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Abstrakt 

Den överlägset vanligaste formen av porträtt idag är porträttfotografiet. I denna studie har jag valt 

att undersöka tre av tidernas största porträttfotografers bildspråk för att på så vis kunna utvinna de 

röda trådar i deras porträttuppbyggnad och sedan applicera dessa på en egen porträttserie. 

Huvudfokus lades på att ta hänsyn till de faktorer och komponenter som påverkar bildens 

uppbyggnad och hur man sedan kan kombinera dessa. Detta både med hjälp av analysering på några 

av dessa fotografers mest berömda porträtt samt kommentarer och forskning på dem. Slutresultatet 

av denna undersökning blev en porträttserie där jag även har skrivit en motivering för varje bilds 

uppbyggnad.  

Nyckelord 

Arbus, Avedon, bildspråk, kompositionsanalys, Nadar, porträttfotografi 

Abstract 

Today portrait photography is by far the most common form of portraying. In this study I chose to 

examine the visual language of three of the greatest portrait photographers through history so that I 

then could extract the most important aspects of their portrayal and apply them on a personal 

portrait series. Main focus was to take into account those factors and components that affects a 

pictures structure and how they then can be combined. This by analyzing some of these 

photographers' most famous portraits but also comments by- and research made on them. The final 

result of this study ended up in a portrait series where I have also explained the motive of every 

pictures' structure.  

Keywords 

 Arbus, Avedon, compositional interpretation, Nadar, portrait photography, visual language 
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Begreppsdefinition 

 

Bildplan – Ytan inom ramarna i ett fotografi. 

Bildspråk – Uppbyggnaden av en bild och vad den förmedlar. 

Bländaröppning – En öppning i kamerans objektiv som reglerar hur mycket ljus som kameran kan 

släppa in. 

Bröstbild – Direktöversättning av engelskans ”bust shot” som innebär ett porträttfotografi 

inkluderar modellens ansikte och övre delen av torso.  

Collodion-processen – En framkallningsprocess för fotografi där en lösning vid namn collodion 

användes. 

Deardorff view camera – En kameramodell. 

Diffuserat ljus – Ljus som filtrerats och gjort det mindre koncentrerat. 

Digital systemkamera – En digital kamera med utbytbart objektiv. 

Exponeringstid – Den tid som kameran exponeras för ljus under en fotografering. 

Fond – Neutral bakgrund, vanligen i papp.  

Färgmättnad – Mått på hur intensivt färger uppfattas. 

Förbrytarfoto – Se ”Bröstbild”. 

Halvbild – En bild som inkluderar modellen från ansiktet och ner till knäna. 

Identifikationsbilder – Porträtt för identifiering av individer. 

Komposition – Begrepp för hur element i en bild är organiserade. 

Kompositionsanalys – En analys av en bilds visuella element. 

Ljussättning – Samlingsord för en organiserad belysning. 

Objektiv – Ett objektiv är ett integrerat system som innehåller ett eller flera linselement och som 

används för en kamera, ett mikroskop, ett teleskop eller en kikare. 

Optisk effekt – En distorsion av ett fotografi från kameran.    

Posing stand – Ett speciellt stöd för modellen för att kunna hålla en pose under långa 
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exponeringstider.  

Postproduktion - Efterbehandling 

Reflexskärm – Tygskärm i reflekterande material för upplättning av skuggor.  

Rörelseoskärpa – Oskärpa i ett fotografi som beror på rörelse.  

Sepia – En brungrå färgton. 

Skärpedjup – Mått för hur långt in i ett fotografi som en den fokuserade ytan sträcker sig.  

Softbox – Tyghölje i diffuserande material att fästa på blixtar för att minska ljusets koncentration. 

Square-format Rolleiflex – En kameramodell. 

Tredjedelsregeln – Tredjedelsregeln, på engelska kallad ”The Rule of Thirds”, handlar om att man 

tänker sig att bilden delas in i tredjedelar. Två horisontella och två vertikala linjer delar in bilden i 

sammanlagt 9 zooner. Dessa linjer markerar ut intressanta händelsecentrum dit ögonen gärna söker 

sig och de fyra skärningspunkterna är extra heta punkter som ögonen gärna vilar på. 

Twin-lens reflex Mamiya – En kameramodell. 

Twin-lens reflex Rolleiflex – En kameramodell. 

Visualisering – Visuell gestaltning. 

Öppen skugga – En plats utomhus som är som är skuggad från direkt solljus. 
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1. Problemområde 

 I detta kapitel beskriver jag bakgrunden till min problemformulering, frågeställningen och syftet 

med mitt projekt.  

1.1 Bakgrund 

Avbildningar av människor har existerat ända sedan stenåldern och då i form av grottmålningar. 

Dock har dessa förhistoriska målningar inte ansetts vara födelsen av vad vi idag kallar porträtt, 

eftersom individen inte har varit det centrala motivet (Portrait History 2012). 

 

De äldsta upptäckta avbildningarna av människor som är närmast besläktat med det som är den 

allmänna uppfattningen av porträtt idag är på gravida kvinnor. Dessa gjordes främst i form av 

skulpturer. Man tror att tanken med dessa var att uppmuntra kvinnorna i stammen till graviditet. 

Även om dessa skapelser var framställda med människan i centrum så var dess innebörd ganska 

annorlunda mot uppfattningen av vad ett porträtt är idag (Portrait History 2012). 

 

Ända sedan det första fotografiet introducerades 1827 (Bellis, M. 2012) och kamerautvecklingen 

tog fart gavs även porträttkonsten utrymme till utveckling. Många nya porträttkonstnärer kunde 

kliva fram tack vare denna revolutionerande teknik. Exempelvis porträttfotografer som Félix Nadar, 

Diane Arbus och Richard Avedon bara för att nämna några som har revolutionerat porträttkonsten 

sedan kameran blev uppmärksammad och tillgänglig för allmänheten.  

 

Idag är porträttfotografi den överlägset största formen av porträttkonst och det finns oerhört många 

duktiga porträttfotografer världen över med egna personliga stilar att gestalta människor i bild. 

Porträtt är emellertid idag en svårdefinierbar genre inom foto. Detta märks tydligt när man följer 

diskussioner i den stora frågan ”Vad är ett porträtt?” på diverse sociala nätverk, exempelvis flickr
1
 

eller fotosidan
2
, där foto ligger i fokus. Det finns många olika åsikter och personer engagerade i 

diskussioner rörande denna fråga är ofta oense. Den gemensamma huvudåsikten för de flesta är 

dock att porträttet ska vara en gestaltning av en person.  

 

Det som intresserar mig är att se och läsa vad de allra främsta fotograferna inom området 

porträttfotografi gjort och uttalat om sina perspektiv på- och bildspråk inom- porträttfoto ser ut. Och 

                                                
1 http://www.flickr.com/ 
2 http://www.fotosidan.se/ 

http://www.flickr.com/
http://www.fotosidan.se/
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då är det inte dagens porträttfotografers syn på porträtt utan de stora namnen från 18- och 1900-talet 

och deras perspektiv på genren som är mest intressant. Det är ju trots allt dessa innovatörer som har 

lagt grunden för genren. Jag vill veta hur de arbetade och hur de tänkte för att framställa sina idag 

berömda porträtt.  

 

För att kunna undersöka detta kommer jag att analysera kommentarer av fotograferna själva, gå 

igenom tidigare forskning och diskussioner om fotograferna och deras porträtt, samt att göra en 

egen analys av deras porträtt för att finna de genomgående röda trådarna för hur de är uppbyggda 

och tanken bakom. Detta tar jag sedan med mig och tolkar i en egen porträttserie.   

1.2 Problemformulering 

Jag avser att undersöka hur man kan utvinna de röda trådarna ur tre erkända porträttfotografers 

visualisering av människor på bild och applicera dessa i en egen porträttserie. Med detta menas att 

jag kommer att undersöka hur tre av de genom tiderna främsta innovatörerna inom genren 

porträttfotografi har för perspektiv på porträtt och hur de väljer att gestalta människor i bild. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att analysera porträttfotografering ur perspektivet från tre 

framstående och erkända porträttfotografer. Jag kommer i detta kandidatarbete att besvara två 

huvudfrågor . 

 

 Hur kan dessa fotografers perspektiv och bildspråk inom porträttfotografi beskrivas? 

 Hur kan jag tolka dessa perspektiv och bildspråk i en personlig porträttserie? 

2. Teori  

I det här kapitlet redogör jag för tidigare empiriska studier och teorier om de tre utvalda 

fotografernas porträttfotografering som är relevanta och kan relateras till problemområdet. Utifrån 

detta vill jag sedan skapa mig en referensram för min studie för att ge exempel på hur man kan 

utvinna de röda trådarna ur tre erkända porträttfotografers visualisering av människor på bild och 

hur man kan applicera dessa i en egen porträttserie 

 

Jag kommer här att utgå från perspektiven på porträtt från tre av de mest framstående 

porträttfotograferna genom tiderna. Dessa perspektiv kommer jag att utvinna ur analyser av deras 

egna kommentarer men även forskning från utomstående på deras porträtt och tillvägagångssätt. De 
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fotografer som jag har valt är Félix Nadar, Diane Arbus och Richard Avedon.   

2.1 Fotograferna 

Urvalet av de tre fotografer jag har valt är baserat på research och personligt tycke. Först och främst 

ville jag studera en erkänd fotograf som varit med från början då kameran introducerats och blivit 

allmänt uppmärksammad och tillgänglig. Detta då det är för mig intressant att studera hur en del av 

grunden för genren porträttfotografi utformades. Graham Clarke omnämner i The Portrait in 

Photography (1992) en porträttfotograf som stämmer in på dessa villkor. Denna fotograf var 

franskmannen Félix Nadar. 

 

För att följa utvecklingen av genren valde jag även ut två erkända fotografer som var verksamma 

under 1900-talet. De faktorer som spelade in i detta urval var att välja fotografer med fotografiska 

uttryck som skiljde sig från varandra för att jämföra hur utvecklingen tagit olika vägar och 

dessutom för att kunna skapa mer kontrast mellan porträtten i min egen porträttserie.  

 

En porträttfotograf som jag har studerat i tidigare kurser är Richard Avedon. Han är omnämnd som 

en av de viktigaste profilerna inom området fotografi i historien (Phoenix Art Museum 2008, s. 1) 

med otaliga meriter. Att studera Avedon blev därför ett självklart val.   

