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Abstrakt 

Idag har många människor tillgång till en kamera, porträtt kan ses överallt. Vissa porträtt gör 

ett starkare intryck än andra för att de är något utöver det vanliga. Detta kandidatarbete 

behandlar frågeställningen: 

“Hur kan man med fotografiska och grafiska medel gestalta personlighet i porträtt?”. 

Vi sätter vår forskning på prov i en produktion där vi undersökt vad vi som fotografer och 

designers bör ha i åtanke då vi vill gestalta personlighet i porträtt. I diskussionen behandlar vi 

ämnen så som personlighet och identitet, bildanalyser och enkätmetoder samt kombinationen 

av fotografi och grafiska element. Porträtt är en dokumentation av personligheten just i 

fotograferingstillfället och utifrån vår tidigare forskning och den produktion vi  genomfört har 

vi kommit fram till att det går att gestalta personlighet i ett porträtt.  

 

Nyckelord: porträtt, porträttfotografering, personlighet, vision, fotograf, grafisk designer. 

 

Abstract 

Today many people have access to a camera, portraits can be seen everywhere. Some portrait 

makes a stronger impression than others because they are something out of the ordinary. This 

candidate's work deals with the question: 

"How can one with photographic and graphic means shape personality in a portrait?” 

We put our research to the test in a production where we explored what we as photographers 

and designers should keep in mind when we want to portray personality in portraits. In the 

discussion, we treat topics such as personality and identity, image analysis, survey methods 

and the combination of photography and graphic elements. Portraits are a documentation of 

the personality right from the photo shooting moment. Based on our previous research and the 

production we conducted, we concluded that it is possible to portray personality in a portrait. 

 
Keywords: portrait, portrait photography, personality, vision, photographer, graphic designer. 
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1. Inledning 
Vi som skrivit detta arbete heter Linnéa Lundell och Johanna Tollgren. Vårt gemensamma 

intresse är fotografi och vi har båda fotograferat tidigare. Vi valde genren 

porträttfotografering och vill få en fördjupad kunskap om porträtt. 

 

Idag har de flesta tillgång till en kamera och det tas oändligt många bilder varje dag. Så fort 

något intressant sker i livet har vi skapat en vana av att dokumentera detta med kamera. Via 

sociala medier uppdateras vi dagligen av vänners liv dokumenterat i bilder. Det vi vill 

dokumentera är bilder med eftertanke där varje bild har en djupare betydelse och därav blir 

extra minnesvärd. Vi vill bli bättre på att återspegla människors karaktär och bevara deras 

personliga essens i bild. Våra tankar kretsar kring ordet personlighet och dess betydelse för ett 

porträtt. Under kandidatarbetet kommer vi undersöka vad som behövs för att ett porträtt ska 

bli intressant och minnesvärt, och hur stor vikt personlighet har i ett porträttfotografi. 
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2. Problemområde 

I följande kapitel formulerar vi bakgrunden för undersökningens problemområde, 

frågeställning samt syfte. 

2.1 Bakgrund 

Den mest efterfrågade genren inom fotografi är porträttfotografering. Alla behöver ett porträtt 

någon gång vare sig det är till pass, ett CV eller för att ha hemma som tavla på väggen (Ang, 

2013). Eftersom så många idag har tillgång till en kamera ses porträtt överallt. Vissa porträtt 

gör ett starkare intryck än andra för att de är något utöver det vanliga. Gemensamt hos 

framgångsrika fotografer är förmågan att interagera med den som blir porträtterad, att inte 

döma andra människor utan acceptera deras udda egenskaper samt att läsa av karaktär och 

personlighet (Cortaville, 2013). Besitter fotografen dessa egenskaper tror vi att porträttet har 

en möjlighet att återge en mer rättvis bild utav personen som ska fotograferas.   

 

Enligt fotografen Saraya Cortaville så är det en stor tillgång att förstå färger, hur de arbetar, 

kontrasterar och kompletterar varandra (Cortaville, 2013). Art Directorn och journalisten Bo 

Bergström berättar om ljusets påverkan på känslan i en bild; mörka toner blir tunga och 

dramatiska medan ljusa toner representerar frihet och oskuld (Bergström, 2010). 

Relationspsykologen Susan Quilliam menar att kroppsspråket berättar mer om en själv än vad 

man är medveten om. Ord förmedlar bara vad man medvetet vill säga, men kroppsspråket 

berättar så mycket mer om ens personlighet (Quilliam, 2005). Kan kunskap om olika medel så 

som färg, ljus och kroppsspråk förstärka en människas personliga uttryck i bild då fotografens 

avsikt är att gestalta en personlighet i porträtt och hur arbetar en fotograf med dessa medel?  

 

Fotografen David duChemin påstår att det är fotografen, inte kameran, som tar bilden. 

Fotografering är ett mycket subjektivt hantverk, och en väl använd kamera berättar de 

historier man vill att den ska berätta. Den berättar de sanningar man vill att den ska berätta 

och i synnerhet lögnerna. Egentligen spelar motivet ingen roll, bilderna blir mer engagerande 

och fängslande om de förmedlar någon sorts berättelse (duChemin, 2009). 

 

Att ha en tydlig vision är viktigt men samtidigt anser vi att man måste kunna tekniken först 

för att kunna fokusera på motivet. Att veta vilka medel man har att röra sig med och vilka 

möjligheter det finns är en förutsättning för att kunna visualisera en önskad bild. Bilder kan 

öppna våra ögon som ord inte kan, som talesättet lyder; En bild säger mer än tusen ord. 
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2.2 Frågeställning: 

- Hur kan man med fotografiska och grafiska medel gestalta personlighet i ett porträtt? 

 

2.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att få en djupare kunskap om porträttfotografering och 

framställandet av personlighet i porträtt. Hur kan olika medel så som ljus, grafiska element 

samt färg förstärka en personlighet? Denna kunskap kommer appliceras i en produktion under 

kandidatarbetet. 

2.4 Skrivprocess 

Vi har gemensamt diskuterat och skrivit samtliga delar i detta kandidatarbete. Alla delar från 

inledning, tidigare forskning, tillvägagångssätt till resultat och diskussion är en produkt av vår 

gemensamma process. Vi har båda haft rollen som fotograf och designer, då vi har liknande 

kunskaper sedan tidigare har vi kunnat stötta varandra genom hela processen.   
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3. Tidigare forskning 

Följande kapitel tar upp tidigare forskning som ligger till grund för vårt problemområde. 

Kapitlet behandlar personlighet i förhållande till porträtt och fotografen. 

                                                                                                                                              

3.1 Porträtt 

För att utforska personlighet i porträtt behöver vi titta närmare på porträttfotografins historia. 

Genom att titta på porträttfotografins ursprung får vi en förståelse för dess betydelse och syfte. 

Vi behöver även definiera vad ett porträtt faktiskt är för att veta vilka ramar vi har att röra oss 

inom. 

National Portrait Gallery påstår att uppfinnandet av fotografi var en så pass häpnadsväckande 

prestation i mitten av artonhundratalet att dess enda motsvarighet som går att tänka sig skulle 

kunna vara uppfinnandet av internet. Idag är samhället ytterst bekant med fotografi och 

fotografering och att föreställa sig en värld utan detta visuella medium är svårt. (National 

Portrait Gallery, London) 

Porträttfotografering är en direkt följd av den massiva påverkan fotografering har haft sedan 

återskapandet av fotografiska bilder blev möjligt på 1800-talet. Tidigare var målning det enda 

alternativet då människor ville ha ett porträtt. Allt eftersom fotografering utvecklades och blev 

ett snabbare och billigare medel för föreställandet av människor accelererade hela 

verksamheten med att ha ett porträtt gjort (Bate, 2009). I mitten av 1800-talet förekom allt fler 

och fler fotografiska ateljéer på de stora gatorna i städerna i Europa och USA. De blev 

populära tillhåll som lockade människor från olika sociala skikt. Medelklassen uppskattade 

möjligheten att bli avporträtterad - något som dittills endast varit tillgängligt för aristokratin. 

Överklassen ville också bli avbildad med detta moderna medium som hade trängt undan 

gravyren och litografin (Hacking, 2013). 

 

Enligt fotografen och konstnären David Bate är ett porträtt en gestaltning av en person och ett 

sätt att fastställa en identitet i form av en visuell beskrivning (Bate, 2009). Vi tolkar det som 

att Bate anser att ett porträtt inte behöver vara ett bestämt format utan det viktiga är att 

porträttet är en gestaltning av motivets personlighet. Detta öppnar upp för nya tankar kring 

vilka möjligheter man har när det kommer till porträtt. Det internationella fotografen och 

författaren till boken “Berätta i bild- så tar du bilder som berör” (2009), David duChemin 

skriver att kameran berättar de historier man vill att den ska berätta (duChemin, 2009). 
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Art directorn och författaren Bo Bergström, menar att porträtt är en avbild av en människa i 

antingen närbild, halvbild eller helbild beroende på motiv och sammanhang. Till skillnad från 

Bate och duChemin anser Bergström att det är bildformatet på porträttet som är den stora 

tillgången i gestaltning av en personlighet (Bergström, 2010).  

