementet. Man kan även, genom att arbeta med kontraster mellan 

ljus och mörker, hårt och mjuk eller rörelse och stillhet skapa mer dramatik i sina stillbilder 

och genom det utvinna mer kontext. 

 

Enligt Bergström (2014) uppträder bilden aldrig ensam utan den finns alltid i ett kontext 

bestående av text eller bilder i ett annat medium.  

 Vi kommer dock att presentera våra fotografier enskilt, eventuellt i omfång om 

två fotografier från samma serie bredvid varandra.  

 

Då vi har använt oss utav modeporträtt med inslag av klassiska porträtt har vi haft bildretorik i 

bakhuvudet och jobbat med att arbeta emot riktlinjer inom stillbild. Eftersom vi har gått emot 

allting som gör att en bild känns korrekt utförd, så kommer våra fotografier förhoppningsvis 

skapa en nyfikenhet och en attraktion hos betraktaren. Vilket är syftet med vår undersökning; 



11 
 

att med hjälp av kontraster inom bildutsnitt och vinklar skapa dramatik och grunden till en 

kontext hos betraktaren. 

 Då vi går emot alla riktlinjer som får ett fotografi att kännas rätt så kan vår 

undersökning gå väldigt fel då betraktaren istället för att känna sig attraherad av bilden kan 

känna obehag och att någonting är fel med bilderna men inte sätta fingret på vad som är fel, 

vilket gör att vår undersökning kan bevisa att det kanske inte är det bästa sättet att skapa 

dramatik i sina stillbilder 

 

1.4.4 Sammanfattning 

Vad ska vi göra för gestaltning för att visuellt presentera vår undersökning på ett tydligare 

sätt? I detta kapitel kommer vi ge en grov beskrivning av hur vår gestaltande del av 

undersökningen kommer att utformas. 

 

Med hjälp av vår gestaltande del i vår undersökning, där vi har fotograferat fyra stillbilder var 

genom att bryta riktlinjer inom bildutsnitt och vinklar, har vi kunnat undersöka hur kontraster 

uppstår och skapat mer dramatiska modeporträtt. Målet har varit att se hur långt vi har kunnat 

bryta riktlinjerna och hur det antingen hjälper eller stjälper fotografierna. 

                  Vår gestaltande del av undersökningen har gått ut på att vi har fotograferat fyra 

stillbilder, där vi har brutit mot riktlinjerna inom bildutsnitt och vinklar. Genom de olika 

riktlinjerna som vi brutit i stillbilderna har vi kunnat se hur varje bruten regel ger en ny 

kontrast och på ett sätt skapat mer dramatik inom fotografier. 

Vår gestaltning bygger på fyra stillbilder som är indelade i två par om två stillbilder. Vi har 

fotograferat två bilder där vi bryter riktlinjer inom bildutsnitt och två bilder där vi har haft 

fokus att bryta riktlinjer inom vinklar. Detta har gjort att vi fått en bredare gestaltning som kan 

påvisa vår undersökning på ett bredare plan. 
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2. Metoder 

2.1 Analysmetoder 

2.1.1 (ANT) Actor Network Theory 

Vad är ANT (Actor Network Theory)? Vad är en aktör? Hur har vi tillämpat oss utav ANT i 

vår undersökning? I detta kapitel kommer vi beskriva vad ANT är för något, hur vi har 

tillämpat det i vår produktion samt hur vi har kunnat se ett tydligare resultat av vår 

undersökning med hjälp av ANT. 

 

Ritske Dankert nämner i sin artikel Using Actor-Network-Theory (ANT) Doing Research 

(2011) att man på ett konkret sätt kan beskriva ANT som en undersökningsmetod där man 

fokuserar på kopplingen mellan mänskliga och omänskliga aktörer. ANT beskriver hur dessa 

anslutningar leder till skapandet av nya enheter som nödvändigtvis inte utövar liknande 

egenskaper som dess beståndsdelar. Vad är då en aktör? En aktör kan även kallas för en 

komponent inom det nätverk man gör sin undersökning. Ett exempel på en aktör för vår 

undersökning är kameran. Kameran arbetar som aktör i vår undersökning som ett 

medietekniskt verktyg för att fånga upp de bilder vi har visualiserat oss framför i huvudet, 

aktören gör det möjligt för oss att kunna gestalta vår undersökning på ett mer konkret vis än 

vad endast en text kan göra.  

 John Law beskriver i sin avhandling Actor Network Theory and Material 

Semiotics (2007) hur ANT är en metod för att påvisa hur en gestaltning har genomförts eller 

hur ett nätverk med aktörer samarbetar för att dess process ska vara möjlig att genomföra. 

 

Vi har via ANT teorin gjort en bildanalys på två stillbildsserier ifrån två olika fotografer; 

Zang Jinga, modefotograf (se bild 6. s, 13), och Joseph Lawrence, porträttfotograf (se bild. 7 

s, 13), för att kunna se hur de arbetar med sina fotografier och vad som skapar dramatik eller 

kontraster i deras stillbilder. Från Zang Jingna har vi valt att tänka på hur modellens mörka 

kläder och den ljusa miljön samspelar tillsammans och skapar en kontrast som ger en 

dynamik inom stillbilderna. I Joseph Lawrence har vi plockat ut aktörerna inom bildutsnitt, 

alltså hur han har placerat modellen i bilden. 
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Bild 6. Fotograf; Zang Jingna (http://www.zhangjingna.com/fashion/). 