 

Mitt sista val grundade sig i att finna en porträttfotograf med ett fotografiskt uttryck som skiljde sig 

från typiska Avedon-porträtt. Detta ledde mig till en porträttfotograf vid namn Diane Arbus. En 

kvinna med en väldigt säregen stil på sina porträttfotografier. Även hon högt meriterad trots sin 

relativt korta karriär.  

 

För att ge en tydligare inblick i varför just dessa fotografer är intressanta för min undersökning så 

kommer jag här att ge en kort och kompakt introduktion till deras bakgrund, karriärer och meriter 

som fotografer. 

2.1.1 Félix Nadar (1820 – 1910 ) 

Nadar föddes som Gaspard-Félix Tournachon i Paris under tidsepoken känd som romantiken. Han 

var son till en liberal publicist och bror till en porträttkonstnär. Nadar hade en blomstrande karriär 

och detta inte bara som fotograf, han var även framgångsrik som journalist, karikatyrtecknare och 

ballongflygare. (Daniel, M. 2004)  

 



ME1460 Kandidatarbete i medieteknik 30 hp         Valdemar Hemlin  

VT - 2012               Blekinge Tekniska Högskola 

10 

Nadar blev känd för sina karikatyrer och skriverier innan han blev känd som fotograf. Det var hans 

karriär som satirtecknare som gav honom hans skarpa öga för fotografi. Influerad av 

karikatyrtecknandets principer fokuserade Nadar på de psykologiska elementen inom fotografi, där 

hans mål var att avslöja den moraliska personligheten av de han fotograferade snarare än att 

porträttera dem på ett attraktivt sätt (The J. Paul Getty Museum 2012).  Nadar var dessutom en av 

de första att fotografera med artificiellt ljus med hjälp av magnesium. En metod som han tog patent 

på 1862. (Bann, S. 2009) 

 

Félix Nadar anses vara Frankrikes skickligaste porträttfotograf under 1800-talet (Clarke, G 1992). 

Hans porträtt har ställts ut för allmän beskådan på välkända museum runt om i världen, exempelvis 

på Musée d'Orsay i Paris och Metropolitan Museum of Art i New York City (Artcyclopedia 2011).  

2.1.2 Diane Arbus (1923 - 1971) 

Diane Nemerov (som hon hette innan hon gifte sig) växte upp i Central park West, New York. Bara 

14 år gammal träffade Arbus mannen som hon skulle komma att gifta sig med fyra år senare, Allan 

Arbus. Båda började arbeta inom modebranschen som fotografer. Några av Arbus mest ihågkomna 

verk kommer från hennes tid som modefotograf. Dessa finns att beskåda bland annat i Diane Arbus: 

Magazine Work
3
 tillsammans med många andra av hennes kommersiella arbeten (John Simon 

Guggenheim Memorial Foundation 2012). 

 

Efter djupare fotostudier med först Lisette Model 
4
och sen Richard Avedon och Alexey Brodovitch

5
, 

art director på Harper's Bazaar
6
, så började hon år 1960 på sin karriär som fotojournalist. Hon 

dokumenterade stadslivet och tog kusliga porträtt av dvärgar, transvestiter och andra udda 

folkgrupper. Hennes karriär fick dessvärre ett abrupt slut 1971 då hon begick självmord (John 

Simon Guggenheim Memorial Foundation 2012). 

 

Diane Arbus ses som en av 1900-talets mest inflytelserika fotografer. Hon blev känd för sina kusliga 

och nästan påträngande porträtt, främst på människor som levde på samhällets kant. Hennes foton 

har synts i några av de största amerikanska tidningarna såsom Harper's Bazaar och Esquire
7
. Hon 

har fått ett Guggenheim Fellowship, ett stipendium som tilldelas de som uppvisat exceptionell 

                                                
3 http://www.amazon.com/Diane-Arbus-Magazine-Thomas-Southall/dp/0893812331 (2012) 
4 http://www.gallery.ca/cybermuse/showcases/model/index_e.jsp (2012) 
5
 http://www.iconofgraphics.com/Alexey-Brodovitch/ (2012) 

6 http://www.harpersbazaar.com/ (2012) 
7 http://www.esquire.com/ (2012) 

http://www.amazon.com/Diane-Arbus-Magazine-Thomas-Southall/dp/0893812331
http://www.gallery.ca/cybermuse/showcases/model/index_e.jsp
http://www.iconofgraphics.com/Alexey-Brodovitch/
http://www.harpersbazaar.com/
http://www.esquire.com/
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konstnärlig kreativitet, två gånger, först 1963 och sedan igen 1966 (John Simon Guggenheim 

Memorial Foundation 2012, Mars 2). Hennes verk har ställts ut på bland annat Museum of Modern 

Art, the Metropolitan Museum of Art i New York, the Art Institute of Chicago, och the Museum of 

Contemporary Art i Los Angeles (Artcyclopedia 2011).  

2.1.3 Richard Avedon (1923 – 2004) 

Richard Avedon föddes i New York och hans föräldrar hade rysk-judiskt ursprung. Avedon hoppade 

av skolan som 17-åring och gick med i ”the merchant marine's photographic section” där han tog 

identifikationsbilder
8
 av personalen. 1944 började Avedon, likt Arbus, studera på New School for 

Social Research med Alexey Brodovitch, Art Director på Harper's Bazaar, som lärare. 

Modemagasinet där Avedon senare fick jobb och revolutionerade genren med sina livfulla och 

innovativa bilder (Designboom 2012, Mars 4).  

 

Han insåg senare i livet att modefotografi inte längre intresserade honom och han ville ägna sig åt 

att porträttera människor istället. Porträtten gjorde han huvudsakligen för sin egen skull. Han 

utvecklade en egen stil och man talar om att han ”reinvented the genre” (Maria Morris Hambourg & 

Mia Fineman 2002, s. 18) eller direktöversatt återuppfann genren. I hans porträtt kan man bland 

annat se Marilyn Monroe, Louis Armstrong, Bob Dylan och Alfred Hitchcock för att bara nämna 

några av de världskända människor han fotograferade. Avedon ägnade sitt liv åt genrens omöjliga 

uppdrag - ”To limn the true essence of an individual”. (Maria Morris Hambourg & Mia Fineman 

2002, s. 18)  

 

Richard Avedon blev 1958 i Popular Photography Magazine utnämnd till en av världens tio bästa 

fotografer och 1994, blev han rankad etta i American Photo:s ”Photography's Top 100” i en 

bedömning av områdets viktigaste personer (Phoenix Art Museum 2008, s. 1).  Han har gett ut 

flertalet publikationer, haft stora utställningar och vunnit många utmärkelser. (Richardavedon.com 

Chronlogy 2012, Mars 4).  

2.2 Utrustning 

De tre fotograferna har alla använt olika typer av utrustning när de har skapat sina porträtt. Detta 

kan ha påverkan på porträtten i många avseenden och präglar fotografernas uttryck och möjligheter.      

I denna del beskrivs utrustningen som har använts.  

                                                
8 Porträtt för identifiering av individer. 
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2.2.1 Kamera och framkallnings påverkan  

Under Nadars karriär som fotograf använde han en camera obscura, den första hålkameran, och en 

framkallningsprocess som kallas collodian-processen
9
, en metod som var ny när Nadar började som 

fotograf (Hélène Bocard 2009). Här användes glasplattor till skillnad från föregångaren, 

daguerrotypen, där plattorna bestod av silverbelagd koppar (Osterman, M. 2012). Detta var något 

som gjorde collodian-processen betydligt billigare att använda och fotografi blev mer lönsamt som 

yrke. Nadar använde 8 x 10 tum glas-plattor vilket var avsevärt större än de populära storlekarna av 

daguerrotyper  (Hélène Bocard 2009).  

 

Då kameran fortfarande var i ett tidigt utvecklingsstadium under Nadars tid som fotograf så 

behövde kameran exponeras för ljus under en betydligt längre tid än idag vilket hade en påverkan 

på bland annat modellens posering då det var väldigt viktigt att denne inte rörde på sig för att bilden 

skulle bli skarp. För att modellen skulle kunna hålla en pose under den nödvändiga 

exponeringstiden som varierade mellan 20 sekunder och 5 minuter, så krävdes det ofta ett stöd för 

kroppen, så kallade ”posing stands” eller att modellen tog stöd mot något (Hélène Bocard 2009).  

 

Under perioden 1962 till 1972 då Arbus hade sin storhetstid som porträttfotograf använde hon en 

twin-lens reflex Rolleiflex som skapade kvadratiska bilder. 1964 började hon även använda en twin-

lens reflex Mamiya med en blixt på, också denna kamera producerade kvadratiska bilder. Hennes 

kvadratiska porträtt var en av de utmärkande faktorerna i hennes fotografiska uttryck.  (Rubinfien, 

L. 2005, s. 1) 

 

En annan fototeknisk effekt på Arbus bilder är de svarta kanter som har uppstått i hennes obeskurna 

framkallningar. Colin Westerbeck, författare och lärare i fotohistoria, tror att detta kan vara en 

medveten effekt där Arbus vill framhäva tomrummet som finns utanför fotografiets gränser. (Joel 

Meyerowitz & Colin Westerbeck, 1994). 

 

Avedon använde en liten, square-format Rolleiflex till nästan alla sina mode- och porträttarbeten till 

sent in på 60-talet. 1969 bestämde han sig för att gå över till en 8 x 10 tum Deardorff view camera 

på ett stativ. Enligt Avedon själv var anledningen till bytet att hans sätt att arbeta hade blivit för 

enkelt och för förvirrande. Han säger ”Hovering over the camera and peering into it, I never saw the 

people who were there, or saw them seeing me, and portraiture is about that authentic connection” 

                                                
9 En framkallningsprocess för fotografi där en lösning vid namn collodion användes. 
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(Maria Morris Hambourg & Mia Fineman 2002, s. 10). Deardorff kameran var mer svårhanterlig 

och krävande vilket satte nya begränsningar. Förutom att skärpedjupet var kort så krävdes även en 

längre slutartid vilket innebar att modellen, likt i Nadars porträtt, behövde vara väldigt still för att 

bilden skulle bli skarp (Maria Morris Hambourg & Mia Fineman 2002, ss. 9-10) . 