 

Utifrån det lästa får vi uppfattningen om att definitionen av porträtt inte är helt lätt att 

förklara. Det finns många olika synsätt och uppfattningar om hur ett porträtt bör se ut och hur 

man väljer att gestalta en person.  Att försöka gestalta en persons hela personlighet är kanske 

inte möjligt, istället kan fotografen lyfta fram en del av en personlighet. Det finns alltså inga 

rätt eller fel vid gestaltandet av en personlighet.   

 

3.2 Personlighet 

Fotografen och författaren till boken “Så fångar du personlighet på bild - 

Porträttfotografering” (2010) Monte Zucker uttrycker att syftet med porträttfotografi är att 

betraktaren ska känna att den lär sig något om den porträtterade personen och bli nyfiken på 

personligheten. Om betraktaren känner en känslomässig kontakt med personen på bilden har 

fotografen lyckats (Zucker, 2010). Är personligheten det som skapar en känslomässig kontakt 

gentemot ett porträtt, hur har fotografen tänkt? 

 

Fotografer så som duChemin och Bate pratar om personlighet i bild i deras respektive böcker 

om fotografi, men ingen förklarar direkt vad de menar med begreppet. När vi pratar om 

personlighet syftar vi på vad som gör en individ unik. Ingen egenskap är unik utan det är 

kombinationen av egenskaper som gör en till den person man är. Allt från intresse, åsikter, 

tankar, drömmar, idéer till känslor. För att ett porträtt ska bli intressant och minnesvärt 

behöver någon del av personligheten lysa igenom. Är personlighet ett begrepp människan 

kommit på i ett försök att förstå sig på omvärlden, som ett sätt att se och tolka andra 

människor?  

 

Utifrån det vi har läst finns det ingen allmängiltig uppfattning om begreppen porträtt och 

personlighet. Därför har vi valt tre olika fotografer för att se hur de arbetar med porträtt och 

hur de tar sig an begreppet personlighet. De tre fotograferna är Annie Leibovitz, Sally Mann 

och Cindy Sherman. Vi har valt de här fotograferna att titta på eftersom alla tar någon form av 

porträtt. Dessa porträtt har blivit väl omtalade och uppmärksammade utav väldigt olika 

anledningar. De är tre amerikanska kvinnor i ungefär samma ålder, födda mellan 1949 - 1954. 
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Trots likheterna har deras porträtt tagit helt olika inriktningar, de har alla sin utpräglade stil 

som är unik för var och en av dem.  

 

I följande stycken belyser vi de tre fotografernas karriärer, hur de arbetar med sina bilder och 

hur deras relation till motivet ser ut under fotograferingen.  

 

3.3 Annie Leibovitz 

Annie Leibovitz började sin karriär som fotograf på tidningen Rolling Stone och 

dokumenterade den amerikanska musikscenen under 1970-talet. Leibovitz gick sedan vidare 

till att arbeta för tidningarna Vanity Fair och Vogue. Hon är huvudsakligen känd för sina 

porträtt av skådespelare och andra celebriteter. Ett urval av de personer hon har fotograferat 

består av bland annat Rolling Stones, John Lennon, Yoko Ono och Demi Moore (Leibovitz, 

2008). 

 

Leibovitz fotograferade med analoga kameror i början av sin karriär. Hon har dock aldrig 

varit rädd för utveckling och fotograferar idag med digitala kameror. Leibovitz menar att det 

är mycket lättare att arbeta digitalt då digitala filer ger en mer verklighetsnära avbildning av 

motivet. När Leibovitz säger att kameran är viktig för henne menar hon själva idén, det arbete 

kameran gör. Hon menar att hon inte har något känslomässigt förhållande till sina kameror 

utan bara är intresserad av själva utrustningen. Leibovitz vill arbeta med en apparat som 

hjälper henne att ta de bilder hon vill ta i alla typer av ljusförhållanden (Leibovitz, 2008). 

 

Det finns alltid en tanke bakom Annie Leibovtz bilder, hon brukar tala om sina idéer med de 

hon fotograferar, för att se om det finns något motivet fastnar för. Hon menar att det är ett 

samarbete men att hon aldrig tvingar någon till något. Hon nämner i sin bok ”At Work” 

(2008) att hon genom att vara rak och tydlig får de hon fotograferar att känna sig bekväma, 

men hon arbetar aldrig på att få dem att vara obesvärade. Bryr man sig inte om hur de man 

fotograferar känner sig är man bara ute efter en ”snygg” bild, men en bra porträttfotograf letar 

efter någonting annat. Hon är intresserad av att få oväntade saker att hända (Leibovitz, 2008). 

 

”I started to think of ways to make the cover portrait something more than a face looking 

right at you. I like when photographs tell you a little story, give you a little more 

information.” (Leibovitz, 2008) 
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En erfarenhet hon har fått under de år hon har arbetat som porträttfotograf är att så fort hon 

säger att fotosessionen är över slappnar personen av och ser helt plötsligt fantastisk ut, det är 

då fotograferandet fortsätter. Hon påstår också att den fundamentala skillnaden mellan att 

fotografera kända personer och ”vanligt” folk är det redan finns en rätt bestämd idé om 

personen innan man träffar dem, hon menar att det finns mycket att lära om en person bara 

genom att studera tidigare bilder utav dem (Leibovitz, 2008).   

 

 
Bild 1. Fotograf: Annie Leibovitz. Meryl Streep, publicerad i Vogue, 2012.  

 

3.4 Sally Mann 

Sally Mann är en fotograf känd dels för sina gränsöverskridande porträtt av döden men främst 

för sina barnbilder från hennes tredje fotokollektion, Immediate Family - 1992. Det är 

svartvita porträtt av främst hennes tre egna unga barn i vardagliga situationer där de leker och 

gör sådant alla barn gör. Men vissa tar ett annat spår där det förekommer mycket nakenhet, 

ensamhet men även död. I en intervju berättar hon om bakgrunden till de uppmärksammade 

bilderna. Mann brinner för att ta hand om sina barn och hon älskar att fotografera, därav är det 

främst bilder av barn vi får se. De situationer vi får se hennes barn i är sådant som alla mödrar 

ser och upplever med sina barn under deras uppväxt, ändå reagerar folk (Mann, 2003). 

Hennes bilder visar en ärlighet som kan vara känslig för betraktaren. 

 



8 
 

“My plates are horrible flawed, but of course, it´s the flaws I like so you pray: please don´t let 

me screw up. Just screw up a little bit, just enough to make it interesting.” (Mann, 2001) 

 

Sällan lämnar Mann hemmet för att fotografera då hon istället letar efter det vackra hemma i 

sin vardag. (Mann, 2010). Sally Mann har en unik känsla av lugn och fridfullhet som känns 

igen direkt i hennes bilder. Mann säger själv att hon inte är en bra fotograf, hennes styrka 

ligger istället i framkallning av bilder. Fotografi är ingen talang hon har men hon är envis och 

ger sig inte förens hon tagit den bästa bilden (Mann, 2003). 

 

Mann använder en gammal analog 5x7 kamera vilket inte ger helt felfria resultat. Det går inte 

att i efterhand redigera en sådan bild till perfektion utan bilden blir vad fotoögonblicket gör 

den till. Det är där den unika känslan av ärlighet kommer ifrån, vi får se den riktiga personen 

framför kameran, oredigerad, naturlig och perfekt i sig. 

 

“The things that are close to you are the things that you can photograph the best. And unless 

you photograph what you love, you are not going to make good art.” (Mann, 2001) 

 
Bild 2. Fotograf: Sally Mann. The New Mothers, 1989. 
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3.5 Cindy Sherman 

Cindy Shermans porträtt känns igen på det dramatiska ljuset och de obehagliga motiven 

föreställande karaktärer på väg att spåra ur (moderna museet, Stockholm, 2013). Till skillnad 

från Leibovitz och Mann tar inte Cindy Sherman porträtt utav andra människor, istället står 

hon själv modell för alla sina porträtt. Sherman har alltid älskat att klä ut sig, från det att hon 

var liten, men inte till de traditionella söta prinsessorna som andra barn gör. Istället var hon 

fascinerad av äldre människor, det obehagliga och nästan monsterlika, vilket återspeglas i 

större delen av hennes porträtt. Sherman går själv in i rollen som de olika karaktärerna och är 

inte nöjd förens hon är nästintill oigenkännlig. Anledningen till att hon inte tar in andra 

människor för sina bilder är för att hon vill ha fullständigt kontroll. Dock vet hon ofta inte 

innebörden av det hon skapat förens senare när hon ser vad andra människor skriver om det 

hon gör (Sherman, 1994). 