 

 
Bild 7. Fotograf; Joseph Lawrence (http://www.joeyl.com/overview/category/quick-portfolio). 
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Efter att vi analyserat deras bilder har vi plockat ut de aktörer som vi ansågs vara sådana som 

vi skulle komma att behöva tänka på under våra fotograferingar; stor kontrast mellan ljust och 

mörkt, rörelse hos modellen, tomrum som gör att ögat dras mot modellens position, var bland 

annat sådana aktörer som vi ansåg att vi behövde tänka på. Genom att försöka hålla de 

aktörerna vi funnit med hjälp av ANT och även tänka på hur vi bryter riktlinjerna inom 

bildutsnitt och vinklar kommer vi att försöka skapa så mycket kontraster som möjligt.  

 

Genom att använda oss av ANT kommer vi även på ett mer konkret sätt kunna presentera vår 

gestaltande del av undersökningen. I vårt resultatkapitel kommer vi koppla ihop hur vi har 

använt oss av ickemänskliga aktörer som kamera, dator och programvara för att kunna 

genomföra vår undersökning.  

 Med tankesättet från Law (2007) har vi kunnat analysera våra färdigställda 

fotografier och på så sätt kunna se vad som skiljer de ifrån modeporträtt som är fotograferade 

korrekt efter riktlinjerna inom bildutsnitt och vinklar. Vår ANT-analys över vår undersökning 

kommer att presenteras senare i texten. 

 

2.2 Fotografering 

2.2.1 Fotografen 

Vad ska man tänka på som fotograf när man fotograferar? Hur kan man effektivt förmedla 

vad man vill få ut av modellen framför kameran? I det här kapitlet kommer vi att beskriva 

praktiska tillvägagångssätt inom det fotografiska yrket utöver de tekniska delarna under en 

fotografering, samt hur vi kan koppla detta till vårt arbete med kontraster.  

 

För att kunna få fram trovärdighet i sina fotografier krävs det att man som fotograf är bekant 

med sitt inre jag. Det är som Anders Petersen nämner (Bergström. 2014. S, 69) “Att vara en 

bra fotograf handlar alltså inte om vilken kamera du har eller hur duktig du är på att teknisk ta 

bra bilder. Det handlar om att den som betraktar en bild ska känna temperamentet hos 

fotografen som stod bakom kameran.” Även Anna Clarén nämner (Bergström. 2014. s, 69) 

“Du kan inte se en annan människa om du inte har sett dig själv. Jag upplever absolut att jag 

blir en bättre fotograf när jag utforskar vem jag är och inte är rädd för att möta det som är 

svårt i mig själv”.  
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 Båda nämner hur man måste känna sig själv som fotograf för att kunna skapa så 

trovärdiga bilder som sänder ut trovärdighet i form av känslor.  

 

Genom att vi har utfört testfotograferingar med olika modeller och även själva agerat 

modeller har vi kommit underfund med hur vi arbetar som fotografer på olika plan. 

Erfarenheten av att stå modell som fotograf ger också upphov till en förbättrad förmåga att ge 

direktioner samt visa hur modellen ska föra sig framför kameran. Vi som fotografer måste 

vara tålmodiga, tydliga i beskrivningen om hur modellen ska föra sig samt ha en tydlig bild av 

hur vårt slutresultat ska se ut som Monte Zucker nämner i sin bok Porträttfotografi (2011) för 

att på ett effektivt vis uppnå vårt slutresultat. 

 

2.2.3 Vad är kontraster? 

Hur kan man med hjälp av kontraster skapa mer dramatik inom stillbilder och med hjälp av 

grundläggande kunskap inom stillbildsfotografering skapa kontraster i fotografier som i sin 

tur skapar dramatik och ett narrativ hos betraktaren? Detta kapitel handlar om hur vi kan 

använda oss av kontraster på olika vis samt vad kontraster innebär. 

 

“Komposition handlar om att dirigera dessa krafter så att starka motsatspar framträder.”  

- Bo Bergström, 2012, s.184. 

 

Genom att samspela med två motsatser, till exempel mörker och ljus, i ett fotografi skapar de 

en kontrast som skapar dramatik och kontext i bilden, på till exempel ett intensivt eller 

harmoniskt plan. Detta gör att det skapas en attraktion hos betraktaren då våra mänskliga ögon 

dras mot dynamiken som uppstår mellan två kontraster (Bergström, 2012. s, 184).  

 Kontraster kan även uppstå genom en baktanke hos fotografen genom dennes 

urval av vinklar, bildutsnitt och posering av modell. Fotografen kan placera en modell som 

går mot höger i den högra halvan utav bilden, på så sätt kommer betraktaren att känna att 

någonting inte stämmer, vilket är en korrekt känsla att känna som betraktare till en sådan bild. 

Genom att ha en modell som står i en gångposition till höger i bilden kommer det kännas som 

att modellen är på väg ut ur bilden, vilket kan kännas fel, till skillnad från om modellen hade 

placerats till vänster i bilden och på så sätt skapat en känsla av att modellen går in i bilden.  
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 Genom att bryta riktlinjer som tredjedelsindelningen (se bild 2. S, 3) medvetet 

kan man skapa kontraster och dynamik i bilder som inte går att återskapa med symmetriska 

kompositioner 

(se bild 1. S, 2) då dessa är det betraktaren är van vid att se. Genom att bryta riktlinjer och 

skapa förvirring skapas även en dynamik i bilden som betraktaren inte är van vid. Det är dock 

en väldigt skör tråd med att lyckas bryta en regel på ett snyggt sätt och att bara få ett kaos till 

fotografi som betraktaren inte förstår (Bergström, 2012). 

 

2.2.4 Utrustning 

Under våra fotograferingar valde vi att arbeta med en fullformatskamera (APS-C), Canon 

EOS 5D mark III, för att få ut den bästa tekniska kvalitén i våra stillbilder. 