2.2.2 Belysning 

Nadars studio var mörk men hade ett fönster som släppte in ljus från ena sidan. Detta ljus förstärkte 

han med artificiellt ljus och skapade på så sätt ett dramatiskt sidoljus, ett av hans 

huvudkännetecken, som tydligt framhävde ansiktets konturer. Nadar experimenterade mycket med 

artificiella ljuskällor och 1859 hade han enligt Bann ”Perfected his use for artificial light in his 

studio”. (Bann, S. 2009, s. 109) 

 

Som nämnt tidigare så använde Arbus, tillsammans med sin mamiya, en extern blixt. Denna hade en 

stor inverkan på hennes. Joel Meyerowitz (Westerbeck, C. 1994) menar att Arbus introducerade 

idén om att använda blixt i dagsljus. Hon ville inte att ansikten skulle uppfattas mörka för att 

bakgrunden blev för ljus. Hon ville inte heller behöva vända sin modell om mot ljuset då det skulle 

få modellerna att kisa. Nu kunde hon porträttera dem utan att de blinkade eller grimaserade. 

Blixtljuset gav även en utmärkande stil på Arbus porträtt.  

 

Avedon använde i sina porträtt genomgående en platt belysning med avsaknad av skarpa skuggor. 

När han inte befann sig utomhus och använde sig av diffuserat solljus så skapade han en liknande 

ljussättning med artificiellt ljus. Avedon förklarar ”I've worked out a series of no's, no to exquisite 

light, no apparent compositions, no the seduction of poses or narrative. All these no's force me to 

say 'yes'. I have a white background. I have the person I'm interested in and the thing that happens 

between us.” (Maria Morris Hambourg & Mia Fineman 2002, s. 10). 

2.3 Visuell Kommunikation 

I den här delen går jag igenom de direkt visuella elementen inom porträttkonsten och vad de har 

haft för betydelse i dessa fotografers porträtt.  

2.3.1 Miljö och rekvisita  

Nadar använde sig av neutrala bakgrunder och det var fritt från accessoarer när han skapade sina 

porträtt. Han tillät inte att hans modeller dök upp i lättsamma klädnader eller att de bar huvudbonad, 

med något enstaka undantag (Clarke, G. 1992, s. 24). Bord och stolar var dock vanliga inslag i 
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bilden för modellen att interagera med och stödja sig emot.    

 

I Arbus porträtt var omgivningen ett viktigt inslag. Ofta porträtterade hon människor i sina 

respektive miljöer oavsett om detta var omklädningsrum, sovrum, kontor etc. Hennes närgångna 

tillvägagångssätt gav henne rollen av en ”insider” (Lau, M. 2009, s. 8).    

 

Richard Avedon använde sig av vit bakgrund i nästan alla sina porträtt. Han menar att en mörk 

bakgrund fyller upp medan en vit bakgrund tömmer (Maria Morris Hambourg & Mia Fineman 

2002, s. 25). På så vis kunde modellen isoleras från alla eventuella distraherande bakgrundselement 

och vara huvudelementet i bilden (Maria Morris Hambourg & Mia Fineman 2002, s. 6). 

2.3.2 Komposition och posering 

I Nadars porträtt syns modellen antingen sittande eller stående, väldigt sällan helkropp, och aldrig 

med dramatiska poseringar (Clarke, G. 1992, s. 24). Bröst- och halvbilder var typiskt för Nadar 

(The J. Paul Getty Museum 2012, Mars 10). I en del av hans porträtt kan man se att modellen lutar 

sig mot antingen ett bord eller armstödet på en stol med handen som stöd för huvudet. Detta var en 

vanlig pose under tidsperioden. Syftet var att låta huvudet vila mot handen för att det på så sätt 

skulle kunna hållas stabilt under exponeringstiden för att minimera risken för rörelseoskärpa. Den 

här posen blev även en inspiration för porträttmåleriet som ett uttryck för tänkande eller 

drömmande. (Bate, D. 2009, s. 69) 

 

Arbus var konsekvent med sina kompositioner av porträtt. Modellen är nästan alltid placerad i den 

absoluta mitten av förgrunden i det kvadratiska bildplanet och med blicken rakt in i kameran i de 

allra flesta fallen (Goldman, J. 1974 s. 30).  

 

Kompositionerna skiljde sig inte avsevärt från varandra i Avedons porträtt men med halvbilden som 

det vanligaste inslaget. Poseringarna varierade dock till stor del fram till 1969 då han bytte kamera 

(Maria Morris Hambourg & Mia Fineman 2002, s. 9). Det vara bara den vita bakgrunden och det 

variationslösa ljuset som alltid var konsekventa element i majoriteten av Avedons porträtt. Hans 

mogna uttryck grundade sig i en fascination av förbrytarfotot. Vanligen är förbrytarfotot uppbyggt 

med modellen placerad rakt framför kameran, bilden är beskuren från bröstet, ögonen faller i linje 

enligt tredjedelsregeln
10

 och ljuset är variationslöst. Porträttet är då avklätt till sin renaste form med 

                                                
10 Tredjedelsregeln, på engelska kallad ”The Rule of Thirds”, handlar om att man tänker sig att bilden delas in i 
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ansiktet som huvudelementet i bilden. (Maria Morris Hambourg & Mia Fineman 2002, s. 10) 

2.3.3 Budskap 

Något som gällde till stor mån för både Avedon och Arbus var att de porträtterade människor som 

intresserade dem. Arbus är känd för sin fascination över människor som var udda, exempelvis 

dvärgar, nudister och transvestiter. Hon hade lärt sig grafiskt drama, eller bildberättande, och 

betydelsen av att komma nära av fotografen och läraren Lisette Model. Detta fick den största 

betydelsen i hennes porträtt och likt både Nadar och Avedons porträtt så visade detta inte 

nödvändigtvis modellen på ett smickrande sätt, hennes porträtt anses snarare vara ganska kusliga. 

Hon berättar ”I cannot seem to (make) a person … look good … the few times I’ve made a special 

effort the photograph was rotten.” (Rubinfien, L. 2005, s. 3) .  

 

Som nämnt tidigare arbetade Avedon hårt med att avbilda den så kallade sanna essensen av 

individen han porträtterade. Något jag tolkar som den sanna personen eller modellens sanna 

personlighet. Han säger "The way someone who's being photographed presents himself to the 

camera, and the effect of the photographer's response on that presence, is what the making of a 

portrait is all about." (Maria Morris Hambourg & Mia Fineman 2002, s. 23).  och ”The point is that 

you can’t get at the thing itself, the real nature of the sitter, by stripping away the surface. The 

surface is all you’ve got. You can only get beyond the surface by working with the surface. All that 

you can do is to manipulate that surface radically and correctly.”(Maria Morris Hambourg & Mia 

Fineman 2002, s. 23). Min tolkning av detta är att Avedon ser kommunikationen och bandet mellan 

fotograf och modell som den viktigaste delen i konsten att framställa ett porträtt.   

 

Nadars karriär som satirtecknare och principerna från detta område hade stora influenser på hans 

porträttfotografier. När han skapade sina porträtt ville han framhäva de karaktäristiska dragen hos 

personen och detta gjorde han genom sitt användande av dramatisk ljussättning tillsammans med 

sin förmåga att ta fram det bästa i modellen. Han säger ”The portrait I do best is of the person I 

know best” (Films Not Dead 2012). 

 

                                                                                                                                                            
tredjedelar. Två horisontella och två vertikala linjer delar in bilden i sammanlagt 9 zooner. Dessa linjer markerar ut 

intressanta händelsecentrum dit ögonen gärna söker sig och de fyra skärningspunkterna är extra heta punkter som 

ögonen gärna vilar på. 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs för vilka tillvägagångssätt som har använts i syftet att besvara 

frågeställningen om hur man kan utvinna de röda trådarna ur tre erkända porträttfotografers 

visualisering av människor på bild och applicera dessa i en egen porträttserie. Fokus i detta kapitel 

ligger på vilken relevant fotoutrustning som jag har använt under produktionsprocessen i 

porträttfotograferingen, mitt arbetsflöde samt vilken metod som valts för att göra 

kompositionsanalys på några av de mest kända bilderna från varje fotograf och varför jag har valt 

på detta sättet.  

3.1 Teknikval 

I denna del beskrivs och motiveras all relevant utrustning som har använts under 

produktionsprocessen. Jag kommer att avgränsa det till val av belysning samt kamera och objektiv.  

3.1.1 Kamera 

Den kamera som jag har använt under porträttfotograferingarna är en Canon EOS 5D Mark II
11

. En 

väldigt populär digital systemkamera i proffsklassen. Med sina 21,1 MP
12

 (Canon 2012, Maj 5) och 

den då höga upplösningen så kommer porträttfotografierna att göra sig bra som förstorade utskrifter. 

Då möjligheten inte alltid fanns att använda Canon EOS 5D Mark II fick jag under dessa tillfällen 

använda min egen kamera, en Canon EOS 550D
13

. Detta är en lite enklare släkting till 5D och har 

inte riktigt lika hög prestanda men inget som kommer att visa någon större kvalitetsskillnad på 

slutresultatet.  Projektets tyngdpunkt ligger dock inte i vilken sorts teknik som används, utan hur 

den används, så därför kommer jag inte gå in djupare i detalj i valet av kamera då det inte har 

särskilt stor relevans för min frågeställning.   

3.1.2 Objektiv 

Det objektiv som jag har använt under samtliga porträttfotograferingar är ett Canon EF 50mm f/1.8 

II
14

. Detta fasta objektiv är litet och väger endast 130g men är ett utmärkt objektiv för porträttfoto 

(Canon 2012, Maj 5). Tack vare möjligheten till en stor bländaröppning kan man med detta objektiv 

få ett mycket kort skärpedjup. Något som är optimalt när man fotograferar porträtt i en miljö där 

man vill isolera modellen från bakgrunden eller om man vill att bara ansiktet ska vara fokuserat. 

Detta är en teknik som både Avedon och Arbus har använt sig av i olika utsträckning vilket beskrivs 

                                                
11 http://www.canon.se/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_5D_Mark_II/ 
12 Megapixlar 
13

 http://www.canon.se/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_550D/ 
14http://www.canon.se/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Standard_and_Medium_Telephoto/EF_50mm_f

1.8_II/ 

http://www.canon.se/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_5D_Mark_II/
http://www.canon.se/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_550D/
http://www.canon.se/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Standard_and_Medium_Telephoto/EF_50mm_f1.8_II/
http://www.canon.se/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Standard_and_Medium_Telephoto/EF_50mm_f1.8_II/
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närmare i teorikapitlet.  