 

Fotografin kan få människor att tro på allt och det är fotografens uppgift att komma på hur 

man ljuger genom kameran. Sherman visar oss inte verkligheten, istället visar hon tankar och 

fantasier. De karaktärer hon tar sig an är stereotyper utav våra föreställningar (Sherman, 

1994).   

 

 
Bild 3. Fotograf: Cindy Sherman. Untitled Film Still #58, 1980. 
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Sherman använder sig utav en digitalkamera, som hon älskar. Trots det anser hon att tekniken 

har väldigt liten betydelse för en fotograf. Huvudsaken är att kameran tar bilder snabbt och är 

lätthanterlig, så fokusen kan ägnas åt motivet istället (Sherman, 1994). 

 

I dokumentären, Nobody´s here but me, från 1994, intervjuas skådespelerskan Jamie Lee 

Curtis angående Cindy Shermans arbete. Curtis anser Shermans verk väldigt speciella, läskiga 

och gripande. Sherman lyckas fånga en hel film i en enda bild. Genom att titta på bilderna vet 

vi hur karaktären är, hur uppsättningen är, vi vet vad som händer personen i precis det 

ögonblick bilden tas. Vi har väldigt lite tvivel om vad vi ser och det är vad som gör Cindy 

Sherman så skicklig och intressant. (Nobody´s here but me, 1994) 

 

3.6 Fotografen 

Rollen som fotograf ger stora möjligheter för att skapa en egen stil och vara kreativ, dock har 

fotografen även ett stort ansvar gentemot personen som blir fotograferad. Därmed är det 

mycket att vara medveten om i arbetet som fotograf. 

 

Porträttfotografen och författaren till boken “Portrait Photography” (2013) Saraya Cortaville 

nämner några väsentliga egenskaper en framgångsrik fotograf erhåller. Det första är att ha en 

naturlig förmåga att kunna läsa av karaktär och personlighet. Det andra är kunna skapa 

kontakt på en personlig nivå med andra människor väldigt snabbt. Det sista är förmågan att 

kunna älska människor och deras udda egenskaper utan gränser eller att döma (Cortaville, 

2013). 

 

Vissa människor har svårare för att öppna upp och dela med sig utav sin personlighet. Men i 

vilket fall som helst behöver man ge tid åt att skapa kontakt och förstå personen. Människan 

tenderar att göra saker per automatik om de inte utmanas och om arbetsuppgifterna förblir 

desamma. Som fotograf är varje fotosession unik och lika viktig då det är en ny människa 

med en ny personlighet att lära känna. 

 

Ett mycket passande citat av fotografen och fotojournalisten Alfred Eisenstaedt lyder: 

“Click with your subject before you click with your camera.” (Ang, 2013) 
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I boken “Bild och budskap” (2010) av Bo Bergström skriver han att människor älskar 

hemligheter vilket leder till att vi älskar bilder. Bilder besitter det där mystiska och 

spektakulära som lockar betraktaren till sig. En skicklig fotograf berättar inte allting, 

övertydlighet är hemskt se i en bild. Det måste lämnas något åt betraktaren att själv fylla i 

med en uppmuntran till eget tänkande. Less is more, för mycket i bild gör det rörigt för 

betraktaren att följa med i berättandet (Bergström, 2010). 

 

 Ur betraktarens synvinkel är det som finns inom bildens ramar det enda som existerar. Alla 

element i en bild är där för att fotografen medvetet tillät dem att vara med, likaså det som inte 

finns med i bilden finns inte där medvetet. Detta kan återkopplas till duChemins tankar; 

kameran berättar de historier fotografen vill berätta. Att lära känna personen bakom ett 

porträtt gör att fotografen kan hitta delar av personligheten att lyfta fram i gestaltningen. Det 

färdiga porträttet blir fotografens tolkning utav den porträtterade personen och inte en direkt 

återgivning (duChemin, 2009).       

 

En fotograf bör inför varje bild ställa sig själv frågan - “Vad vill jag berätta och hur förmedlar 

jag det?” 

 

3.7 Vision 

Vad menas med vision? Fotografens vision kan vara en tanke eller idé som man på ett eller 

annat sätt vill visualisera i en bild. Vision är något man vill uppnå och en framtida idealbild 

att eftersträva (NE, 2014). 

 

Fotografen David duChemin menar att vision är allt. Vision är det som får en att ta fram 

kameran, den avgör vad man tittar på och vad det är man egentligen ser när man gör det. En 

fotograf kan inte vara utan visioner; visionen blir tydligare ju mer vi öppnar ögonen för 

världen och analyserar våra tankar och känslor om den. Då visionen blir tydligare blir vi allt 

bättre på att hitta medlen för att uttrycka den i val av optik, exponering eller komposition 

(duChemin, 2009). 

 

duChemin menar att det egentligen inte spelar någon roll vad som fotograferas utan bilderna 

blir mer engagerade och fängslande om de förmedlar någon slags berättelse. De bilder som 

berör betraktaren mest är de bilder som även berör fotografen. Att fotografera sådant som 

ligger en nära om hjärtat istället för att fotografera vad man tror att andra vill se, resulterar i 
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en bild som berör. Att dessutom ha förståelse för elementen i en berättelse och hur dessa kan 

implementeras i fotograferandet leder till starkare bilder. Det visuella språket kan liknas vid 

det talade språket. En persons modersmål består av ordförråd, grammatik och syntax som gör 

det möjligt för en att skriva och bli förstådd. Ju bättre man lär sig bemästra verktygen - ju mer 

omfattande ordförrådet är och ju mer nyanserat brukandet av grammatiken blir - desto mer 

kraftfull, subtil eller detaljrik kan kommunikationen bli (duChemin, 2009). 

 

Att veta vilka möjligheter det finns att röra sig med är en förutsättning för att kunna 

visualisera en önskad bild. Precis som duChemin menar att ju bättre det visuella språket 

behärskas desto lättare blir det att kommunicera. Sammanfattningsvis blir det visuella språket 

alltså nyckeln till vår kommunikation. 

 

3.8 Kroppsspråk 

Kroppsspråket berättar oftast mer om en själv än vad man är medveten om. Medan ord bara 

kan förmedla vad som medvetet vill sägas, berättar kroppsspråket så mycket mer om hela 

personligheten. Eftersom ens undermedvetna uppfattar kroppsspråk bättre än man tror samt 

att man litar mer på vad man ser än på vad man hör, gör det icke-verbala ett större intryck. En 

persons kroppsspråk har rötter från kultur och uppfostran men det är även något personligt 

som varierar från individ till individ. Dessutom varierar det beroende på sammanhang och 

situation vilket påverkar hur gester tolkas. Därför finns det inget lexikon över alla olika gester 

eller uttryck (Quilliam, 2005). 

 

Ansiktet och alla dess uttryck är ett av de viktigaste verktygen när det kommer till att 

förmedla ett budskap. Varje liten förändring i ansiktet påverkar helheten. Ansiktet läses av 

efter bland annat humör, temperament, karaktär, etnicitet, ålder, kön och attityd. Men vi vet 

även att en skrattande person på en bild inte alltid skrattar, det är ett tillfälligt uttryck. Vi 

försöker se förbi det valda uttrycket för att nå personen bakom, det genom att lägga ihop alla 

element av kroppsspråket till någonting förståeligt (Bate, 2009). 

 

Kroppsspråk innefattar även ögonen som är något av det viktigaste i en persons ansikte, där 

av är det även viktigt i ett porträtt. Det är inte munnen som ler, det äkta leendet återfinns i 

ögonen. Genom att titta en person i ögonen syns det om leendet är påtvingat eller uppriktigt. 

Då ögonen har en sådan kraft går det att avläsa en persons känslor utan att behöva titta på 
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resten av ansiktet. Med endast små förändringar i ögonen kan ett helt uttryck förändras från 

till exempel koncentrerad till förströdd, från intresserad till uttråkad (duChemin, 2009). 

I ögonen syns det direkt om en person är obekväm vilket blir uppenbart genom kameran. 

Blicken kan antingen göra eller förstöra ett porträtt. Eftersom ögonen är så pass viktiga bör de 

utgöra fokuspunkt i bilden, men det är inget måste (Cortaville, 2013).  

 

Kroppsspråk berättar mycket om personligheten och där av är det viktigt att fotografen är 

uppmärksam. Det är fotografens uppgift att medvetet styra motivet genom fotograferingen. 

Även om det är viktigt att bevara det naturliga kroppsspråket hos den som fotograferas 

behöver det även tänkas på utifrån betraktarens synvinkel. Fotografens kroppsspråk är lika 

viktigt att tänka på som motivets, så inte ens kroppsspråk sänder fel signaler. 

 

3.9 Sammanfattning 

Med underlag från tidigare forskning om fotografens roll, visions betydelse, kroppsspråk, 

personlighet och vad ett porträtt är blir nästa steg att tillämpa detta i en produktion. Utifrån 

detta vill vi undersöka ifall det är möjligt att förstärka personlighetsdrag som inte är 

uppenbara vid första anblick genom att blanda fotografi med grafiska element i bild.  