Fullformatskameror har en större och bättre sensor än kameror som använder sig utav crop-

format (DSLR), fullformatskameror ger ett större omfång samt mindre kornighet i 

bildkvalitén (se bild 8, s. 18).  

 

 
Bild 8. (http://d1ax9dx3gero0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/05/tony-northrup-crop-sensor-

bokeh-apsc-fx-nikon-photography-tutorial-2.jpg).  

 

Vi valde att använda objektiv med korta skärpedjup då detta är vad vi brukar använda 

och som vi lärt oss att denna typ av objektiv lämpar sig bäst för porträttfotografering då man 

framhäver modellen och sätter attribut i bakgrunden i oskärpa. Vi experimenterade även med 

ett vidvinkelobjektiv med ett stort omfång för att lättar kunna bryta vinklarna i våra stillbilder.  
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Vi har även använt oss av en reflektorskärm för att kunna styra ljuset som vi vill och 

återge ett naturligt ljus, genom att endast omdirigera solljuset som fångas upp i 

reflektorskärmen. 

 

2.2.5 Ljussättning 

Inom ljussättning kan man antingen använda sig utav befintligt ljus, solljus, lampor som finns 

i rummet/miljön/konstlat ljus eller blixtar som man placerar ut för att agera ljuskälla i 

exempelvis en studio. Vi valde att arbeta med befintligt ljus i form av solljus då vi båda 

föredrar effekten som solljuset ger och då vi båda anser att det blir en mer behaglig 

ljussättning i fotografier som använt sig av naturligt solljus. 

 Genom att arbeta med befintligt ljus har vi kunnat placera modellen i en 

utomhusmiljö som bidrar till narrativet i fotografiet vilket inte hade gått förlorat om vi arbetat 

med konstlat ljus i en studio med en blank bakgrund.  

 

När vi har anlänt till den planerade platsen, där vi ska utföra vår fotografering på, så har vi 

analyserat vart ljuset kommer ifrån, i vilken riktning det faller och hur starkt ljuset är. Genom 

att tänka på Scott Kelbys riktlinjer i hans litteratur Digital fotografi: lär dig yrkesfotografens 

hemligheter - steg för steg. Första delen (2010) där han nämner att man ska placera modellen 

i skuggan, om det är strålande solsken för att få ett mjukare ljus och mindre skuggor i ansiktet. 

 Under första fotograferingen hade vi strålande solsken (se bild 16. s, 28) och 

eftersom vi hade planerat att placera modellen ute på stenar i vattnet för att få så en så pass 

ren bakgrund som möjligt, så fick vi använda oss av en reflektorskärm för att få till rätt ljus. 

Vi bad modellen att stå med ryggen mot solen och sedan höll vi upp reflektorskärmen framför 

henne och följde Kelbys råd i Digital fotografi: lär dig yrkesfotografens hemligheter - steg för 

steg. i Fjärde delen (2012. s, 78) där han nämner att man borde placera reflektorskärmen i en 

svag vinkel ovanför modellen för att det ska upplevas som riktigt solljus. Då det blåste väldigt 

mycket under den första fotograferingen var det en utmaning att hålla reflektorskärmen still 

och få ljuset att placeras rätt (se bild 9. S, 18) för att se hur det kan se ut om man inte 

använder reflektorskärm när modellen placerad med ryggen mot solen). 

 Under fotografering nummer två (se bild 15. s, 25) och fotografering nummer 

tre (se bild 16. s, 28) var det mer mulet väder vilket är det mest optimala vädret att fotografera 

i då ljuset blir mjukare och inga starka skuggor uppstår (himlen fungerar som en naturlig 

softbox). På fotografering nummer två valde vi att placera modellen i skogen, där löven från 
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träden skyddade från solstrålarna och gav ett mjukt ljus i ansiktet men även här använde vi 

oss av den tidigare metoden genom att placera modellen med ryggen mot solen (där solen var 

placerad bakom alla träd och moln) för att sedan placera reflektorskärmen framför modellen 

och ljusa upp ansiktet med spillljuset ifrån solen.  

 Under den tredje fotograferingen (där vädret var mulet) placerade vi modellen 

med sidan mot solen och lättade upp skuggorna med hjälp av reflektorskärmen ifrån motsatt 

sida från där solen föll.  

 
Bild 9. Jenny Von Wulf. Fotograf; Louise Tagesson (2015). 

 

2.2.6 Hantering av modell 

I vår gestaltande del av undersökningen där vi kommer att använda oss av en blandning 

mellan modeporträtt och klassiska porträtt kommer vi arbeta tillsammans med en modell. I 

detta kapitel beskriver vi hur vi kommer hantera modellen från den stund vi frågar om denne 

vill ställa upp tills att fotograferingen är genomförd. 

 

Monte Zucker nämner i sin bok Porträttfotografi (2011. S, 119) “Försök se det färdiga 

porträttet med din inre blick … När man har gjort detta är det lätt att genomföra uppgiften”. 
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Vilket är det vi har gjort innan vi har bokat in en modell så har vi skapat ett moodboard, ett 

collage med bilder på den känsla och stil vi ville förmedla i våra bilder samt hur modellen 

skulle posera. Vi har efter skapandet av vårt collage skickat detta till vår modell för att denne 

ska kunna få en förståelse av hur vi vill att bilderna ska kännas och hur de kommer utformas. 