3.1.3 Ljuskällor 

Den typ av ljus som använts under mina porträttfotograferingar har varierat, precis som ljuskällorna 

i de tidigare nämnda fotografernas porträtt har varierat. När jag har gjort mina fotograferingar har 

jag använt mig av antingen naturligt solljus där jag har placerat modellen i en öppen skugga och 

eventuellt förstärkt ljuset med en reflexskärm, eller så har jag använt mig av blixt med softbox
15

 på 

stativ beroende på de ljusförhållanden som miljön erbjöd och beroende på den belysningseffekt jag 

faktiskt ville åstadkomma.  

3.2 Metodval 

I denna del beskriver jag mina tillvägagångssätt för kompositionsanalys och produktionsprocess.  

3.2.1 Metod för kompositionsanalys 

För att få en djupare förståelse för uppbyggnaden av Arbus, Avedons och Nadars porträttfotografier 

gjorde jag en kompositionsanalys av sammanlagt nio av deras porträtt. Urvalet baserade jag på egna 

analyser av respektive fotografs portfolio
16

, med undantag av fallet med Nadar där mitt urval 

gjordes av hans presenterade verk på The J. Paul Getty Museum’s webbsida. Jag valde därefter ut 

tre porträtt av varje fotograf. Porträtten valdes ut utifrån mitt personliga tycke där en viktig aspekt i 

mitt urval var att bilderna skiljde sig från varandra kompositionsmässigt för att de på så sätt skulle 

ge mig en generell bild av hur de tre fotograferna kunde variera sina bildspråk. I dessa analyser 

utgick jag från en mall som beskrivits av Gillian Rose (2001). Mallens syfte är att stå som stöd när 

man beskriver det visuella innehållet i en bild. Rose har valt att kalla mallen ”compositional 

interpretation” vilket direktöversatt blir kompositionell tolkning eller kompositionsanalys. Denna 

mall består av fem olika komponenter som har olika inverkan på bilden som helhet. Nedan är en 

sammanfattning på hur mallen ser ut och vilka faktorer den tar i beaktande.  

 

 Content (innehåll) – Vad visar bilden? Vad kan vi se? 

 

 Color (färg) – Hur är samspelet mellan färgerna? Hur mättade är färgerna? Är det ljusa eller 

mörka färger? 

                                                
15 Tyghölje i diffuserande material att fästa på blixtar för att minska ljusets koncentration. 
16

 http://diane-arbus-photography.com/ 

http://www.richardavedon.com/ 

http://www.getty.edu/art/gettyguide/artMakerDetails?maker=1622&page=1 

http://diane-arbus-photography.com/
http://www.richardavedon.com/
http://www.getty.edu/art/gettyguide/artMakerDetails?maker=1622&page=1
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 Spatial Organization (organisering av yta och element i bilden) –  Hur kan man beskriva 

bildens uppbyggnad? Perspektiv, organisering av objekt och yta, fokus, linjer etc.   

 

 Light (ljus) – Vilken typ av ljuskälla har använts? Hur kan man beskriva ljuset? 

 

 Expressive Content  (innehållets uttryck) – Vilken känsla utstrålar bilden? Vilket intryck får 

man? 

 

Med hjälp av den här mallen kunde jag sedan enkelt uttrycka i text vad jag kunde se i de respektive 

bilderna och vilken påverkan de hade på mig. Detta gav mig en djupare förståelse för de olika 

fotografernas tänk vilket var ett viktigt tillägg till teorikapitlet och förberedande för motivering av 

mina porträtt där samma metod står som grund.  

3.2.2 Modellrekrytering 

Likt att det inte blir något fotografi utan fotograf blir det inte heller något porträtt utan en modell.  

Under sökandet av modeller för mina porträttfotograferingar hade jag en huvudutgångspunkt som 

jag utgick från: variation. Med variation tänker jag på variation inom ålder, kön och sysselsättning. 

Jag ville alltså inte att mina porträtt skulle måla fram en viss målgrupp, med den enkla anledningen 

att tyngden i mitt projekt inte låg i att framhäva målgruppen, utan individen och detta var ett sätt att 

markera det. Jag vill inte att porträttserien skulle fungera som en helhet utan som individuella 

porträtt. Tillvägagångssättet för modellrekryteringen var inte mer komplicerat än att jag frågade 

personerna som jag var intresserad av att fotografera om de ville ställa upp som porträttmodeller. 

Det kunde vara vänner, vänners vänner, bekanta och släkt. Men jag vill poängtera att jag valde bara 

de som intresserade mig och detta kunde bero på olika faktorer, exempelvis en annorlunda 

sysselsättning eller ett speciellt utseende.   

3.2.3 Miljöval 

Den miljö eller plats som valdes inför fotograferingarna berodde till stor del på vem det var som 

skulle stå modell. I Arbus porträtt befann sig ofta hennes modeller i sina egna miljöer under 

porträttfotograferingen. Då jag har valt att förehålla mig till bland annat Arbus tillvägagångssätt så 

har jag använt mig av bland annat modellens egen miljö för porträttfotograferingen. Dessa miljöer 

kan vara exempelvis sovrum, kontor eller annan plats som kan relateras till modellen. Under de 

fotograferingar då jag har valt att basera miljön på Avedons eller Nadars stilar så har jag antingen 
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använt mig av fotostudio med neutral fond eller placerat min modell mot annan neutral yta på plats, 

t.ex. en enfärgad vägg.  

3.2.4 Fotografering 

Varje fotografering såg olik ut den andra och inför varje fotografering hade jag en kort planering för 

hur jag skulle gå till väga och vilket slutresultat jag önskade baserat på de röda trådar jag utvunnit 

ur Avedon, Arbus och Nadars visualiseringar av människor på bild, och sedan kombinerat. Vissa 

modeller var enklare att arbeta med medan andra kunde kräva lite mer tid ofta beroende på deras 

vana framför kameran. För mig var det viktigt att modellen inte såg stel och onaturligt poserad ut. 

En anledning till att Avedon, Arbus och Nadars porträtt är så bra. Modellernas närvaro har en äkthet 

över sig.  

4. Resultat 

I detta kapitel presenterar jag resultatet av mitt arbete med utgångspunkt ur mitt problemområde och 

problemformulering. Jag har undersökt hur man kan utvinna de röda trådarna ur tre erkända 

porträttfotografers visualisering av människor på bild och applicerat dessa i en egen porträttserie. 

Jag kommer här att beskriva de röda trådarna jag har utvunnit och visa på hur det går att kombinera 

dessa för att skapa en egen porträttserie i modern tappning.  

4.1 Slutsatser av kompositionsanalys 

Baserat på G. Rose's metod för kompositionsanalys har jag analyserat tre bilder från varje 

porträttfotograf och dragit slutsatser med grund i mitt teorikapitel. Detta var en nödvändig process 

för att ge djupare förståelse av de olika bildspråken som använts av de tre fotograferna. Denna 

metod beskrivs närmare i metodkapitlet.  
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4.1.1 Félix Nadar: kompositionsanalys 

Auguste Preault, 1854-1855  

 

Vi ser i detta sepiatonade porträtt en man klädd i en mörk rock med armarna i kors. Han har spretigt 

tunt hår och skägg, och tittar misstänktsamt över sin aningen upphöjda vänstra axel mot något 

utanför bildramen. Bakgrunden i bilden är ljus och neutral och allt som syns är modellen. 

Bildkompositionen kan betecknas som en typisk halvbild men med aningen mer luft över huvudet 

än vad som är vanligt.  Han står med kroppen i en 45 graders vinkling mot bildramens vänstra sida 

men med huvudet riktat åt den högra sidan. Skärpedjupet ligger över hela mannen och det finns 

inga tendenser till oskärpa någonstans. Vi ser mannen i ett perspektiv som inte kan uppfattas som 

varken underifrån eller ovanifrån. Ljuset faller från snett ovanifrån till vänster, och i och med att det 

är ganska mjukt så tror jag att det kommer från ett fönster men det utesluter inte att det också skulle 

kunna vara en av Nadars experimentella lampor. Ljuset faller på ett dramatiskt sätt över mannens 

ansikte och framhäver tydligt ansiktsdragen. Intrycket jag får är att detta är en sträng man och jag 

blir nyfiken på vad det är mannen tittar på. 

 

 

Sarah Bernhardt, 1859 

 

I detta porträtt syns en kvinna insvept i något som ser ut att vara ett stort tyg. Hon lutar sina högra 
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arm över ett pelarliknande bord och blickar ut bortom bildramens vänstra sida. 

Kompositionsmässigt väljer jag att placera detta porträtt under begreppet halvbild. Bakgrunden är 

mörk men neutral och framhäver kvinnan. Skärpan i bilden ser ut att vara jämn med undantaget av 

bordsytan som tycks vara oskarp. Om detta är en optisk effekt eller någon effekt av postproduktion 

kan jag inte riktigt svara på då resten av bilden ser ut att vara jämnskarp. Perspektivet ligger i 

jämnhöjd med kvinnan och uppfattas varken som ovan- eller underifrånperspektiv. Känslan jag får 

av ljuset i den här bilden är att det är naturligt ljus som strålar in från ett fönster. Antagligen tittar 

kvinnan ut genom ett fönster i Nadars studio. Detta porträtt ger ett mycket behagligt och harmoniskt 

intryck och man får känslan av att detta är en lugn och sympatisk kvinna.  

 

Auguste Luchet, 1855-1859 

 

Här ser vi en man placerade framför en neutral bakgrund med ett skeptiskt ansiktsuttryck, halvlångt 

tjockt hår och ett nästan vildvuxet skägg. Han sitter på en vriden stol med stolsryggen som stöd för 

sin högerarm och högerhanden instucken innanför västen. Utanpå västen har han en mörk rock. 

Porträttet är beskuret i ett halvbildsformat och mannens ögon går i linje enligt tredjedelsregeln. 

Betraktarperspektivet är konfronterande och rakt på. Fokus ligger jämnt över hela mannens kropp. 

Ljuset i bilden tycks komma från snett ovanifrån och lite till höger ur betraktarperspektivet. 

Antagligen är det en lampa av något slag då ljuset är såpass hårt och lämnar så skarpa skuggor som 

man kan se speciellt under ögonbrynen och vid näsan. Första intrycket som den här bilden gav mig 

är att detta är ett porträtt av en sträng och målmedveten man.  