 

Inför produktionen funderar vi på hur vi ska gå till väga för att lära känna de personer vi 

kommer fotografera, hur ska vi komma åt informationen vi behöver för att återspegla dessa 

personer i ett porträtt? Vi funderar även på om vi ska välja personer vi känner sedan tidigare 

eller inte och hur det i så fall kommer påverka slutresultatet.  

 

När vi betraktar de tre fotograferna vi skrivit om i detta kapitel ser vi att dessa fotografer 

besitter den kunskap som vi är ute efter och vill ta del av. Genom att genomföra bildanalyser 

av deras bilder som vi anser återspeglar personlighet vill vi vidga vårt bildseende. Vi vill få en 

inblick i hur fotograferna tänkt när de skapat sina bilder och hur olika detaljer kan påverka en 

bilds budskap, för att vi sedan ska kunna använda oss utav den kunskapen när vi planerar våra 

bilder. 
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4. Tillvägagångssätt 

 

4.1 Introduktion 

Genom att ta på oss rollen som fotograf har vi under vår gestaltande produktion tillämpat den 

kunskap om porträttfotografering och hur professionella fotografer arbetar med porträtt, som 

vi erhållit i kapitlet tidigare forskning. Under produktionen har vi fotograferat fyra olika 

personer för att undersöka hur man med fotografiska och grafiska medel kan gestalta ett 

porträtt och få det personligt. Under vår forskning kom vi fram till att vissa porträtt gör ett 

starkare intryck än andra för att de är något utöver det vanliga. Vi tror att om den 

porträtterades personlighet får ta del och synas i porträttet blir det minnesvärt och därför har 

vi undersökt personlighetens betydelse för ett porträtt. Vi har även skapat grafiska element till 

varje bild med syftet att undersöka om vi kan förstärka det personliga uttrycket hos den 

porträtterade personen.  

 

4.2 Metoder 

 

4.2.1 Bildanalys 

För att ta tillvara på kunskapen de tre fotografer besitter som vi tidigare nämnt (se Tidigare 

forskning s.6) har vi valt bildanalys som en metod för att tolka deras bilder. De tre 

fotograferna är Annie Leibovitz, Sally Mann och Cindy Sherman. 

 

4.2.2 Varför bildanalys? 

Att analysera bilder innebär att betrakta och diskutera bilder på ett metodiskt sätt. Att uttrycka 

det man ser i ord skärper seendet samt hjälper alla som deltar i bildanalysen att enas kring vad 

som ses (Carlsson & Koppfeldt, 2008). I en bildanalys sönderdelas bilden med syfte att förstå 

varje del för sig och sen vidare förstå hur de relaterar till varandra i helhet. Arbete med 

bildkommunikation kräver metoder, så som bildanalys, för att förstå varför en bild är bra eller 

dålig, användbar eller oanvändbar (Bergström, 2010). 

 

4.2.3 Denotationer och konnotationer 

Innehåll i en bild som direkt kan pekas ut och är lätta att enas om kallas denotationer, vilket är 

en neutral beskrivning av bildens grundbetydelser (Carlsson & Koppfeldt, 2008). 

Konnotation är det vi associerar till i en bild, vad vi kommer att tänka på när vi ser bilden. 

Konnotation är underliggande och kan därför inte pekas ut direkt, men de kan ändå uppfattas 
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av många. Vi är uppvuxna med samma tv-program, böcker och serier som andra i vår kultur 

och ålder därav är vi troligen inte ensamma om våra tolkningar. Konnotioner pekar oftast på 

något dolt men på samma gång gripbart innehåll som de flesta känner på sig finns i bilden 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008).  

Vi valde bildanalys som en metod för att förstå och lära oss tolka vad olika element kan ha för 

betydelse i en bild. Vi har tittat på denotationer och konnotationer i våra valda fotografers 

bilder som en övning, för att sedan kunna applicera den kunskapen i våra egna. Annie 

Leibovitz är en av de fotografer vars kunskap vi ville ta del av genom en bildanalys. 

 
Bild 4. Fotograf: Annie Leibovitz. Angelina Jolie & Maddox, publicerad i Vanity Fair, 2005. 

Bilanalysen (se bild 4, s.15) började med att vi som betrakare studerade bilden för att få en 

överblick. Därefter beskrev och diskuterade vi våra första tankar. Vi studerade bilden för att 

förstå varje del för sig samt för att förstå hur delarna relaterar till varandra i en helhet. Vi fann 

detaljer i bilden vilket hjälpte oss förstå budskap som inte är uppenbara vid första anblick.  

 

Här är två utförliga exempel på denotationer och konnotationer från vår genomförda 

bildanalys som visar hur vi studerat bilderna vi analyserat: 

 

Denotation: Pose 

Konnotation: Mamman ligger i sängen lutad mot huvudgaveln med händerna bakom huvudet. 
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Hennes pose är inbjudande, som att hon inte har något att dölja eller skydda sig ifrån. 

Barnets pose härmar mammans då han säkert ser upp till henne. Han koncentrera sig mer på 

att vara som mamman än på att bli fotograferad. 

Denotation: Blått och guld 

Konnotation: Blått kan tolkas som adligt då adligheter sägs ha blått blod och guld känns 

lyxigt och dyrt. 

 

Denna typ av tankesätt har vi haft genom hela produktionen då vi medvetet skapat 

denotationer och konnotationer som matchar personligheterna. Ett exempel är att vi vid ett 

fotograferingstillfälle ville lyfta fram att personen är öppensinnad, trevlig och givmild, därav 

valde vi en ljus bakgrund samt en mjuk ljussättning utan några hårda skuggor. Denotationen 

är det vita och ljusa medan konnotationen är öppensinnad, trevlig och givmild. 

 

4.3 Enkät  

Under produktionen fotograferade vi fyra personer med olika ålder, genus, bakgrund och 

intresse. Vi kände dessa personer på olika nivåer, Linnéa kände tre av personerna sedan 

tidigare och Johanna kände två av dem sedan tidigare. Därav behövde vi en metod för att även 

lära känna de personer vi inte kände sedan tidigare. För att kunna göra en rättvis gestaltning 

av de vi skulle fotografera ville vi veta hur de uppfattar sig själva och sin personlighet. Vi 

valde därför att genomföra en digital kvalitativ undersökning i form av en enkät för att få 

givande och utförliga svar. 

 

4.3.1 Vad är en enkät? 

En enkät är ett skriftligt formulär som byggs upp av frågor. Undersökningens syfte påverkar 

frågornas formulering, om man väljer att använda slutna-, öppna-, hypotetiska- eller 

sammanställande frågor (Krag Jacobsen, 1993).  

När man skapar en enkät bör långa frågeformuleringar undvikas för att frågan ska vara lätt att 

förstå och kommas ihåg. Språket får inte innehålla krångliga ord och formuleringar utan bör 

bestå av ett vardagligt och lättbegripligt språk. Det är viktigt att enkäten är uppbyggd utav en 

fråga per fråga då flera frågor i samma fråga kan göra den svår att svara på (Trost, 2012). 
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4.3.2 Kvalitativ undersökning 

En kvalitativ undersökning består till största delen av öppna frågor vilket kan leda till 

oförutsägbara aspekter och svar. En kvalitativ undersökning utförs oftast på ett mindre antal 

respondenter vilket gör att metoden anses mindre vetenskaplig. Vissa saker blir dock inte 

viktigare för att informationen kommer från en större mängd människor. (Krag Jacobsen, 

1993).  

 

4.3.3 Öppna frågor 

I enkäten har vi försökt använda endast öppna frågor för att få utförliga svar och ge möjlighet 

till egna tankar hos respondenten (se bilaga 1, s38). Öppna och slutna frågor syftar på det 

utrymme som svaret på frågan finns inom. Det finns olika nivåer av öppna och slutna frågor, 

fler svarsmöjligheter betyder en öppnare fråga och frågor där svarsalternativen endast är “ja” 

eller “nej” är en sluten fråga. En öppen fråga kan ge mer information och ge svar som är 

lättare att arbeta vidare med. Öppna frågor bör ha någon form av begränsning för att inte 

verka förlamande. Ett exempel: “Berätta om något?” jämfört med frågan “Berätta om hur det 

är att gå på högskola?” Den sista frågan väcker fler konkreta minnen vilket kan ge ett längre 

svar som är lättare för respondenten att uttrycka (Krag Jacobsen, 1993).  