När vi väl träffar vår modell går vi igenom dagen och hur fotograferingen kommer 

genomföras och hur vi tänkt, sedan stylar vi modellen så som vi planerat; simpel sminkning 

och uppsatt hår. Under fotograferingen så fotograferade vi en i taget då vi placerade modellen 

så att vi fick den miljö och bakgrund som vi ville, och bad modellen att posera och ställa sig 

såsom vi ville för att få rätt känsla och en subtil kontext som vi haft i baktanke under vår 

planering. Vi kontrollerade alltid vårt moodboard för att se så att vi inte gled ifrån vår 

frågeställning mitt under fotograferingen. 

 Vi hade en ständig kommunikation med modellen för att se så att denne kände 

sig bekväm, klarade av det vi bad om och att vi fick ut det vi ville av modellen för att få ut rätt 

fotografier för vår undersökning. Vi upplevde att en tydlig förplanering gynnade både oss och 

modellen - då modellen kom förberedd till sin fotografering och var därmed bekvämt samt 

fick ett gott bemötande med fika och hann slappna av före fotograferingen.  

 

Vi hade uppdelade arbetsansvar; Julia hade huvudansvar för håruppsättningar då hon har 

störst kompetens inom området sen tidigare och vi båda hade delat ansvar om smink samt som 

kontaktperson.  

Under själva fotograferingen hade vi även olika arbetsansvar; när den ena parten 

inte fotograferade agerade den an assistent åt den part som fotograferade för att vi skulle 

kunna uppnå bästa möjliga resultat med våra stillbilder. Den som assisterade höll i 

reflexskärm, såg till att modellens hår och smink låg rätt och såg ut som det gjorde vid 

stilsättningen. Samt höll utkik ifall något hade hamnat fel, till exempel smycke eller 

hårslingor, detta för att den som fotograferade skulle kunna hålla fullt fokus på 

fotograferingen och hur kameran skulle placeras för att bryta riktlinjerna inom bildutsnitt och 

vinklar på bästa sätt. 
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Bild 10. Håruppsättning och smink på modell.  

 

2.3 Postproduktion 

2.3.1 Bildbehandling 

När det kom till postproduktionen av våra fotografier, så har vi valt att importera in bilderna i 

Bridge CC för att på ett smidigt sätt kunna få tillgång till en snabb vy av alla bilder samt 

kunna göra ett urval mellan bilderna genom att se varje bild enskilt i större version, för att 

kunna se detaljer bättre (Moderskeppet, 2015). I vårt urval har vi tagit bort bilder som blivit 

suddiga, där modellen blinkar, kisar eller pratar för att välja ut de bilder med de bästa 

poseringarna och därmed få ut den bästa kvalitén på fotografierna som möjligt. Första urvalet 

var att välja ut en bild från varje posering och bildutsnitt/vinkel, detta gjorde vi genom att 

markera bilderna med en etikett med olika färger såsom; röd, gul, grön och blå (se bild 11. s, 

20). 

 
Bild 11. Egen printscreen. 
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Under andra urvalet valde vi sedan ut två bilder inom bildutsnitt och vinklar som vi kände gav 

bäst resultat samt de som vi hade vågat gå steget längre med att bryta riktlinjerna och gav en 

bra effekt i fotografiet (se bild 12. s, 21). 

 
Bild 12. Egen printscreen. 

 

Efter urvalsprocessen var genomförd gjorde vi en grundlig korrigering av vitbalans, kontrast, 

skuggor och högdagrar (se bild 13. s, 22) i Camera Raw 9.0 för att genomföra grovarbetet 

innan vi öppnade bilderna i Photoshop CC, där vi genomförde en mer detaljrik retuschering 

av hy, hår, ögon och tog bort störiga element i bakgrunden. (se bild 14. s, 22) 

 

Vi har använt oss utav de senaste versionerna ur Adobe-serien som är Bridge CC, Camera 

Raw 9.0 och Photoshop CC, för att undvika buggar som har funnits i äldre versioner av 

programmen. Eftersom vi har arbetat med programmen tidigare känner vi oss bekväma med 

de verktyg och inställningar som finns i programmen. De problem vi har stött på under 

gestaltningen har exempelvis varit att Bridge har tagit bort markeringarna vi gjort på bilderna, 

detta problem löste vi genom att uppdatera programmet, då vi missat att göra det. Även 

Bridge CC och Camera Raw 9.0 har visat upp bilderna i ett oskarpt format vilket vi har fått 

mindre panikattacker av då vi trodde att våra bilder inte hade någon skärpa och inte skulle gå 

att använda, men problemet löstes genom att öppna upp bilderna i Photoshop CC där skärpan 

kom tillbaka och lugnade ner oss igen.  
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Bild 13. Egen printscreen. 

 

 
Bild 14. Egen printscreen. 
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2.3.2 Programvara 

För att kunna genomföra den bildbehandling som vi tänkt oss samt kunna skapa mer livfulla 

fotografier istället för de grådaskiga resultaten som blir när man fotograferar i RAW-format, 

så har vi använt oss utav de tre av de främsta Adobe programmen då det kvittar vilken nivå 

man befinner sig inom bildbehandling, amatörer såsom professionella bildbehandlare kan 

använda sig av dessa program och justera det för just sin nivå. Då vi tidigare har arbetat med 

Adobe programmen, så ansåg vi att programvarorna var en självklarhet att använda i vår 

produktion.  

 Vi har använt oss av Bridge som ett förhandsvisnings program och ett 

bildsorteringsprogram eftersom det finns en funktion i Bridge CC, där man kan markera 

bilderna betygsvis (via ett till fem stjärnor) och sätta etiketter i form av olika färger, röd, gul, 

grön och blå för att på ett smidigare sätt hålla reda på sina stillbilder (Moderskeppet, 2015). 