 

Félix Nadar: slutsats av kompositionsanalyser 

De slutsatser som jag drar av kompositionsanalyserna på tre av Nadars porträtt är att; som en effekt 

av framkallningsprocessen så finns det en tydlig sepiaton över dessa porträtt som till viss del 

varierar i färgmättnad men skapar en varm ton i bilderna. Bakgrunden förhåller sig neutral genom 

alla tre bilder. Rekvisita som fungerar som stöd för posering är ett återkommande inslag. 
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Modellerna är till synes avslappnade och poserar ledigt och naturligt. Halvbilden ter sig vara ett 

vanligt inslag i Nadars sätt att rama in sina modeller. Betraktarperspektivet är i jämnhöjd med 

modellen. Kamerans fokus ligger jämnt över hela modellen och utelämnar inga detaljer. 

Belysningen har en tendens att variera i viss mån men lämnar i dessa fall skuggor som framhäver 

modellens ansiktsdrag. Det talas om att Nadar hade ett fönster i sin studio som släppte in ljus. Detta 

kan i vissa fall, exempelvis i porträttet av Sarah Bernhardt, göra det svårt att avgöra om artificiell 

belysning har använts eller om det är vanligt solljus. Félix Nadar har ett dramatiskt bildspråk och 

framhäver karaktären i sina modeller.  

4.1.2 Diane Arbus: kompositionsanalys 

Child Crying, New Jersey 

 

I detta porträtt ser vi ansiktet på ett gråtande barn. Barnet har en vit kofta på sig och i bakgrunden 

anar man en utomhusmiljö med träd och himlen som smyger fram bakom trädtopparna. Bilden är 

hårt beskuren, jag noterar särskilt att pannan är kapad strax före hårfästet. Det finns en nästan 

påträngande intimitet i detta porträtt. Som att Arbus var väldigt gränslös i sitt fotograferande. 

Skärpedjupet tycks ligga över hela ansiktet inkluderande den bakre delen av huvudet men 

bakgrunden ligger i oskärpa. Jag får känslan av att bilden är tagen från ett underperspektiv men inte 

så att det uppfattas extremt. Bilden har en bröstbildskomponering, modellen är placerad nästan mitt 

i bildplanet och beskärningen är kvadratisk. Ljuset är hårt och kommer med största sannolikhet från 

en blixten monterad på kameran. Ljuset kommer från en liten bit till vänster i jämnhöjd med barnets 

ansikte att döma av reflektionerna i barnets ögon och fördelningen av ljus över barnets ansikte. 

Detta är ett mycket starkt porträtt och man undrar varför barnet gråter. Tårarna är onekligen äkta.  
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 Identical Twins, Roselle, New Jersey, 1967 

 

Här ser vi två nästan identiska flickor bredvid varandra tätt ihop med armarna intill kroppen. De har 

likadana svarta klänningar med vit krage och samma frisyrer med vitt hårband. De står  framför en 

vit betongvägg på ett mörkt tegelgolv. Flickan till vänster har ett neutralt uttryck i ansiktet medan 

den flickan till höger har ett blygsamt leende på läpparna. Flickorna är placerade mitt i det 

kvadratiska bildplanet och man kan se allt utom deras fötter. Jag noterar att linjen från tegelgolvet är 

sned vilket jag tolkar så som att flickorna står i en vinkel gentemot väggen där flickan till vänster 

står lite längre ifrån den. Skärpedjupet är tillräckligt långt för att båda flickornas ansikten och 

väggens textur bevaras. Perspektivet ter sig vara en aning uppifrån vilket gör att flickorna smalnar 

av något nertill och deras huvuden uppfattas som större. Ljuset i denna bild vågar jag nog påstå vara 

naturligt. Det finns inga tendenser till hårda skuggor någonstans och ljuset ligger jämnt och mjukt 

över hela bildplanet. Antagligen är bilden tagen en mulen dag eller i en öppen skugga. I den här 

bilden anar jag en kontrast mellan de två flickorna, trots att de är identiska till ytan. Den ena flickan 

med sin smått sammanbitna min och den andra med ett mjukt leende. Man får helt olika intryck av 

dem som individer.  

 

Jewish Giant at Home with His Parents in The Bronx, NY 1970  
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I denna bild ser vi en onaturligt stor man med krökt rygg och käpp som tittar ner på en äldre dam 

och herre som tittar tillbaks upp mot mannen. Miljön verkar vara ett vardagsrum och man kan se en 

soffa, två fåtöljer och ett par lampor. Gardinerna är fördragna och inget ljus ser ut att läcka in utifrån 

så antagligen är bilden tagen vid kvällstid. Den store mannen och det äldre paret är placerade mitt i 

bildplanet, både det vertikala och det horisontella. Vi ser bilden ur en åskådares perspektiv, vi ser 

bilden som om vi stod där i rummet. Skärpedjupet är långt och utelämnar inga detaljer i bilden. 

Både den stående lampan till höger och tavlan på väggen till vänster är kapade på mitten av det 

kvadratiska bildplanets ramar. Bilden ramas in av en svart vinjett som svärtar ner hörnen. Om detta 

är en effekt framtagen i postproduktionen eller om den beror på blixtljuset som har använts är för 

mig oklart. För här har säkerligen blixt använts, en blixt som med största sannolikhet är monterad 

på kameran. Skuggorna bakom människorna i bilden är väldigt hårda och man kan ana blänk från 

en blixt i lampskärmarna. Som bildnamnet antyder så är detta ett foto på en gigant och hans 

föräldrar. Modern ser nästan förskräckt ut över att se sin son, som om han har genomgått en 

förvandling. I helhet en stark bild som väcker tankar och funderingar.  

 

Diane Arbus: slutsats av kompositionsanalyser 

De slutsatser jag drar av dessa bildanalyser på tre av Arbus porträtt är; I samtliga bilder är 

modellen/modellerna placerade så att de hamnar i bildplanets centrum eller väldigt nära det. Detta 

syns tydligt i och med det kvadratiska bildplanet. Hur miljö samspelar med modellen i 

kompositionsavseende tycks vara relativt oviktigt i Arbus bilder. Miljöerna tycks för övrigt vara 

relaterade till modellen. Det finns en känsla av att de har en relation till platsen de befinner sig på. 

Arbus användande av blixtljus är väldigt rakt på och starkt vilket är en bidragande faktor till 

snapshot-känslan som finns i många av hennes bilder. Skillnaden mellan hennes användning av 

artificiellt ljus och naturligt ljus är tydlig och skapar en kontrast i hennes bildspråk. Skärpedjupet i 

bilderna ter sig vara relativt långt och perspektivet varierar smått men inte avsevärt mycket. Arbus 

bilder är intima och nästan påträngande i många fall. Hennes porträtt väcker många tankar och 

funderingar.  
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4.1.3 Richard Avedon: kompositionsanalys 

Ronald Fischer, Biodlare, Davis, Kalifornien, Maj 9, 1981 

 

Det här porträttet visar en blek och skallig man som till synes verkar vara runt 40 år gammal med 

ett sympatiskt men smått bekymrat uttryck i ansiktet. Han står med armarna tätt intill kroppen mitt i 

bildplanet mot en helvit bakgrund. Stora områden av hans överkropp och delar av ansiktet är täckt 

av bin. Fotot är taget från ett perspektiv där man konfronteras med mannen rakt framifrån utan 

något märkbart över- eller underperspektiv som gör att man varken tittar ner på eller upp mot 

mannen. Vi står alltså på samma nivå. Skärpan ligger jämnt över hela mannens kropp och det finns 

ingen märkbar tendens till övergångar mellan skarpt och oskarpt. Bilden ramar in mannen från 

höfterna och lämnar lite luft strax ovanför hjässan och vid sidan om armarna. Ljuset i bilden är 

mjukt och utelämnar inga, men markerar inte heller detaljer. Bilden är med största sannolikhet tagen 

utomhus i en öppen skugga eller en mulen dag. Detta är ett mycket spännande porträtt som väcker 

frågor. Varför är mannen täckt av bin och varför verkar han inte berörd av detta faktum? Bilden 

uttrycker en känsla av exponering och nakenhet.  

 

Isak Dinesen, författare, Köpenhamn, April 9, 1958 
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I detta porträtt ser man en äldre dam iförd något som liknar en svart polotröja och en huvudbonad 

med en brosch på som omsluter hennes hår, om hon har något dvs. Hon har ett karismatiskt 

ansiktsuttryck med de stirrande ögonen nästan vidöppna och munnen halvöppen som om hon är på 

väg att säga något. Inramningen av kvinnan är kvadratisk och bilden är beskuren i brösthöjd, med 

ansiktet som huvudfokus. Ett tydligt exempel på Avedons influenser av förbrytarfotot. Skärpedjupet 

är kort och ansiktet är i fokus vilket ger en känsla av att kvinnan nästan sticker ut ur bilden. 

Perspektivet gör att man hamnar i ögonhöjd med kvinnan och möter hennes blick. Hon är aningen 

vriden åt höger vilket gör att hon blottar sin högra ansiktshalva i större utsträckning än den vänstra. 

Om man ska analysera ljuskällan så kan man se på reflektionen i hennes öga att ljuset kommer från 

hennes högra sida en bit uppifrån. Reflektionen är kvadratisk till sin form vilket ger mig 

uppfattningen att detta är en typ av artificiell belysning i form av en lampa eller extern blixt. Ljuset 

faller på ett sätt som framhäver alla detaljer i hennes ansikte men det är samtidigt inget hårt ljus. 

Ansiktshalvan närmast ljuskällan ter sig ljusare medan den högra får något skarpare konturer i och 

med de större skuggorna som bildats där. Bilden uttrycker en energi och livsglädje som jag som 

betraktare blir nästan trollbunden av.  

 

 

 

Samuel Beckett, writer, Paris, April 13, 1979 (diptych) 

 

Här ser vi en sammansättning av två porträtt på samma man placerade bredvid varandra mot en vit 

bakgrund. Det enda som skiljer de två porträtten åt är att mannen har placerats något djupare in i 

bildplanet och böjer ner ansiktet som om han funderar över något i det högra porträttet, medan han i 

det vänstra tittar rakt in i kameran med ett allvarligt ansiktsuttryck. Händerna är instoppade i 

fickorna. Mannen ser ut att vara i 70-årsåldern och han har på sig en tweedkavaj som ser ut att vara 

lite för stor. Under kavajen har han på sig en mörk polotröja och man kan ana ett par mörka byxor. I 
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båda porträtten är mannen placerad något till höger i bildplanet och inramningen omsluter mannen 

från knähöjd till strax ovanför hjässan och det lämnas generöst med luft på sidorna. 