 

4.3.4 Fördelar och nackdelar 

När vi arbetat med metoden enkät har vi uppmärksammat att det finns både fördelar och 

nackdelar med en digital enkät. Fördelar med att göra en digital enkät är att respondenten får 

tid på sig att reflektera över frågorna och ge genomtänkta svar. En enkät är ett verktyg för den 

som vill nå ut till många människor över ett utspritt område. Till skillnad från en intervju är 

enkäten inte lika tidsomfattande då många människor kan svara på samma frågor samtidigt 

och på egen hand. Nackdelar med en enkät är att direkta tankar och impulssvar kan gå 

förlorade då respondenten får längre betänketid. Det är även svårt att ställa följdfrågor på de 

svar som respondenten givit, interaktionen mellan den som skapat enkäten och den som svarar 

riskerar att inte bli spontan och lika givande. Är enkäten för lång är risken att det blir tråkigt 

och att respondenten tappar intresset. I andra fall kan respondenten sakna intresse redan från 

början och ge oärliga eller oseriösa svar (Kylén, 2004). Eftersom vi har valt personer som 

ställt upp frivilligt på att bli fotograferade har de visat stort engagemang för enkäten och tagit 

frågorna på allvar.  

 

Då vi är ute efter att gestalta en persons personlighet behövde vi erhålla en djupare kontakt 
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med de personer vi fotograferat. För att göra detta konstruerade vi frågor utifrån vad vi anser 

att vi behöver veta för att bilda en uppfattning om någon. Vi började med identitetsfrågor så 

som “När är du född?” och “Vilket yrke har du?” men resten av enkäten bestod till största del 

av öppna frågor där respondenten fått sätta egna ord på sin personlighet vilket har gett oss 

möjlighet att välja vilken sida vi vill belysa. Exempelvis frågorna “Hur tror du andra ser dig?” 

och “Hur skulle du beskriva dig själv?” gör att vi kommit närmare en förståelse för vilka 

dessa personer är och hur de ser på sig själva, utefter dessa svar har vi sedan bildat oss en 

egen uppfattning. Svaren från enkäterna innehåller individuella och utförliga svar vilket gjort 

det omöjligt för att oss att göra en gemensam sammanställning. Vi har utifrån svaren valt ut 

givande nyckelord som vi kunnat ha i åtanke under hela processen för respektive bild.  

 

För att förbättra enkäten under arbetets gång har vi bett om feedback på frågorna samt tittat på 

vilka frågor som gett oss mest användbar information för att sedan revidera enkäten till nästa 

person. Vi upptäckte att vissa frågor var oinspirerande och inte gav någonting användbart, 

exempelvis frågan “Vad lyssnar du på för musik?” efter att vi mottagit svar på frågan inser vi 

att den borde formulerats om så personen skulle kunna ge ett mer personligt svar.  

 

4.4 Process 

 

4.4.1 Planering 

Vi började vår produktion med att strukturera upp vårt arbete med hjälp av ett ganttschema. 

Ett ganttschema kan se ut på olika sätt men tanken är att göra en tydlig plan över vad som ska 

göras, när det ska göras samt vem som ska göra vad. Fördelen med ett ganttschema är att det 

ger en bra översikt över olika delmomenten och är lätt att förstå (vd-blogg, 2014). Vi skapade 

ett ganttschema med planering vecka för vecka då vi ville ha ett schema som var utförligt och 

korrekt i förhållande till vad vi gjorde. Ibland är det svårt att veta hur produktionen ser ut flera 

veckor i förväg men efterhand som nya uppgifter dykt upp har schemat uppdaterats. Faktorer 

så som väderförhållande, idé- samt inspirationsspånande och anpassning utefter när de 

personer vi fotograferat kunnat infinna sig har påverkat vår tidsplanering.   

4.4.2 Studiofotografering 

Våra fotograferingar har skett i en studio för att ge oss möjlighet att ha full kontroll över 

ljusförhållanden och komposition men också för att underlätta vårt efterarbete med bilderna 

då vår frågeställning syftar till att undersöka grafiska elements betydelse för personlighet i 
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bild. För att inte bakgrunden ska hamna i konflikt med våra grafiska element har vi medvetet 

valt att fotografera i en ren studiomiljö. En stor del av arbetet har skett med blixtar och 

reflexskärm som ljuskälla för att skapa olika ljussättningar som passar de porträtterades 

personlighet. Enligt fotografen Scott Kelby (2012) används softboxar för att skapa ett 

vackrare och mer omslutande ljus (se bild 5, s.19). En softbox är box av textil som fästes på 

blixten, insidan består av ett reflekterande material och utsidan är täckt av en spridningsduk 

som skapar mjuka skuggor med mer gradient från ljust till mörkt när blixten går av (Kelby, 

2012). Vi har därför valt att använda softbox som huvudbelysning under fotograferingarna för 

att inte få skarpa och hårda skuggor som inte matchar personligheten.  

 
Bild 5. Softbox i studio. 

Som komplement till blixtar har vi använt en reflexskärm. Det är ett verktyg som används till 

att kontrollera befintligt ljus, ta bort skarpa kontraster och skapa ett lättningsljus. Lättningsljus 

används för att ljusa upp den del av ansiktet dit inte huvudljuset når. Vi har använt 

reflexskärm till att reflektera tillbaka ljuset från blixtarna mot motivet, för att skapa antingen 

belysning bakifrån eller lättningsljus.   

 

När vi fotograferat har vi använt kamerahuset Nikon D7000 tillsammans med objektivet 

NIKON AF-S NIKKOR 85mm F/1.4G. Detta är ett objektiv som lämpar sig speciellt för 

porträttfotografering då vi varken behöver gå för nära eller för långt bort från motivet. Det 

kan skapa obehagskänslor för motivet om vi går innanför den personliga sfären men likaså 

ifall vi kommer för långt bort kan den personliga kontakten gå förlorad. Det är ett mångsidigt 
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objektiv som passar i skilda ljusförhållanden, vi har använt det både när vi arbetat med blixtar 

men också när vi enbart haft naturligt ljus. 

 

4.4.3 Programval  

Under produktionen har vi använt oss av programmen Adobe Illusrator och Adobe Photoshop. 

Vi har valt dessa två program då de kompletterar varandra bra. Skillnaden mellan 

programmen är att Photoshop är ett pixelbaserat program och Illustrator är ett vektorbaserat 

program (Adobe, 2014).  

 

Adobe Photoshop är ett bildbehandlingsprogram som används främst av fotografer och 

designers (Adobe, 2014). Vi har använt oss av Photoshop då vi färgkorrigerat samt retuscherat 

de bilder vi tagit under produktionen. I vissa fall har vi även valt att använda målarverktygen i 

Photoshop för att skapa grafiska element med en organisk känsla. Till skillnad från Illustrator 

så får det målade i Photoshop en mer handmålad effekt (se bild 6b, s.21). 

 

Adobe Illustrator skapar vektorgrafik vilket innebär att föremål kan förstoras eller förminskas 

utan begränsningar och ändå bibehålla kvalitén. Illustrator har avancerade och exakta 

ritverktyg som ger möjligheten att kontrollera alla skapade detaljer. Illustrator används främst 

av designers som önskar att skapa digital grafik, illustrationer och typografi (Adobe, 2014). 

Vi har använt oss av Illustrator till att skapa grafiska element som komplement till våra 

fotografier. Eftersom både Photoshop och Illustrator är skapade av Adobe går det att överföra 

filer mellan programmen med syftet att kombinera de olika teknikerna. 

 

Vår frågeställning syftar till att undersöka hur grafiska element kan förstärka en personlighet. 

Om vi skapar egna grafiska element i efterbehandlingen av bilden, kommer det vara möjligt 

att komplettera fotografiet med dessa och på så vis förstärka det personliga uttrycket? Vi har 

testat olika tekniker i Photoshop och Illustrator för att skapa dessa grafiska element. 

 

 

 

Bild 6. 6a – Illustrator. 6b – Photoshop. 6c – Kombination Illustrator/Photoshop. 
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Alla tidigare nämnda fördelar med programmen har påverkat våt val att använda dem. Här är 

ett exempel på element skapade i Illustrator och Photoshop som sen kombinerats med 

varandra i Photoshop (se bild 6c, s.21) (Se hela bilden på Ola i bilaga 2, s.44). En anledning 

till att vi valt att skapa grundformen mönstret i Illustrator (se bild 6a, s.21) är för den kontroll 

som programmet ger en när det kommer till små finjusteringar och möjlighet till att förstora 

eller förminska utan att förlora kvalitén. Det har varit viktigt för oss att kunna gå tillbaka och i 

efterhand testa olika färgkombinationer, tjocklek på linjer och harmonin i formerna. Det är 

lättare att skapa skarpa linjer och kanter i Illustrator på grund av att det är ett vektorbaserat 

program.  
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5. Resultat och diskussion 

I följande kapitel kommer vi presentera och diskutera resultatet av vår produktion. Det vi lärt 

oss och kommit fram till i tidigare forskning och under produktionen angående personlighet, 

vision och bildanalyser har gjort det möjligt för oss att skriva detta kapitel. Vår produktion 

resulterade i ett antal porträtt varav några kommer presenteras och diskuteras, fullständigt 

resultat kan ses i bilaga.  