 

För att utföra våra grövre retuscheringar (se bild 13. s, 22), så använde vi oss utav Camera 

Raw 9.0 där vi har haft möjligheten att justera kontraster, vitbalans, färgnivåer, högdagrar och 

skuggor för att få bilden att matcha hur det såg ut i verkligheten. Camera Raw är det ultimata 

verktyget för att kunna göra grövre redigeringar och för att skapa en balanserad grund utifrån 

det råmaterial man har fångat med kameran.  

 

Photoshop CC är det program vi sedan använde för att göra mer avancerade retuscheringar på 

hy, hår, ögon och störande moment i bakgrunden på detaljnivå som vi ville bli av med, då 

detta inte går att göra i Camera Raw 9.0. Då verktygen i Photoshop går att använda på flera 

olika sätt har vi arbetat med bildbehandlingen på enskilda vägar för att arbeta på det sätt vi är 

bekvämast med och i slutändan sett så att våra bilder stämde överens till en viss grad. 

Retuscheringen är en viktig aktör då den hjälper till att få betraktaren att dra blicken huvudmotivet 

som vi vill belysa. Med hjälp av aktören så kan man plocka bort störande attribut som annars hade 

kunnat komma att störa och vilseleda ögat. 
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3. Resultat och diskussion 
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt resultat och vår gestaltning av denna 

undersökning. Vi kommer presentera hur vi med hjälp av tidigare forskning, bildutsnitt, 

vinklar, befintligt ljus, bildbehandling och brytning av riktlinjer har kunnat besvara vår 

frågeställning; “Hur kan vi med hjälp av att bryta riktlinjer inom bildutsnitt och vinklar skapa 

dramatiska modeporträtt?”.  

 

Genom att ha fotograferat fyra stillbilder var, där två stillbilder har haft fokus på bildutsnitt 

och två har haft fokus på vinklar, kunnat sätta ihop två collage om fyra bilder med olika 

utsnitt samt olika vinklar för att kunna föra en diskussion om hur dessa två fototekniker 

skapar en dramatik och sätter en känsla hos betraktaren.  

Vi kommer med hjälp av våra stillbilder kunna föra en diskussion om hur våra 

modeporträtt med brutna riktlinjer kan skilja sig från modeporträtt som är fotograferade med 

korrekta riktlinjer. Även föra en diskussion om detta skulle kunna vara vår stil på hur vi som 

fotografer arbetar.   

 

Diskussionen innehåller hur vi ser på resultatet av våra fotograferingar, hur våra tankar kring 

varje fotografering har gått och hur vi känner att resultatet har gått. Vi kommer även ta upp 

hur det har fungerat att arbeta med befintligt ljus, hur vi arbetat med bildbehandlingen och 

varför vi har retuscherat bilderna som vi har gjort.  

 Till sist kommer vi även föra en diskussion om hur vi kände att arbeta med att 

bryta riktlinjer och gå emot det man lärt sig om fotografi och hur man “fotograferar den 

perfekta bilden”. I den slutliga delen av diskussionen kommer även lärdomar och vad vi tar 

med oss från undersökningen att kopplas till vår undersökning och vår frågeställning för att 

påvisa hur vi besvarat den och uppfyllt undersökningens syfte. 
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3.1 Bildutsnitt 

 
Bild 15. Anna Tunek. Fotograf; Julia Billing & Louise Tagesson (2015). 
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3.1.1 Resultat av bilderna 

Modeporträtten på Anna (bild 15. s, 25) är fotograferade i en utomhusmiljö där bakgrunden är 

väldigt “ren” (där är inga störande element som grenar, byggnader, bilar, osv i bakgrunden) 

för att bakgrunden och miljön inte ska ta fokus från modellen. Anna har även på sig en svart 

kjol och en svart topp för att kläderna inte heller ska ta allt för mycket fokus i fotografiet då 

vårt fokus har varit att bryta riktlinjerna inom bildutsnitt i bilderna på Anna.  

 Vi har bett Anna att posera efter vad vi har varit ute efter och sedan har vi som 

fotografer placerat henne “fel” i bilderna för att bryta tredjedelsregeln (se bild 2. s, 2) samt 

placerat henne i både asymmetriska och symmetriska kompositioner (se bild 1. s, 2) för att 

skapa dramatik mellan kompositionen och bildutsnittet. Som fotografer har vi placerat Anna 

långt ner i hörnen av fotografiets utsnitt för att skapa mer luft över och runt henne inom bilden 

samt att vi även placerat henne med ansiktet och ut från fotografiet.  

 

3.1.2 Tankar kring bildutsnitt 

Vanligaste riktlinjerna som man brukar följa inom bildutsnitt är att man ska försöka placera 

motivet man fotograferar i en asymmetrisk komposition (bild 1. s, 2) då det är den 

kompositionen och bildutsnittet som är enklast för ögat att uppfatta. Så genom att placera 

modellen i en komposition där ögat måste anstränga sig för att se kompositionen är en skör 

balansgång mellan framgång eller misslyckande. Man brukar även inom bildutsnitt prata om 

att man ska beskära bilden på “rätt” ställen, man ska undvika att skära bilden i leder; armveck, 

knä, handleder osv.  

 

I bilderna till vänster har vi placerat modellen långt till vänster och även nere i hörnan i bild 

15 (s, 25) för att ha felplacerat henne så mycket som möjligt och skapa en så stor 

regelbrytning som går. Att vi dessutom poserat henne med ansiktet ut från bilden ger en 

känsla av att hon är på väg ut ur bilden eller tittar ut från bilder och försöker ta sig bort från 

betraktaren vilket blir en krock inom bildretorik då man oftast vill att betraktaren ska känna 

sig delaktig i sina fotografier.  