Perspektivsmässigt så ser vi mannen rakt framifrån, vi ser varken ner på- eller upp mot honom. Vi 

ligger i jämnhöjd. Skärpan ligger jämnt över hela mannens kropp och det finns ingen märkbar 

tendens till övergångar mellan skarpt och oskarpt. Ljuset i dessa porträtt ligger på hårt från sidorna 

vilket gör att mannens konturer blir mjuka. Framifrån kommer ett lättare ljus som faller något 

ovanifrån och framhäver tydligt mannens ansiktsdrag. Gissningsvis är detta en effekt av artificiell 

belysning. De här två porträtten tillsammans ger mig intrycket av en man med stor livserfarenhet.  

 

Richard Avedon: slutsats av kompositionsanalyser 

De slutsatser jag drar av dessa bildanalyser på tre av Avedons porträtt är; Ljuset i hans porträtt tycks 

oftast vara av den mjukare varianten. Ljuset varken döljer eller markerar detaljer, exempelvis 

ansiktsdrag, ljuset visar en klar och ärlig bild av modellen. Belysningen ter sig vara framställd på ett 

sätt som ibland gör det svårt att avgöra om ljuset är naturligt eller om artificiellt ljus har använts. 

Poseringarna ger intrycket av att vara spontana och naturliga. Jag uppfattar inga påtvingade gester 

eller andra rörelser som gör att porträttet känns konstlat. Bakgrunden är vit och fri från 

distraherande element som kan stjäla fokus från modellen. Kamerans perspektiv är konfronterande 

och placerar oss i en position där vi står på samma nivå som modellen. Skärpedjupet ligger över 

hela modellen i halvbilderna medan det i närbilder eventuellt är kortare och fokus ligger på endast 

ansiktet. Porträtten är olika komponerade men inget som ger intryck av att vara på något sätt 

extremt. Tvärtom är kompositionerna ganska typiska för just porträtt. Om man ska ta hänsyn till 

porträttet på Isak Dinesen så ter det sig uppenbart att Avedons porträtt inte nödvändigtvis visade 

modellen på ett smickrande sätt. Slutligen är min personliga och uppenbart många andras åsikt att 

Avedons porträtt är känslofyllda och spännande.  

4.2 Porträttfotografernas metoder och perspektiv baserat på min teori samt 

kompositionsanalyser sammanfattat i en tabell 

I denna del av resultatkapitlet sammanfattar jag i en tabell alla de röda trådar och 

bildspråkskomponenter, grundat på den research som gjorts och kompositionsanalyser, som de tre 

porträttmästarna har använt sig av i sina egna porträttfotografier. Det är dessa 

bildspråkskomponenter och röda trådar som jag har bundit samman i olika kombinationer i min 

egen porträttserie vilket förklaras närmare nedan.  
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4.2.1 Kamerans påverkan 

Félix Nadar 

 Statisk posering 

 Interaktion med 

rekvisita  

 Långt skärpedjup 

 Sepiatoning 

Diane Arbus 

 Kvadratisk beskärning 

 Mörk vinjett 

 Varierat skärpedjup 

 Gråskala 

Richard Avedon 

 Kvadratisk beskärning 

eller porträttbeskärning  

 Långt skärpedjup eller 

ett skärpedjup som 

framhäver ansiktet 

 Gråskala 

4.2.2 Belysning    

Félix Nadar 

 Dramatiskt sidoljus 

 Endast studiobelysning 

Diane Arbus 

 Extern blixt på kameran 

med ett hårt ljus 

 Blixt i dagsljus  

 Solljus 

 

Richard Avedon 

 Avsaknad av skarpa 

skuggor 

 Diffuserat solljus eller 

liknande ljus med 

artificiell belysning 

 

4.2.3 Miljö och rekvisita  

Félix Nadar 

 Neutral bakgrund 

 Välklädda modeller 

Diane Arbus 

 Modeller porträtterade i 

”sina miljöer”  

 Omgivningen är en 

viktig del av porträttet  

Richard Avedon 

 Vit bakgrund fri från 

andra element än 

modellen  

4.2.4 Komposition och posering 

Félix Nadar 

 Bröstbild 

 Halvbild 

 Interaktion med 

stödföremål 

 Simpla poser 

Diane Arbus 

 Modell placerad i 

bildplanets centrum 

 Blicken i kameran 

 Konfronterande 

perspektiv 

Richard Avedon 

 Bröstbild 

 Halvbild 

 Varierade poser 

 Konfronterande 

perspektiv 
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 Konfronterande 

perspektiv 

 

4.2.5 Budskap 

Félix Nadar 

 Framhäv de 

karaktäristiska dragen 

 De bästa porträtten är på 

de modeller man 

kommer närmast 

Diane Arbus 

 Porträttera människor av 

intresse  

 Att komma nära inpå 

sina modeller har  stor 

betydelse 

Richard Avedon 

 Interaktionen mellan 

fotograf och modell är 

viktig 

 Arbeta med ytan för att 

komma in under den 

4.3 Min tolkning  

I denna del visas sju exempel på hur man kan kombinera de ovan sammanfattade 

bildspråkskomponenterna och röda trådar inom porträttfotografi, baserat på min research och 

kompositionsanalys av de tre fotograferna och deras porträtt, i en egen porträttserie. Min motivering 

av porträttuppbyggnaden kommer att grunda sig i mallen för kompositionsanalys som förklaras 

närmare i metodkapitlet. 

4.3.1 Porträtt: Håkan Rydin 

Håkan Rydin, 2012-04-25 

 

Bakgrundsinformation: 

På bilden ser vi Håkan Rydin. Han är jazzpianist och jobbar som lärare på Malmö Musikhögskola. 

Bilden är tagen inne på hans kontor. Jag bifogar även en länk till hans hemsida.  

http://www.hakanrydin.com  

 

Motivering: 

Här ser vi Håkan böjd framåt med stöd för armbågarna mot sin flygel (som visserligen inte syns i 

http://www.hakanrydin.com/
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bilden) med händerna knutna framför munnen. Något som är inspirerat av Nadar och som jag har 

valt att kalla ”statisk posering”. I bakgrunden syns en gul vägg som efter att jag sänkt 

färgmättnaden i efterbehandlingen fick en lätt sepiatoning som också den kan relateras till 

färgtonerna i Nadars porträtt. Denna färgton samspelade väl med Håkans hudton, ring och klocka. 

 

Jag valde att beskära den här bilden strax nedanför bröstet. Alltså lite lägre ner än hur Avedon valde 

att komponera sina bröstbilder, men då han använde en kamera med kvadratiskt bildplan för de 

flesta av sina bröstbilder faller det sig naturligt att det kommer med lite mer av kroppen i den 

rektangulära form som min kamera framställer. Denna komposition var i den här miljön det enda 

sättet som jag kunde få bakgrunden neutral utan att inkludera distraherande bakgrundselement så 

som tavlor eller fönster.  

 

I enlighet med alla tre fotografers metoder har jag riktat kameran så att Håkan och betraktaren är på 

samma nivå. Jag har valt att använda mig av ett kort skärpedjup här för att lyfta fram ansiktet, likt i 

Avedons mognare bildspråk.  

 

I detta porträtt har jag använt mig av två externa blixtar på stativ. Den ena snett ovanifrån på 

betraktarens vänstra sida och den andra bakom Håkan till höger med riktning mot väggen för att 

sprida ljuset i rummet. Effekten av detta ljus kan liknas vid den effekt som kom av Nadars 

belysning, dvs dramatiskt sidoljus. Detta framhävde Håkans ansiktsdrag och i synnerhet näsan.  

 

Jag är nöjd med hur jag lyckades fånga Håkans nästan drömmande ansiktsuttryck och hur han 

poserade för just den här bilden.  

4.3.2 Porträtt: Jack Friberg 

Jack Friberg, 2012-04-26 
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Bakgrundsinformation:  

I detta porträtt står Jack Friberg modell. Han är 20 år gammal och arbetar som bartender på en av 

Sveriges största gayklubbar. Bilden är tagen i Malmö i mynningen av en tunnel strax utanför 

Stadsbiblioteket.  

 

Motivering: 

På bilden ser vi Jack avslappnat lutad mot en turkos kakelvägg. Han är klädd i en svart jacka med 

en vit t-shirt undertill. I bakgrunden kan man se utöver det omslutande mörkret ett rektangulärt 

ljussken, vilket är slutet på tunneln som Jack står i. Valet av plats grundade jag på Arbus synsätt på 

att fotografera människor i deras respektive miljöer. Med hänsyn till Jacks stil och attityd tyckte jag 

att en lite ruffig, hård och nästan mystisk miljö passade bäst. Därav anledningen till att jag valde att 

fotografera honom i denna tunnel. Man kan säga att jag valde att tolka Arbus idé om egna miljöer 

på mitt egna vis.  

 

Nästan inga av Nadars, Arbus eller Avedons bilder är i färg, med undantag av några av Avedons 

senare verk. Detta är i första hand beroende på tekniken de använde. Eftersom jag inte har lagt 

huvudfokus på tekniken som används så finner jag det inte nödvändigt att konvertera alla mina 

porträtt till gråskala så därför valde jag i detta, och i en del av mina andra porträtt att behålla färgen. 

Färgtonerna i bilden är dock milda och sticker inte ut. 

 

Jag har valt att komponera den här bilden i det typiska bröstbildsformatet. En kompositions som 

användes delvis av alla tre men med Avedon som den som utnyttjade denna komposition mest, i alla 

fall i sina senare år. Bakgrundsljusets tillsammans med kaklets linjer leder in betraktarens ögon i 

bilden mot Jacks ansikte. Resterande bildyta är täckt av mörker.  

 

Skärpedjupet i detta porträtt är kort och ansiktet framträder tydligt som huvudelementet i bilden. 

Också detta är grundat på Avedons bildspråk men även Arbus har haft tendenser till denna effekt i 

sina porträtt. Likt samtliga tre fotografer har jag här använt mig av ett direkt perspektiv i höjd med 

min modell.  