5.1 Personlighet och identitet 

 
Bild 7. Ola Hansen. 
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5.1.1 Resultat av bild 

Porträttet av Ola Hansen är fotograferat i studiomiljö mot en mörk bakgrund och en dramatisk 

ljussättning. När vi tolkade Olas svar på enkäten inför fotograferingen fann vi två dominerade 

sidor av hans personlighet. På frågan “Vilken sida skulle du vilja lyfta fram av dig själv?” var 

svaret “Rock’n’roll” och på frågan “Hur skulle du beskriva dig själv?” var svaret “Metal som 

fan.” På frågan “Hur tror du andra ser dig?” svarade Ola “Skum, antar jag.” och på frågan 

“Vilken roll har du när du umgås med vänner?” var svaret “Hövding, komiker och galning.” 

Vid första anblick ger Ola skenet av att vara en kille med ett hårt och tufft yttre men när man 

lär känna honom öppnar han sig och den roliga sidan kommer till synes, vilket är vad bilden 

återspeglar. Den rivna effekten i bilden symboliserar att det rivits av delar från hans hårda 

yttre vilket tillåter hans mer privata och roliga sida att komma upp till ytan, det symboliserar 

att det finns flera sidor av Olas personlighet som inte syns direkt. När Ola fick möjlighet att se 

resultatet var hans kommentar: 

 

“Jag känner igen mig själv, den hårda sidan är vad folk tror innan de känner mig. Den sidan 

som kommer fram därunder är vad folk uppfattar mig som när de känt mig en längre tid.” 

(Ola Hansen, 2014) 

 

5.1.2 Tankar om personlighet och identitet 

Huruvida vi gör skillnad på och förhåller oss till begreppen personlighet och identitet har varit 

en återkommande fråga under vårt kandidatarbete. Som vi skrev i tidigare forskning angående 

personlighet anser vi att det är en kombination av egenskaper som gör en individ unik. Ingen 

egenskap är unik men kombinationen av en persons alla egenskaper, så som intressen, åsikter 

och tankar, gör en till den man är.   

 

Under arbetets gång har våra tankar förnyats angående begreppen då vi diskuterat alla våra 

bilder. Meningen med diskussionen var att ta reda på om vi lyckats fånga personlighet i bild 

men vi insåg att vi fångat mer än det. Alla våra bilder består av en del personlighet samt en 

del identitet. Vi inser att vi saknar en stor del av vad personlighet faktiskt är i kapitlet tidigare 

forskning. I början av vårt kandidatarbete förstod vi inte vikten av vår frågeställning, vi trodde 

att vi förstod vad personlighet betydde, men personlighet är ett mer omfattande begrepp än vi 

anat. Vi inser att personligheten inte är statiskt utan under ständig utveckling. Hur vi 

utvecklas som människor beror på hur arv och miljö samspelar, vi växer och förändras 

långsamt men konstant. Grundpersonligheten är ett arv som alla bär med sig och miljön 
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påverkar i vilken riktning den utvecklas. Insikten utav detta är att de fotografier vi har tagit 

beskriver personligheten hos de porträtterade så som den var just vid fotograferingstillfället. 

Om ett par år kanske de porträtterade inte alls känner igen sig i bilderna på samma sätt som de 

gör nu då personligheten troligen har utvecklats.  

 

Vi har även insett att personlighet och identitet inte går att skilja åt. Identiteten påverkar 

personligheten och personligheten påverkar identiteten. Identitet är vad du är och personlighet 

är hur du är. Vissa aspekter av identiteten går inte att ändra, till exempel ens ursprung. Andra 

aspekter av identiteten kan förändras snabbt, till exempel stora förändringar så som byte av 

yrke eller en flytt men även små förändringar så som en ny frisyr eller en ny jacka. Om Ola 

(se bild 7, s.22) som vill uppfattas som en hårdrockare med sitt karaktäristiska långa hår, 

skulle raka av sig allt hår tror vi att Olas identitet skulle förändras och han skulle kanske inte 

längre uppfattas som hårdrockare.  

 

Våra bilder är en dokumentation av personlighet och identitet då det ena inte existerar utan det 

andra. Även om identiteten är en stor del av en människa är det inte identiteten vi främst velat 

fånga i våra bilder. Fokusen har legat på personligheten vilket skiljer en från andra människor 

och gör en unik, det är det unika vi velat gestalta i varje bild.  

 

5.2  Lära känna personen - är enkät tillräckligt? 

 

5.2.1 Resultat av bild  

Porträttet av Eva Lundell (se bild 8, s.25) är fotograferat i studio och belyst med huvudljus 

från blixtrar och reflexskärm som lättningsljus. Vi ville ha en mjuk och behaglig ljussättning 

som lyser upp hela ansiktet utan att skapa några skarpa kontraster. Några av nyckelorden från 

Evas svar på enkäten är att hon ser sig själv som arbetsam, strukturerad och analytisk samt att 

ett stort intresse är naturen och att spendera tid med familjen. Detta visas i bilden på så sätt att 

kläderna och posen representerar den arbetsamma och strukturerade sidan av Eva, medan 

träden som skymtar både i bakgrunden samt i tröjan på bilden representerar hennes intresse 

för naturen. 
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Bild 8. Eva Lundell. 

5.2.2 Är enkät tillräckligt? 

Tidigare i arbetet har vi nämnt fördelar och nackdelar med en enkät (se 4.3.4, s.17). Då 

respondenterna bor långt bort från platsen där fotograferingen ägt rum kunde vi inte kunde 

träffas i förväg så vi valde enkät som metod för att lära känna dem. Vi ser inget fel att 

använda enkät som metod för just detta ändamål, det fungerade väldigt bra i de fall vi fick 

utförliga svar, men i de fall där vi i efterhand anser att det är brist på information borde vi 

ställt följdfrågor omgående. I de fall vi kunnat träffa personerna borde vi suttit ner och gjort 

en intervju för att ytterligare lärt känna dem ordentligt. Skillnaden då vi inte känner personen 

sedan tidigare och när vi gör det leder till att vi fyller ut luckor i svaren på enkäten med det vi 

vet om personen sedan innan. Kände vi inte personen sedan tidigare var det svårt att bilda en 
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uppfattning om en hel personlighet baserat på endast några svar från en enkät. Det är inte 

uppenbart i våra bilder vem av oss som känner vem sedan tidigare men processen fram till 

resultatet har varit betydligt mödosammare i de fall personligheten varit ny för oss. 

 

På frågan “Beskriv dig själv med 3 ord” svarade Eva “Arbetsam, välvillig, nyfiken”. Detta är 

exempel på ett svar vi velat följa upp med följdfrågor. Svaren kan ha olika betydelse beroende 

på situation därav är det otydligt vad Eva syfta på när hon svarade detta.  

 

På frågan “Vad har du för intressen?” svarade Ola “Musik, fotboll, litteratur, äta”. Även detta 

svar hade behövt ett uppföljande då svaren är korta och inte så givande för vår gestaltning av 

hans personlighet. Vi inser att enkät inte är en metod som passar alla, vi borde varit bättre på 

att matcha vår metod för att lära känna personerna efter deras behov, så som en uppföljande 

intervju. 

 

Lärdomen är att processen fram till resultatet ibland är viktigare än själva resultatet, nästa 

gång vet vi att enkäten kräver mer omsorg än vad vi räknat med. Vi tror att om vi testat 

enkäten och utvecklat den hade vi märkt tidigare att det funnits brister. Hade vi arbetat 

ytterligare med frågorna hade respondenterna eventuellt kunnat ge mer utförliga svar och vi 

hade på så sätt kunnat få en större förståelse för deras personlighet och haft mer information 

att gå på. 

 

5.3 Snyggt eller personlighet  

  

  

  

  

  

 

 

 

Bild 9. Linnéa Lundell. 
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5.3.1 Resultat av bild 

Vid den här tidpunkten i produktionen hade vi fotograferat två personer som inte besatt den 

kunskap vi besitter och erhållit från tidigare forskning, vi var nyfikna på att se hur resultatet 

eventuellt skulle kunna påverkas om den som fotograferas har lika mycket kunskap som den 

som fotograferar. Bilden kommer från vårt sista fotograferingstillfälle tillsammans med 

Linnéa Lundell som är en av författarna till detta kandidatarbete. Den är fotograferad i studio 

och belyst med blixtar som huvudljus och reflexskärm som lättningsljus. På frågan “Hur 

skulle du beskriva dig själv?” svarade Linnéa “Omtänksam, öppensinnad, kreativ, 

avslappnad, blyg, nyfiken, bra på att lyssna på människor.” samt på frågan “Vad skulle du 

vilja lyfta fram av dig själv i ett porträtt?” var svaret ”Spontant skulle jag vilja lyfta fram att 

jag är kreativ. Men också att jag är omtänksam och öppensinnad.” I porträttet ser vi en 

kombination av Linnéas blyga, tillbakadragna, kreativa samt öppensinnade och omtänksamma 

sida. Mönstret i skuggorna ska representera tillbakadragenhet och kreativitet. Den upplysta 

och ljusa sidan är oredigerad vilket representera det öppensinnade och omtänksamma. 