 

Trots att modellen är placerad så att poseringen är frånstötande och skapar känsla av att vi 

som betraktare är ovälkommen så väger den ljusa skogsmiljön upp med sitt harmoniska ljus, 
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lätta och ljusa stämning som gör att det blir en lugn och behaglig känsla över bilden som utan 

den ljusa miljön skulle försvinna och bara skapa ett obehag av att betrakta bilden.  

 

Bilderna till höger av bild 15 (s, 25) är mer placerade i den centrala delen av fotografiet och 

det har lämnats mycket luft över huvudet på modellen. Genom att placera modellen i 

minoritet av bildytan skapar man förvirring hos betraktaren, som inte vet var den ska fästa 

blicken. Bilder som har motivet placerat i mitten av bilden kan skapa en statisk känsla, men 

även i dessa bilder hjälper miljön till att komplettera upp den statiska känslan.  

 

Genom att ha mycket luft över modellen har betraktarens ögon tid på sig att ta in den ljusa, 

glädjefyllda och harmoniska miljön innan ögonen fastnar på modellen nere i kanten av 

fotografiet. Tillsammans med de stora “tomma” ytorna, de ljusa trädkronorna och de simpla 

attributen med modellens klädsel, sminkning och håruppsättning skapas en behaglig känsla 

som ögat lätt vilar på och fastnar hos. 

 

När vi i efterhand ser de färdigredigerade fotografierna och hur de brutna riktlinjerna inom 

bildutsnitt har lyft våra stillbilder känner vi att detta var ett väldigt bra sätt att skapa 

dramatiska modeporträtt. Vi hade nu i efterhand även velat prova att bryta bildutsnittet i andra 

miljöer för att kunna se om resultaten hade blivit lika bra och kompletta som dessa fotografier 

blev.  

 Vi kommer fortsätta att bryta riktlinjerna inom bildutsnitt också för att kunna få 

våra fotografier att sticka ut ur mängden då bilderna lätt fångar upp ögat då där är en kontrast 

mellan statiskt och harmoniskt inom bilderna som behagar ögonen. 
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3.2 Vinklar 

 
Bild 16. Cecilia Barry. Fotograf; Julia Billing & Louise Tagesson (2015). 
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3.2.1 Resultat av bilderna 

Modeporträtten till vänster på Cecilia (bild 16. s, 28) är fotograferade i en utomhusmiljö där 

bakgrunden är väldigt “ren” (där är inga störande element som grenar, byggnader, bilar, osv i 

bakgrunden) för att bakgrunden och miljön inte ska ta fokus från modellen. Porträtten har 

även en ljus och harmonisk känsla över sig som kompenserar den maktfyllda och ståtliga 

poseringen som hon befinner sig i med hjälp av grodperspektivet. I modeporträtten till höger 

på Cecilia (bild 16. s, 28) är modellen placerad bland klippor som ger en dramatisk effekt och 

gör att den undergivna känslan, som skapas när man fotograferar ur fågelperspektiv, försvagas 

till en del. Cecilia har även på sig en svart klänning för att kläderna inte heller ska ta allt för 

mycket fokus i fotografiet då vårt fokus har varit att bryta riktlinjerna inom bildutsnitt i 

bilderna på Cecilia.  

 Vi har bett Cecilia att posera efter vad vi har varit ute efter och sedan har vi som 

fotografer satt oss på huk för att få till bilderna till höger och placerat oss på stenar en bit 

ovanför henne för att kunna få till bilderna till vänster. Som fotografer har vi placerat Cecilia 

enligt tredjedelsregeln (bild 2. s, 2) men även placerat henne i några asymmetriska 

kompositioner (bild 1. s, 2) för att skapa mer dramatik till vissa av bilderna. 

 

3.2.2 Tankar kring vinklar 

De vanliga riktlinjerna för att fotografera kvinnliga modeller är att man aldrig ska fotografera 

dem underifrån utan hellre stå lite ovanifrån men helst i ögonhöjd för att modellen inte ska se 

större ut kroppsmässigt, genom att placera kameran svagt ovan ifrån på en kvinnlig modell så 

smalnar man av hennes kropp och skapar en illusion om att hon kan se smalare ut än vad hon 

egentligen är. När det kommer till att fotografera manliga modeller ska man gärna fotografera 

dem en liten bit underifrån för att betraktaren ska få en känsla av att de är lite större och 

fotograferar man någon svagt underifrån skapar man en känsla av makt.  

 

I bilderna till vänster av bild 16 (s, 28) har vi valt att placera modellen på en plats där 

fotografen kan placera sig i sittande position så att vi fotograferade henne från ett djupt 

grodperspektiv, vilket går emot alla riktlinjer som finns om “hur man fotograferar kvinnliga 

modeller”. Till en början vågade vi inte gå riktigt så djupt underifrån som vi gjort i 

resultatbilderna (se bild 16. s, 28). Men när vi vågade gå mer underifrån, ta ut svängarna mer 

och släppa alla tankar om riktlinjer och göra det vi planerat att fotografera så blev resultatet 

förvånansvärt bra.  
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Trots att vi fotograferat modellen ur ett grodperspektiv så har vi lyckats få känslan av ståtlig 

och mäktig men samtidigt lugn och harmonisk, vilket är två kontraster som går emot varandra 

och skapar en dynamik mellan varandra som blir behaglig att åskåda. Den ljusa miljön i 

bakgrunden får den hårda, maktfyllda och ståtliga poseringen att se lite mindre statisk ut som 

stillbilder ur grodperspektiv ibland kan bli.  