 

Detta porträtt är belyst av naturligt solljus tillsammans med en reflexskärm för att reflektera 

ytterligare ljus i Jacks ansikte. Bilden är tagen en mulen dag och ljuset var mjukt vilket 

underlättade. Reflexskärmen är placerad på ett stativ ca tre meter ifrån Jack i riktning med hans 
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ansikte för att få ett jämnt ljus över hela ansiktet. Här har jag inspirerats av både Arbus och Avedons 

sätt att använda naturligt solljus i sina porträtt, fast med en reflexskärm som hjälp.  

 

Tanken bakom detta porträtt var att fånga Jacks attityd och självsäkerhet. Att då luta honom mot en 

vägg bidrog med en avslappnad och ledig känsla till det hela. Likt Nadars sätt att positionera sina 

modeller. Jack är van vid kameran och kunde se lugn och självsäker ut och jag lyckades fånga 

honom i ett tillstånd där man nästan sugs in av hans blick.  

4.3.3 Porträtt: Jon Willén 

Jon Willén, 2012-04-26 

 

Bakgrundsinformation: 

I detta porträtt ser vi Jon Willén, han arbetar som journalist och nyhetsankare på Sydnytt i Malmö. 

Bilden är tagen i hans sovrum. 

 

Motivering:  

Här ser vi Jon sitta på sängkanten i sitt sovrum, en miljö som Arbus ofta använde sig av i sina 

porträtt, med armarna avslappnat hängande mot knäna, rakt bakom sig har ett stort fönster där det 

strålar in starkt ljus. Strax till vänster om fönstret anar man ett litet barn i blå tröja och röda byxor.  

 

Här fungerar färgerna väldigt bra tillsammans. Det ljusa, vita rummet med den röda färgen på Jons 

linne och barnets byxor samspelar på ett behagligt sätt. Även barnets ljusblå tröja bidrar med en 

behaglig färgton i bilden. Även i detta porträtt avstår jag från att konvertera till svartvitt. Ser ingen 

anledning till det när färgerna går så väl ihop.   

 

Här har jag valt att placera Jon ganska långt ner i bild och hans ögon hamnar nästan i mitten av det 

vertikala bildplanet. Anledningen till att Jon inte är placerad i det absoluta centrum av bildplanet är 
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på grund av barnet i bakgrunden, tanken var annars att Jon skulle sitta i mitten precis som 

modellerna i Arbus porträtt. Barnet sprang runt i rummet och jag ville fånga hans närvaro som en 

del av miljön. I slutändan kan jag tycka att det var värt det. Han bidrar till bildens berättande. 

Därför har jag personligen inget problem med att Jons ena armbåge försvinner ut ur bildplanet. 

Återigen har jag valt att använda mig av kort skärpedjup med fokus på ansiktet och bakgrunden 

oskarp. Linjerna från fönstret skapar ett kors bakom Jon vilket leder in blicken mot hans ansikte. 

Även armarna skapar linjer som leder ögonen in mot bildens centrala objekt.  

 

Den ljuskälla som lyser upp större delen av rummet är fönstret i bakgrunden. Men för att få ljus 

reflekterat tillbaka i Jons ansikte var jag tvungen att använda mig av en reflexskärm för att inte Jon 

skulle hamna i skugga och bli en silhuett. Fönsterljus är i allmänhet en vanlig belysning för 

porträttfotografi. Alla de tre fotograferna har säkerligen använt det, speciellt Nadar som hade ett 

fönster i sin fotostudio.  

 

Som fotografen av detta porträtt kan det vara svårt att förklara känslan man får här men min 

grundtanke var att skapa ett enkelt porträtt av en till synes enkel man och detta känner jag själv att 

jag har lyckats med. 

4.3.4 Porträtt: Patrik & Niklas Johansson 

Patrik & Niklas Johansson, 2012-04-30  

 

Bakgrundsinformation: 

Detta är tvillingbröderna Patrik och Niklas, de är 22 år gamla och båda två studerar på Komvux i 

Varberg. Detta porträtt är taget på baksidan av deras hus där de bor med sina föräldrar och tre andra 

syskon.  

 

Motivering: 
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I detta porträtt står de två bröderna framför en husfasad i trä. De står på varsin sida i bildplanet, de 

har olika kläder på sig och de poserar olika. Patrik som syns till vänster i bild har på sig en vit t-shirt 

med ett Beatles-tryck på och chinos medan Niklas har en randig t-shirt och jeans. Patrik står med 

händerna i fickorna och sneglar över mot sin bror på andra sidan som står med armarna i kors och 

tittar ner mot något utanför bild.  

 

Denna bild har jag valt att konvertera till svartvitt. Dels för att jag ville få mer likhet med Avedons 

och Arbus porträtt men även för att färgerna i denna bild inte samspelade väl alls. Husfasaden var 

gul och gick inte alls ihop med Niklas mörkblå t-shirt. Dock var den svartvita konverteringen något 

som jag hade planerat från början. Bilder i gråskala har en tendens att framhäva detaljer, skuggor 

och former tydligare än ett fotografi i färg.  

 

Likt Arbus kvadratiska porträtt har jag här valt att beskära mitt eget porträtt i efterhand så att också 

den fick kvadratisk form. Detta hade jag planerat i förhand så under fotograferingen lämnade jag 

medvetet lite extra plats i kanterna för att sedan kunna beskära till önskad form. Här är perspektivet 

konfronterande och rakt framifrån och skärpan ligger jämnt över hela bilden så att även texturen i 

träfasaden är tydlig. För den här bilden inspirerades jag av ett specifikt porträtt av Arbus med titeln 

identical twins som föreställer två, precis som titeln säger, identiska systrar framför en husfasad. 

Skillnaden mellan de två porträtten är dock ganska stor då både komposition och placering av 

modeller skiljer sig. Jag har i den här bilden valt medvetet att posera dessa tvillingar olika eftersom 

jag personligen tyckte att det gav bilden mer liv. I alla fall i just denna specifika situation.  

 

Här har jag placerat bröderna i skuggan av fasaden under en solig eftermiddag och förstärkt ljuset 

med en reflexskärm för att lösa upp de skuggor som bildas under ögonen framförallt. Tittar man på 

Niklas så kan man se att solen kommer från höger sida i ett betraktarperspektiv. Reflexskärmen är 

placerad till vänster vilket man kan se på skuggan som faller till höger bakom de båda bröderna.  

 

Tanken med bilden var att visa på hur man tydligt kan framhäva skillnaden mellan två så nära 

syskon.  
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4.3.5 Porträtt: Jessica Eliasson 

Jessica Eliasson, 2012-05-16 

 

Bakgrundsinformation: 

Detta är ett porträtt av Jessica Eliasson, hon är 25 år gammal och arbetar som make up artist på 

Modelart Sweden. Denna bild är tagen mot en projektorduk i ett klassrum på Blekinge Tekniska 

Högskola i Karlshamn.  

 

Motivering: 

Här ser vi Jessica poserande mot en vit bakgrund i enlighet med Avedons bildspråk, hon sitter med 

ansiktet vänt åt höger och hakan lätt sänkt så att ansiktet ligger i linje parallellt med hennes axel. 

Hon har på sig en svart tjocktröja med vit dragkedja och vita ränder som går ner längs axlarna. 

Hennes blonda hår är till synes flottigt och hon har ett strängt och skeptiskt ansiktsuttryck.  

 

Jag hade bestämt redan i förväg att detta porträtt skulle konverteras till svartvitt för att förstärka 

känslan av både Avedons och Arbus fotografiska uttryck men även för att skuggor och högdagrar 

skulle framhävas tydligare för att markera vilken belysningsmetod jag har använt.   

 

Under denna fotografering användes en ganska liten bländaröppning (ju mindre bländaröppning 

desto längre skärpedjup) för att jag skulle kunna bibehålla ett skärpedjup över hela modellen och 

inte bara fokusera ansiktet. Bilden är komponerad så att ansiktet hamnar i bildens centrum i vågrätt 

avseende, ögonen ligger enligt tredjedelsregeln i lodrätt avseende och perspektivet är 

konfronterande. En typisk bröstbild influerad av alla tre fotografer.  

 

Angående ljuset i det här porträttet så har jag här försökt att efterlikna det dramatiska ljuset i Nadars 

porträtt. För att åstadkomma detta har jag därför använt mig av en extern blixt med ett reflekterande 

paraply snett ovanifrån, tre meter från modellen. Med detta ljus har jag tydligt framhävt Jessicas 
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ansiktsdrag och i synnerhet käklinjen.  

 

Jessica utstrålar i det här porträttet motvillighet. Ur hennes blick kan man utläsa en undertryckt 

irritation och en sorts frånvarande.   

4.3.6 Porträtt: Karin Hemlin 

 

Karin Hemlin, 2012-05-22 

 

Bakgrundsinformation: 

På bilden syns Karin Hemlin, en 89 år gammal kvinna belägen i Varberg. Detta porträtt är taget 

framför ett hus i fiskebyn Träslövsläge där hon bodde tillsammans med sin man och sina barn under 

1900-talets senare hälft.  

 

Motivering: 

I detta porträtt ser man en mycket gammal dam sitta blundades i en solstol med ett spänt uttryck i 

ansiktet och munnen halvöppen. Hon sitter i mitten av en stor trädgård framför en villa med en 

fasad i mörkt trä.  

 

För att åstadkomma en färgton lik den i Nadars porträtt har jag här därför valt att efter konvertering 

till svartvitt även lägga på ett färgfilter med sepiatoning i efterbehandlingen. Färgmättnaden i 

Nadars porträtt varierade till viss del, av estetiska skäl har jag i detta porträtt valt en relativt låg 

färgmättnad.  

 

De tydligaste influenserna i detta porträtts uppbyggnad är baserat på Arbus bildspråk. Huset som 

syns i bakgrunden har en tydlig koppling till kvinnan och gör sig därför utmärkt som bakgrund för 

detta porträtt. Modellen är placerad i mitten av bilden och perspektivet är konfronterande och 

ansiktet blir bildplanets centrumpunkt. Skärpedjupet ligger så att hela kvinnan är i fokus men huset i 
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bakgrunden blir oskarpt. Detta för att kunna isolera modellen från distraktioner i bakgrunden men 

ändå inkludera omgivningen. Ett tänk som är inspirerat av både Avedon och Nadar.  

 

Jag eftersträvade i detta porträtt det mjuka och skugglösa ljus som är typiskt för Avedons porträtt. 