 

5.3.2 Val baserade på personlighet 

Något vår diskussion ständigt återkommit till under produktionen är frågan om våra val är 

baserade på den porträtterades personlighet eller för att vi anser att det är snyggt. Vi har 

strävat efter att grunda våra val på de svar vi mottagit från enkäterna. När vi frågat vad de 

personer vi fotograferat vill framhäva samt inte framhäva av sig själva är det tydligt att alla 

velat se en bättre sida av sig själv i porträttet, därav antar vi att de förväntade sig en tolkning 

som matchar den sidan. Vi har sett processen från början som ett samspel mellan oss som 

fotografer och de vi fotograferat, därför har vi känt ett ansvar att leverera något som båda 

parter kan känna sig nöjda med. Det har blivit en fin balansgång mellan vad som i våra ögon 

är snyggt och vad som är representativt för personligheten. Annie Leibovitz menar att en bra 

porträttfotograf är ute efter mer än bara en “snygg” bild, de är ute efter något annat som i vårt 

fall är personligheten (se Tidigare forskning, s.7). Därav har vi kommit fram till att det är 

viktigt att våra val baseras främst på svaren från enkäten om vi vill lyckas förmedla 

personligheten.   

 

Porträttet av Linnéa medförde en del svårigheter som till exempel känslan för Linnéa att 

redigera en bild på sig själv. För Johannas del uppstod svårigheter med begränsade 

diskussionsmöjligheter mellan oss som vi kunnat ha då vi arbetat med de andra bilderna men 

som nu gjorde det svårt för Linnéa att inte vara partisk.  
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“Att göra en bild som faktiskt matchar min personlighet och inte bara göra något som 

framhäver mig själv som den jag kanske önskar att vara. Att hela tiden tänka om jag gör detta 

för att det matchar min personlighet eller gör jag det bara för att jag tycker det är snyggt?” 

(Linnéa, 2014).  

 

Trots svårigheterna så var det betydligt lättare att arbeta med en person vi känner väl då det 

därav blev lättare för oss att förhålla oss till personligheten. I efterhand har vi kommit fram till 

att Linnéas tolkning av sig själv troligen är det ärligaste porträttet av alla vi gjort, för om man 

kan vara ärlig mot någon så är det mot sig själv. Att våga vara ärlig och lyfta fram väsentliga 

sidor av personligheten trots att det är en svagare sida är svårare att göra mot någon annan 

utan att såra. 

5.4 Denotation och konnotation  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bild 10. Louise Lundell. 

5.4.1 Resultat av bild 

Bilden är från vårt första fotograferingstillfälle tillsammans med Louise Lundell (se bild 10, s. 

28). På frågan “Vad har du för intressen?” svarade Louise “Överlag skulle jag vilja säga 

”konst”. Konst är generellt sätt ett stort fack som rymmer mina intressen såsom musik och 

måleri samtidigt som det även ger utrymme för filosofiska tankar och idéer. Konst är mitt 

liv.”. På frågan “Beskriv dig själv med 3 ord:” var svaret “Fantasifull, öppensinnad och 
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trygg.” I porträttet framhävs Louises öppensinnade, fantasifulla, kreativa och konstnärliga 

sida. Bilden är fotograferad i studiomiljö med befintligt ljus från lampor och fönster för att 

skapa en ljus och oskyldig bild som representerar hennes öppensinnade sida medan mönstret 

representerar den fantasifulla och kreativa sidan. 

 

5.4.2 Elements betydelse 

Alla våra bilder är komponerade med denotationer och konnotationer i åtanke. Vi vill 

återkoppla till vad vi skrivit i kapitlet tidigare forskning där vi skrev att alla element i en bild 

är där för att fotografen medvetet tillät dem att vara med (se Tidigare forskning, s.10). Vi har 

haft stor användning av det vi lärt oss från de bildanalyser vi genomfört på Annie Leibovitz, 

Sally Mann och Cindy Shermans bilder. Alla element i bilden, så som färgval, miljö, ljus och 

val av kläder kan påverka budskapet i bilden. Hade vi inte använt oss utav denna 

bildanalysmetod hade vi troligen inte kopplat ihop detaljer och dess olika betydelser. Denna 

metod uppmärksammade oss också om färgers påverkan på stämningen i en bild, till exempel 

hade den oredigerade bilden på Louise en orangefärgad bakgrund, men då orange 

symboliserar bland annat tropikerna, solsken och glädje hade det gett en känsla som inte vi 

tycker passat in i bilden. Inför fotograferingen var vi medvetna om att kläder och olika färgval 

har en betydelse för konnotationer men vi gjorde en övervägning och lät de vi fotograferade få 

välja sin utstyrsel själva utan att vi hade ett finger med i spelet. De enda riktlinjerna vi hade 

var att de skulle välja kläder som de gillar och känner sig bekväma i. Kläder är en del av 

identiteten och därför ville vi inte påverka deras val, vilket vi även i efterhand anser var ett 

bra beslut.  

 

Vi har medvetet skapat denotationer och konnotationer som matchar personligheten hos de vi 

fotograferat. Genom att bestämma vilka konnotationer vi vill att bilden ska ge har vi plockat 

fram denotationer som förmedlar detta. För att det skulle vara möjligt för oss att skapa 

denotationer och konnotationer i en bild behövde vi arbeta tvärtemot hur våra bildanalyser 

gått till. 

 

Nedan följer exempel på hur vi tänkt i bilden på Louise (se bild 10, s.28) 

Vår uppfattning av Louise är att hon är en väldigt snäll och omtänksam person som inte vill 

någon illa, därför ville vi lyfta fram hennes öppensinnade och oskyldiga sida i porträttet. Då 

den vita färgens grundbetydelse är oskuld och renhet valde vi en vit bakgrund samt att även 

mönstret i bilden är vitt. 
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Konnotation: Öppensinnad och oskyldig.  

Denotation: Vit bakgrund och vitt mönster.  

 

Ögonen är det viktigaste i ett porträtt. Små förändringar i ögonen kan förändra hela uttrycket i 

bilden från till exempel koncentrerad till förströdd och från intresserad till uttråkad.(se 

tidigare forskning, kroppspråk). Bilden valdes för att ögonen har en väldigt intensiv blick som 

fångar betraktarens uppmärksamhet. Louise skrev i enkäten att hon brinner inuti sig, fast på 

ett bra sätt som hon inte kan förklara men hon känner sig full av liv. Hon skrev även att hon 

dagligen andas konst då det är en stor del av hennes vardagliga liv. Därför valde vi en bild där 

vi tycker att hennes glöd och intensivitet kommer fram i hennes uttryck.  

Konnotation: Intresserad, intensivitet, full av liv, närvaro och öppensinnad.  

Denotation: Uttrycket med den intensiva blicken. 

 

5.5 Process - grafiska element och vision   

 

5.5.1 Bidrar de grafiska elementen? 

Då vår frågeställning syftar till att ta reda på hur pass grafiska element kan förstärka 

personlighet i ett porträtt var vi nyfikna på hur pass vi lyckats med våra grafiska element. När 

vi var klara med porträttet av Louise (se bild 10, s.28) valde vi därför att följa upp med ett 

samtal. Louise fick möjlighet att prata fritt om bilden på sig själv och hon menar att bilden 

troligen inte fungerat utan de grafiska elementen. Hon gillar mönstret som växer fram runt 

hennes öga och ner på kinden då hon tycker att det visar på hennes kreativitet, det är 

någonting som sker inombords och tillhör henne. Att det är trekanter som är sammanflätade 

gör att det känns väldigt starkt och man ser en samhörighet.  

 

Vi anser att de grafiska elementen i våra bilder bidrar till att lyfta fram ytterligare delar av 

personligheten som inte kom till synes under fotograferingen. Vi kan skapa element av sådant 

vi lärt oss om personerna men som inte är lätt att fånga med en kamera. Ett exempel är 

mönstret i porträttet av Linnéa (se bild 9, s.26) som symboliserar hennes kreativa sida. Hade 

inte mönstet varit en del av bilden tror vi inte att den kreativa sidan som Linnéa ville lyfta 

fram kommit till synes. Utan de grafiska elementen hade bilden som nu representerar Linnéa 

inte förmedlat vem hon är, det hade varit en intetsägande bild utan budskap. Vi tycker att 

kontraster mellan de grafiska elementen och fotografiet i våra bilder skapar spänning, de 

grafiska elementen ger det ursprungliga fotografiet ett syfte då det sätts i relation till det 
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grafiska. Vi ville skapa ett samspel mellan fotografiet och de grafiska elementen för att 

förstärka det personliga uttrycket. 