 

I bilderna till höger av bild 16 (s, 28) har vi placerat modellen på stenar nära vattnet som 

befinner sig en bit nedanför den sten som vi stod på när vi fotograferade för att lyckas få till 

ett ordentligt fågelperspektiv som ofta ger en känsla av undergivenhet. Det var svårt att hålla 

sig högt ovanför modellen i alla bilder då man gärna böjde på knäna för att komma närmare 

och få en mer korrekt vinkel men vi lyckades få till en del bra bilder där vi står högt över 

modellen. 

 

Även om modellen är placerad i en undergiven posering och den poseringen förtydligas 

genom att fotografera modellen från ett extremt fågelperspektiv så hjälper den hårda miljön 

med stenarna till att komplettera upp den undergivna tonen i bilden. Även ljuset i bilderna, de 

mörka stenarna, vattnet som slår mot stenarna skapar en mer dramatisk och hår känsla i 

bilden, dock inte så mycket att de tar över hela bilden. Balansen mellan fågelperspektivet, 

modellens posering och miljöns attribut samspelar på en lagom nivå och gör bilden behaglig 

att betrakta och samtidigt spännande med de motsatta elementen i fotografierna. 

 

Efter att ha fotograferat modellen i både grod- och fågelperspektiv känner vi att miljön har 

hjälpt till väldigt mycket att balansera upp fotografiet och skapa behagliga fotografier att 

betrakta. Vi kommer fortsätta att fotografera med annorlunda vinklar i framtiden och försöka 

bryta de riktlinjer ännu mer i framtiden för att skapa stillbilder som drar betraktarens ögon 

mot fotografiet och ger en spännande upplevelse med flera fel komponenter som skapar en 

korrekt bild. 

 

3.4 Den slutliga bildbehandlingen 

Efter att vi fick se fotografierna i datorn och i större format än på kameraskärmen så valde vi 

att inte göra någon avancerad redigering utav bilderna. Vi ville att brytningen av riktlinjer 
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inom bildutsnitt och vinklar skulle tala för sig själva och styra bildens upplevelse utan 

onödiga attribut som skulle störa i bilden.  

 Det vi slutligen gjorde med bilderna i Camera Raw var att öka kontrasterna, 

ljusa upp vissa av bilderna som blivit lite mörka, öka skuggorna och dra ner högdagrarna en 

bit samt fixat vitbalansen. Inne i Photoshop så gav vi mer skärpa åt bilderna, tog bort störande 

element i bakgrunden som drog ögat från modellen, tog bort fläckar och finnar som modellen 

hade i ansiktet men det blev ingen avancerad hudretuschering som vi trodde att vi skulle göra 

från början och till sist la vi på en vinjettering för att skapa en svag inramning av modellen.  

 

3.5 Följa eller bryta riktlinjer?  

Då vi båda är fotografer som till vardags använder och följer riktlinjerna inom fotografering 

väldigt mycket var det en utmaning att tänka om och fotografera på ett helt annat sätt än vad 

vi brukar.  

 Eftersom båda hade svårt att se hur bilderna skulle komma att se ut valde vi att 

genomföra en testfotografering där vi provade att fotografera en serie där vi bröt mot riktlinjer 

inom bildutsnitt och en serie där vi bröt mot riktlinjerna inom vinklar. Detta var en väldigt bra 

plan då vi insåg att vi behövde ta ut svängarna ännu mer, bryta riktlinjer mer och dra på 

gränserna mer än vad vi gjorde under testfotograferingen.  

 

När vi väl genomförde den riktiga fotograferingen till vår gestaltning kände vi oss mer säkra 

på hur vi skulle göra och vi tog ut svängarna mer än på testfotograferingen, vi hade även en 

mer klar slutbild i huvudet som gjorde det mycket enklare att fotografera med hjälp av att 

bryta riktlinjerna. Vi fick till en hel del bra stillbilder under våra fotograferingar, trots brutna 

riktlinjer kände vi oss väldigt nöjda och kände att vi båda utvecklades genom att fotografera 

på ett sätt vi inte gjort tidigare.  

 

Efter att vi fått se våra fotografier på datorn och färdigretuscherade märkte vi att våra kändes 

annorlunda mot våra tidigare stillbilder och att dessa på ett sätt kändes mer intressanta. Hade 

vi sett fotografier som fotograferats på detta sätt hade vi stannat upp och betraktat dem just för 

att där är någonting annorlunda som fångar ögat och gör att man dras till fotografierna.  
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Denna undersökning har varit väldigt givande för oss båda och utvecklat oss som fotografer 

då vi kommer ta med oss att vi ska bryta riktlinjerna oftare och att när vi ska bryta 

riktlinjerna; bryta dem ordentligt. Att bryta riktlinjerna ger ett annorlunda fotografi som känns 

mer intressant att betrakta än klassiska porträtt som kan bli väldigt stela och inte ger lika 

mycket för betraktaren att analysera samt att betraktaren även själv får fylla i den information 

som “fattas”. Ur vår synvinkel kommer vi att fortsätta med att bryta riktlinjerna, prova med 

olika sort modeller, med olika teman på fotograferingar för att se hur brutna riktlinjer kan 

gynna våra fotografier.  

 

3.6 Sammanfattning 

“Hur kan vi med hjälp av att bryta riktlinjer inom bildutsnitt och vinklar skapa dramatiska 

modeporträtt?” var den frågeställning vi utgick från när vi började denna undersökning och 

det vi känner nu när vi har fotograferat med hjälp av att bryta riktlinjer är att vi kan säga att 

genom att bryta riktlinjerna så mycket som möjligt, men samtidigt komplettera upp det med 

en miljö med en motsatt känsla så blir bilden dramatisk och behaglig att betrakta.  