Bilden är tagen under eftermiddagen en solig dag, därför valde jag att fotografera Karin under ett 

stort parasoll som kunde kasta en mjuk skugga över henne och eliminera det hårda ljuset som 

annars hade blivit. För att förstärka ljuset något på Karin användes en reflexskärm från höger. Detta 

resulterade i att Karin lystes upp och isolerades ytterligare från resterande yta i bildplanet. 

 

Detta porträtt väcker tankar. Karin har ett lidande uttryck i ansiktet, hon blundar och hennes händer 

är knäppta. Bilden ger ett religöst intryck.  

4.3.7 Porträtt: Helena Willén 

 

Helena Willén, 2012-06-07 

 

Bakgrundsinformation: Denna gång har jag fotograferat Helena Willén. Hon är 57 år gammal och 

jobbar som psykolog på Opaltorget i Göteborg. Bilden är tagen mot en gipsvägg i hennes hem i 

Träslövsläge.  

 

Motivering:  

Detta porträtt föreställer en medelålders kvinna. Hon är klädd i en vit linnedress och håller ihop 

händerna framför sig i höfthöjd. Hennes ansiktsuttryck är milt och hennes hållning är avslappnad 

och ledig. Bakgrunden är neutralt grå och låter kvinnan tydligt kliva fram som bildens 

huvudelement. Här har jag konverterat bilden till svartvitt i enlighet med Arbus och Avedons 

bildspråk för att framhäva det dramatiska ljuset och kontrasten mellan det mörka och det ljusa 

ytterligare. 
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Här eftersträvade jag en komposition som främst kan relateras till Avedons bildspråk. Bilden är 

beskuren strax under höfterna och strax ovanför hjässan likt i Avedons porträtt av Samuel Beckett 

som analyserats tidigare i det här kapitlet. Skärpan ligger jämnt över hela kroppen och perspektivet 

är konfronterande rakt framifrån. Som i de flesta av alla tre fotografers porträttfotografier är 

modellen placerad i bildplanets centrum.  

 

Huvudljuskällan i detta porträtt är ett fönster två meter till vänster om Helena. Detta ljus är i första 

hand inspirerat av Nadars sätt att belysa sina modeller. Ansiktsdragen blir skarpa och särskilt näsa 

och käkben blir tydligt markerade med denna typ av belysning.   

 

Helena uttrycker en känsla av mildhet och sympati gentemot betraktaren som skapar ett behagligt 

uttryck.  

5. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel kommer jag att med utgångspunkt från min problemformulering presentera och 

diskutera slutsatsen av min undersökning om hur man kan utvinna de röda trådarna ur tre erkända 

porträttfotografers visualisering av människor på bild och applicera dessa i en egen porträttserie. 

5.1 Svar på problemformulering 

Med grund i min research där jag har undersökt fakta om- och kommentarer från fotograferna och 

tillsammans med de kompositionsanalyser som jag har gjort, ställde jag i resultatkapitlet upp alla de 

olika bildspråkskomponenterna och de röda trådarna i en tabell. Jag har sedan visat fyra olika 

exempel på hur man med kombinationer av olika de bildspråken från i det här fallet Nadar, Arbus 

och Avedon, kan skapa en egen tolkning av porträttfotografi. Resultatet, i form av min egen 

porträttserie, av dessa kombinationer har både likheter med- och skillnader mellan varandra. Dessa 

framgår när man jämför mina motiveringar av de olika porträttens uppbyggnad med varandra. 

Exempelvis var det konfronterande kameraperspektivet något som fotograferna delade vilket 

resulterade i att alla porträtt fick samma kameraperspektiv. Medan en av de tydligaste skillnaderna 

låg i hur fotograferna valde att arbeta med ljus i sina porträttfotograferingar.  

5.2 Personliga reflektioner på arbetet 

I stort är jag nöjd med min insats, det arbete jag har lagt ner och resultatet av min undersökning. 

När mitt mål med projektet stod tydligt kändes inga större osäkerheter angående vad som behövde 
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göras för att uppnå önskat resultat. Fotograferingarna kunde genomföras utan förhinder och 

resulterade i porträtt som jag kunde vara nöjd med och som uppfyllde de specifika krav som sattes 

upp inför varje enskild fotografering.  

Det största problemet med mitt projekt var att formulera mitt problemområde. Detta tog mig 

åtskilliga veckor och resulterade i att jag halkade efter i tidsplanen vilket medförde att en del av 

tiden för research föll bort.  

Jag trodde inte att det skulle finnas så mycket information på de olika fotografernas sätt att arbeta 

och citat från dem. Dessa citat gav mig ökad förståelse och nyttiga insikter om hur man kan 

framställa ett porträtt med mer djup och personlighet. Det var ur dessa citat som jag grundade den 

för mig kanske viktigaste kategorin komponenter i tabellen för sammanställda röda trådar och 

bildspråk. Nämligen budskap. Om budskap är den rätta benämningen för denna kategori återstår att 

diskuteras men det var dessa lärdomar som gav mig mest som fotograf. Detta öppnade mina ögon 

och lärde mig att tydligare förstå vad jag ville att ett porträtt skulle förmedla. Att aktivt intressera 

sig för sin modell och skapa ett band är avgörande för att tillsammans kunna skapa ett porträtt som 

utstrålar karaktär och personlighet.   

5.3 Utveckla undersökningen vidare 

Denna undersökning hade kunnat utvecklas vidare och omfatta både fler fotografer samt fler 

bidragande faktorer till porträttets uppbyggnad. Även hur man väljer att tolka den informationen 

man tar fram spelar en viktig roll i ett sådant här projekt. Exempelvis hur man väljer att tolka 

begrepp såsom ”egen miljö” eller vad en ”neutral bakgrund” egentligen är.  

 

I synnerhet skiljde sig Arbus bildspråk mest från de andra, medan Avedon och Nadar hade fler 

gemensamma komponenter i sina porträtt. Detta skapar funderingar och får mig att reflektera över 

om jag hade valt att analysera och undersöka en annan fotograf istället för exempelvis Nadar, med 

ett bildspråk som skiljde sig från båda återstående fotografer. Då hade jag eventuellt kunnat nå en 

större variation i min egen porträttserie. 

5.4 Inför framtiden 

Den genre som alltid har intresserat mig mest inom fotografi har varit just porträttfoto. Därför har 

jag även ägnat större delen av höstterminen på mitt tredje år på Blekinge Tekniska Högskola åt att 

fördjupa mig på området. Detta innefattar både studiobelysning, användning av naturligt solljus, 
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komposition och posering för att bara nämna några av de områden där jag har utvecklats under året.   

 

Den undersökning som jag har bedrivit under vårterminen har motiverat mig att finna mitt eget 

unika fotografiska uttryck. Dit har jag fortfarande en lång väg kvar men jag har definitivt tagit ett 

steg i rätt riktning. 

 

 

 

 



ME1460 Kandidatarbete i medieteknik 30 hp         Valdemar Hemlin  

VT - 2012               Blekinge Tekniska Högskola 

41 

Referenser 

 

Böcker, artiklar och tidsskrifter 

 

Bann, S. (2009). “When I was a photographer”: Nadar and History [Elektronisk] ss. 95-111 

 

Bate, D. (2009). Photography: The Key Concepts 

 

Clarke, G. (1992). The Portrait in Photography . London: Reaktion Books Ltd 

 

Goldman, J. (1974).  The Gap Between Intention and Effect.  

 

Hambourg, M. & Fineman, M. (2002). Richard Avedon: Portrait. New York: N. Abrams, Inc. 

 

Lau, M. (2009). Newsstand Memento Mori: The Magazine Work of Richard Avedon & Diane Arbus  

 

Photographer of Influence (2008). Richard Avedon: Photographer of Influence   

 

Rubinfien, L. (2003). Where Diane Arbus Went. 

 

Rose, G. (2001) Visual Methodologies: an Introduction to the Interpretation of Visual Materials  

 

Webbsidor 

 

About.com Inventors (2012-04-12). History of Photography Pinhole Cameras to The 

Daguerreotype. http://inventors.about.com/od/pstartinventions/a/stilphotography.htm  

 

Designboom (2012-04-12). Richard Avedon.  

http://www.designboom.com/history/avedon.html  

 

Family Portrait (2012-04-12). Portrait History. http://www.family-portrait.net/portraithistory.php  

http://inventors.about.com/od/pstartinventions/a/stilphotography.htm
http://www.designboom.com/history/avedon.html
http://www.family-portrait.net/portraithistory.php


ME1460 Kandidatarbete i medieteknik 30 hp         Valdemar Hemlin  

VT - 2012               Blekinge Tekniska Högskola 

42 

 

Films Not Dead (2012-04-12). Bon Anniversaire Nadar. 

http://www.filmsnotdead.com/2012/04/01/bon-anniversaire-nadar/  

 

John Simon Guggenheim Memorial Foundation (2012-04-12). Diane Arbus 1963 Creative Arts – 

Photography. http://www.gf.org/fellows/406-diane-arbus  

 

Masters of Photography (2012-04-12). Text from Bystander: A History of Street Photography. 

http://masters-of-photography.com/A/arbus/arbus_articles3.html  

 

Public Broadcasting Service (2012-04-12). Wet-Plate Photography. 

http://www.pbs.org/wgbh/amex/eastman/sfeature/wetplate_step1.html  

 

Sussex PhotoHistory (2012-04-12). The Daguerreotype Process. 

http://www.photohistory-sussex.co.uk/dagprocess.htm  

 

The J. Paul Getty Museum (2012-04-12). Nadar.  

http://www.getty.edu/art/gettyguide/artMakerDetails?maker=1622   

 

The Metropolitan Museum of Art (2012-04-12). Nadar (1820-1910).   

http://www.metmuseum.org/toah/hd/nadr/hd_nadr.htm  

 

The Museum of Modern Art (2012-04-12). Nadar – About This Artist. 

http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=4196  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filmsnotdead.com/2012/04/01/bon-anniversaire-nadar/
http://www.gf.org/fellows/406-diane-arbus
http://masters-of-photography.com/A/arbus/arbus_articles3.html
http://www.pbs.org/wgbh/amex/eastman/sfeature/wetplate_step1.html
http://www.photohistory-sussex.co.uk/dagprocess.htm
http://www.getty.edu/art/gettyguide/artMakerDetails?maker=1622
http://www.metmuseum.org/toah/hd/nadr/hd_nadr.htm
http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=4196


ME1460 Kandidatarbete i medieteknik 30 hp         Valdemar Hemlin  

VT - 2012               Blekinge Tekniska Högskola 

43 

 