 

“Jag tycker de grafiska elementen speglar min personlighet, något som inte bara går att visa 

genom att ta ett enskilt fotografi.” (Ola Hansen, 2014)   

 

5.5.2 Vikten av att ha en tydlig vision 

I kapitlet tidigare forskning (se Tidigare forskning, s.11) skrev vi om vikten av att ha en tydlig 

vision innan fotograferingen. Vision kan vara tankar eller idéer som fotografen eftersträvar 

och vill visualisera i en bild. Vision är det som skapar glöden till att vilja ta fram kameran och 

ger ett syfte till hela processen. Har vi som fotografer en tydlig vision innan vi tar bilden blir 

vi bättre att hitta medel för att uttrycka oss. 

 

Vår vision under produktionen har varit att gestalta personlighet i porträtt, det är den 

övergripande tanken vi haft inför varje fotografering. Att vi ville gestalta personlighet i 

porträtt har varit viktigt men vi borde haft en enskild vision för varje porträtt. Hade vi varit 

mer specifika med hur vi ville att slutresultatet skulle se ut hade vi kunnat fatta våra beslut 

utefter vårt mål med respektive bild. Besluten vi fattade inför fotograferingen baserades på 

svaren från enkäterna, därav blev efterarbetet av bilderna begränsat till vad vi hade att röra oss 

med från fotograferingen. Slutsatsen är att om vi hade slagit samman vår vision inför 

fotograferingen med den senare visionen av efterarbetet hade processen och helheten blivit 

mer enhetlig.  

 

5.6 Sammanfattning 

I detta stycke kommer vi göra en kortare sammanfattning av vad vi kommit fram till 

produktionen med frågeställningen: “Hur kan man med fotografiska och grafiska medel 

gestalta personlighet i ett porträtt?” 

 

Under arbetets gång har vi fått möjlighet att lära känna fyra unika och intressanta 

personligheter som alla bjudit på sig själva och gjort det möjligt för oss att genomföra vår 

undersökning. För att lära känna dessa personer fick alla svara på en enkät med bland annat 

frågorna “Vad skulle du vilja lyfta fram av dig själv i ett porträtt?” respektive “Vad skulle du 

inte vilja lyfta fram av dig själv i ett porträtt?”. Redan i början av kandidatarbetet var vi 

medvetna om att vi som fotografer inte kan gestalta alla sidor av en personlighet. I början 
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fokuserade vi enbart på ett fåtal liknande egenskaper hos personerna men insåg ganska snart 

att kombinationen av ett par egenskaper som står i kontrast med varandra ökade spänningen i 

bilden. Utifrån svaren från enkäterna har vi valt ut ett antal nyckelord som vi fokuserat på 

under fotograferingen och efterarbetet. Produktionen resulterade i 7 porträtt där vi blandat 

digitala fotografier med digitala grafiska element. Kombinationen av fotografi och de grafiska 

element är vägen vi valt för gestalta personlighet i porträtt. Vår process har varit ett samarbete 

mellan oss som fotografer och de vi fotograferat, vi har känt ett ansvar att leverera bilder som 

båda parter kan känna sig nöjda med. Trots samarbetet är porträtten vår tolkning och resultatet 

är hur vi ser dessa personers personlighet. 

 

Arbetet har medfört både motgångar och framgångar. Att lära känna personerna och komma 

nära deras personlighet har varit den stora utmaningen men vi anser att det varit mödan värt 

då vi tycker att det går att gestalta personlighet i porträtt. Vi har haft en relevant frågeställning 

för oss som framtida fotografer, som har givit oss många lärdomar och intressanta insikter. Vi 

har erhållit kunskaper som vi har med oss i alla situationer där vi finner oss själva med en 

kamera i handen. 
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6. Ordlista 

Aristokrati – En statsform som innebär fåtalsvälde, makten tillhör en begränsad elit i 

samhället. Är motsats till monarki (envälde) och demokrati (folkvälde) (NE, 2014). 

 

Art Director - Den person på t.ex. bokförlag, annonsbyrå, tidning eller liknande företag som 

har ansvaret för grafisk och konstnärlig utformning (NE, 2014). 

 

Analog fotografering - En äldre kamera teknik som innebär att man inte arbetar digitalt, 

istället använder man fotografisk film. Bilderna lagras på en ljuskänslig film som exponeras 

för ljus i mini format inuti kameran och kallas negativ (negativ eftersom alla färger eller 

gråskalor är inverterade). När man tagit en bild kan man inte ångra sig, bilden är permanent 

och en rulle rymmer cirka 30 bilder. Man framkallar slutligen bilder i ett mörkerrum och de 

inverterade färgerna blir korrekta (NE, 2014).      

 

Analog 5x7 kamera – En analog storformats kamera som ger svartvita bilder med 

proportionerna 5x7. 

 

Digital fotografering – Digitala bilder som lagras på ett minneskort genom att en elektronisk 

sensor exponeras för ljus. Bilderna överförs till datorn och är direkt färdiga att användas. 

 

Färgkorrigering - Ett foto som har en förskjutning åt någon färg har ett färgstick, detta 

korrigeras så bilden får önskat resultat (Moderskeppet, 2014). 

 

Gravering – Teknik där man men med ett skärande verktyg ristar i hårda material (NE, 2014). 

 

Halvbild - Ett bildutsnitt där personen i bild visas från höften och uppåt (Bergström, 2010). 

 

Helbild - Ett bildutsnitt där hela personen ryms inom bilden ramar (Bergström, 2010). 

 

Litografi – En plantryckmetod där man överför en teckning i litografisk tusch eller krita på 

kalksten, litoplåt eller litofilm till papper (NE, 2014) 

 

Lättningsljus - Lättningsljus används för att ljusa upp den del av ansiktet dit inte huvudljuset 
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når.  

 

Närbild - Ett bildutsnitt där endast en del av något större visas, vanligen är det endast ansiktet 

som upptar hela bilden (Bergström, 2010). 

 

Pixelgrafik - Datorgrafik är uppbyggt av kvadratiska rutor(pixlar) i olika färger, vilka utgör de 

minsta elementen i 2D grafik.  

 

Reflexskärm - En ljusreflekterande skärm som använd för att reflektera ljus från andra 

ljuskällor mot ett önskat motiv.  

 

Retuschering -  Förändringar i förskönande syfte på t.ex. porträttbilder.  (NE, 2014) 

 

Softbox -  Softbox är box av textil som fästes på blixten, insidan består av ett reflekterande 

material och utsidan är täckt av en spridningsduk som skapar mjuka skuggor med mer 

gradient från ljust till mörkt när blixten går av.  

 

Vanity Fair - Amerikanskt månadsmagasin som inriktar sig på mode och kultur (NE,2014).  

 

Vektorgrafik - Vektorgrafik består av linjer och kurvor definierade av matematiska vektorer. 

Därav kan grafiken förstoras eller förminskat utan att kvalitén förstörts samt att de kräver 

väldigt lite lagringsutrymme (webbdesignskolan, 2014).  

 

Vision - Framtida idealbild att sträva mot (NE, 2014). 

 

Vogue - Amerikansk veckotidning som inriktar sig på mode (NE, 2014).  
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Bilaga 1 

 
 
Vi heter Linnéa Lundell och Johanna Tollgren och går Digital Bildproduktion på Blekinge 
Tekniska Högskola. Vi håller just nu på med vårt kandidatarbete där vi vill undersöka 
personlighet i porträtt. Syftet med enkäten är att vi ska få en bild utav vem du är så vi kan 
ta ett rättvis porträtt.  
 
Svara på de frågor du vill och kan och gärna så utförligt som möjligt. 
 
1. Vad heter du? 
 
2. När är du född?  
 
3. Hur gammal känner du dig som?  
 
4. Vad har du för yrke? 
 
5. Hur skulle du beskriva dig själv?  
 
6. Vad har du för intressen?  
 
7. Vad skulle du vilja lyfta fram av dig själv i ett porträtt? 
 
8. Vad skulle du inte vilja lyfta fram av dig själv i ett porträtt? 
 
9. Favoritgenre inom böcker? 
 
10. Favoritgenre inom filmer? 
 
11. Vad lyssnar du på för musik? 
 
12. Vad engagerar dig?  
 
13. Vilken roll har du när du umgås med vänner?  
 
14. Hur tror du andra ser dig?  
 
15. Vilken färg känner du dig som?  
 
16. Vad har du för favoritsak? 
 
17. Om du fick välja att resa vart som helst, vart skulle du välja?  
 
18. Detta visste inte du om mig:  
 
19. Vad blir du lycklig av?  
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20. Vad har ekologiskt för betydelse för dig? 
 
21. Hur kopplar du av? 
 
22. Vad är det värsta du vet?  
 
23.Vad gör du på en fredagskväll?  
 
24. Var köper du dina kläder?  
 
25. Vem är din förebild? 
 
26. Om du fick 10 miljoner vad skulle du göra med dem? 
 
27. Beskriv dig själv med 3 ord: 
 
 
Får vi använda oss utav information du gett oss i vår dokumentation som finns på 
http://linneajohannabth.wordpress.com? Ja/Nej?   
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Bilaga 2 
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