 Som i bilderna där vi fotograferade modellen ur ett grodperspektiv (bild 15. s, 

28), men ändå fick till eleganta och harmoniska stillbilder genom att kombinera den ljusa 

miljön med den maktfyllda, ståtliga poseringen och vinkeln. Vi tror att man med hjälp av att 

även dra ner på den kompletterande aktören (som i det här fallet är miljön) kan skapa mer 

dramatik i sina stillbilder och med en mer drastisk retuschering få till ännu mer dramatik samt 

narrativ i sina stillbilder. 

Även i bilderna där vi bröt mot riktlinjerna inom bildutsnitt (bild 16. s, 31) skapas det 

en mer behaglig nivå av dramatik och kontraster genom att ha skapat en känsla med hjälp av 

modellens posering, bildutsnitt och med hjälp av den ljusa och rena miljön.  

 

Med hjälp av tidigare forskning inom narrativ, fotografi, kontraster och bildretorik har vi 

kunnat sätta oss i en position där vi ser hur Souttern menar att narrativet alltid finns i 

fotografiet och hur Barthes påpekar att det är vi som fotografer som styr narrativet i bilden 

genom att välja mellan bildutsnitt, vinklar, ljussättning och posering (se Inledning s, 1). 

Genom att ha blandat dessa två teorier har vi använt oss av att narrativet alltid finns i den 

utsträckning då vår modell har poserats i en posering som fångad i en stillbild kan skapa 

uppfattning om att denne är fångad i en rörelse. Vi har samtidigt valt att arbeta med bildutsnitt 

och vinklar för att vi som fotografer ska få en större tillsägning om fotografiets utformning, 
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genom att bryta de riktlinjer som i vanliga fall finns inom bildutsnitt, vinklar och 

komponering av stillbilder. 

 Med den tidigare forskningen om Klassiska porträtt (se Klassiska porträtt s, 6) 

och modeporträtt (se Modeporträtt s, 8) har vi kunnat skapa en blandning genom att använda 

simpla attribut som naturlig sminkning, uppsatt hår, ingen rekvisita och en ren miljö som 

oftast används inom klassiska porträtt och använda oss av mer poseringar som används inom 

modeporträtt för att skapa ett intressant innehåll som väcker en nyfikenhet hos betraktaren. 

 

De metoder som vi använt oss utav; ljussättning, ANT, kontraster och utrustning, har varit till 

stor fördel för oss då vi med hjälp av ANT har kunnat sätta ut aktörer som mörka och ljusa 

element i bilderna (modellens svarta klädsel gentemot den ljusa ljussättningen och strålande 

solskenet) även att vi kunnat plocka bort aktören riktlinjer som i vårt fall är en aktör som finns 

med genom att vara borttagen. Med detta menar vi att betraktaren inser att där är någonting 

som fattas i fotografiet (riktlinjerna inom bildutsnitt och vinklar) men denne kan inte peka ut 

vad det är som fattas och med hjälp av den frånvarande aktören skapas där en kontrast som 

väcker intresse. 

 

Detta arbete har innehållit både med och motgångar men vi har lyckats fördjupa oss på ett 

djupare plan inom hur vi kan med hjälp av att bryta kontraster skapa mer dramatiska 

modeporträtt som kommer få våra fotografi att sticka ut i mängden.  
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4. Ordlista 
Bildutsnitt - I manuskript och inspelningsplanering anges olika bildutsnitt (NE, 2015). 
 

Komposition - Inom litteraturen innebär termen komposition planmässig disposition av 

verkets olika delar för att helheten ska komma till sin rätt (NE, 2015). 
 

Narrativ - Berättande, framför allt om texter som framställer händelserna i ett verkligt eller 

påhittat förlopp i tidsordning (NE, 2015). 
 

Postproduktion - Efterbearbetning av råmaterial inom film och stillbild så som 

färgkorrigering, vitbalans, retuschering osv. 
 

Psykoanalys - En behandlingsmetod, dels en teori om omedvetna psykiska processer (NE 

2015). 
 

RAW-format - RAW-format är ett format där filen tar emot tillräckligt mycket information för 

att skapa en så korrekt bild av vad sensorn i kameran fångar upp (NE, 2015). 
 

Reflektorskärm - En ljusreflekterande skärm som man använder för att reflektera ljus från en 

huvudkälla mot ett önskat motiv (till exempel en modell). 
 

Retuschering - Ett sätt att arbeta med bilder i efterhand för att ta bort oönskade element i 

bilderna så som missfärgning eller störande objekt (NE, 2015). 
 

Sensor - Sensorn har samma funktion som filmen i analoga kameror, det är den som fångar 

upp bilden och sedan “fäster” bilden på minneskortet så som den förr fäste på filmrullen.  

 

Softbox - En box man sätter över till exempel blixtanordningar för att få till ett mjukare ljus då 

boxen har ett vitt tunt tyg som blixtljuset måste passera. Detta gör att inte allt ljus kommer 

igenom tyget och ljuset blir mjukare. 
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Bilaga 1 

 

Cecilia Barry. Fotograf: Louise Tagesson. 
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Cecilia Barry. Fotograf: Louise Tagesson. 
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Anna Tunek. Fotograf: Louise Tagesson. 
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Anna Tunek. Fotograf: Louise Tagesson. 
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Cecilia Barry. Fotograf: Julia Billing. 
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Cecilia Barry. Fotograf: Julia Billing. 
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Anna Tunek. Fotograf: Julia Billing. 
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Anna Tunek. Fotograf: Julia Billing. 


