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Abstrakt 
 

I dagens samhälle har nästan alla tillgång till en kamera på något sätt. Oftast kan man även ställa 

in direkt i kameran om man vill ta färgbild eller svartvitt. Men jag har tagit steget längre och har 

valt att redigera bilderna själv till svartvitt. Har tagit en bild, men gjort två olika redigeringar på 

den. Av den färgade bilden har jag skapat lite mer dramatiska men samtidigt harmoniska bilder i 

svartvitt för att sedan göra en undersökning för att se hur tittaren har tolkat de olika bilderna och 

på så sätt försöka styra lite hur betraktaren ska se på bilden, men även att tittaren ska få tolka fritt. 

 

Genom min undersökning “Hur tolkas djurens beteende i bilder beroende på hur de är 

redigerade?”, har jag kommit fram till att det är möjligt och att även om det är samma bild fast 

två olika redigeringar så har vissa tolkat det till en berättelse, men att det finns två sidor utav den. 

Alla har olika bakgrund och förknippar vissa saker med annat som gör att man tolkar som man 

gör. 

 

Jag har valt att göra denna undersökning för att jag tycker den är intressant, att se hur olika man 

faktiskt tolkar de bilder man ser. 

 

 

Nyckelord: Djur, färgkorrigering, svartvitt, berättande, fotograf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

In today’s society almost everyone has access to a camera in one way or another. Most of the 

time you can adjust the camera to take a colored or black and white photo. I took it a step further 

and chose to edit the pictures by myself to black and white. I took one photo but made two copies 

of it and edited it differently on each picture. The colored picture was edited to create a more 

dramatic but at the same time harmonic picture in black and white and I later made a survey to 

see how the viewer interprets the different photos and so try to steer a bit how the viewer will see 

the picture, but even so let the viewer interpret freely. 

 

Through my survey “How do you interpret an animals behavior in pictures depending on how 

they are edited?” I came to the conclusion that it is possible to make it like a story even though 

the picture has different edits, but it has two sides. Everyone has different backgrounds and 

associate or interpret things in different ways.  

 

I have chosen to do this survey because I found it interesting because of how various people view 

the same photos differently.  

 

 

Keywords: Animals, color editing, black and white, storytelling, photographer 
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1. Inledning 

 

Hur tolkas djurens beteende i bilder beroende på hur de är redigerade? Det är en intressant 

frågeställning som jag kommer gå djupare in på. Jag har valt ut tre olika beteendeområden som 

jag har fotograferat - osäker, trygg och uppmärksam. För att sedan redigera dessa bilder i både 

färg och svartvitt gjordes en undersökning via ett formulär på internet för att få fram hur olika en 

bild kan tolkas på grund av hur de är redigerade.   

Hur vi tolkar färger och berättande är en stor del i det hela som jag kommer gå djupare in på. 

 

I dagens läge tas det oändligt många ögonblicksbilder som gärna dokumenteras på något sätt då 

folk vill berätta vad som händer just då. Men vad skulle hända om du tog den där söta bilden på 

din häst eller hund och redigerade den, kanske ändra kontrasterna lite, förstärka färgerna eller 

göra den svartvit? Skulle du ändra din uppfattning om bilden? Det är det jag ska ta reda på nu. 
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2. Problemområde 

 

I detta område tar jag upp bakgrund, frågeställning och syfte. 

 

2.1 Bakgrund 

 

Enligt (Ekström. M, 2010) är kommunikationsvetenskapen starkt påverkad av tolkande 

vetenskaper så som semiotik och andra metoder. Semiotik innebär att man undersöker olika 

handlingar och betydelseheten i t ex bilden, men det kan också vara texter, samtal och andra 

kommunikationssätt. Det handlar inte om vad det är du ser först på bilden utan vad den kan ha för 

betydelse och om det finns en handling bakom den. Det är de små koderna och tecknen som jag 

kommer gå in på senare. 

 

“En bild berättar mer än 1000 ord”, har man hört många gånger. Men berättar bilden det man vill 

att den ska berätta och hur kan jag förmedla det till tittaren?  

En stor del i detta är kommunikation, att kommunicera på olika sätt, men för att man ska förstå 

rätt och inte misstolka alltför mycket sker detta oftast direkt öga mot öga.  

För att jag ska kunna berätta det jag vill med bilden, i detta fall ett djur, behöver jag gå djupare in 

i hur djuret fungerar och varför den agerar som den gör med hjälp av bildanalyser. När man 

fotograferar och tycker att det är bra men man känner ändå att man vill förstärka budskapet i 

bilden, hur ska jag gå tillväga då? Färger kan spela in en stor roll i detta, ska jag förstärka 

färgerna, ändra kontrasten eller göra den svartvit?  

 

När du ser på en bild, vad är det första du tänker på då? Är det bara en fin och söt bild på ett djur 

eller tänker du på vad bilden vill berätta? När man fotograferar hästar vill man väldigt gärna ha 

öronen framåt då det ser trevligare ut. I mitt arbete vill jag ta fram även de andra sidorna hos 

hästen då öronen inte alltid är framme utan de även kan ligga bakåt då man genom öronen oftast 

och enklast ser vilket humör hästen är på (Yngvesson, J. u. å).  

 

När personer frågar mig om jag vill ta kort på deras hästar så vill de oftast bara ha en fin bild då 

hästen har öronen framåt eller står på ett speciellt sätt, de sätter på den finaste utrustningen och 

om de själva ska vara med på bild försöker de matcha varandra. De vill ha en fin och bra bild som 

kan förlänga deras minne hur det var under den tiden och sen se förändringarna om några 

månader eller år. Men nu vill jag börja berätta något med mina bilder. Jag försöker ta reda på om 
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det händer något speciellt så att jag kan vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Jag kan planera och 

föreställa mig vilka bilder som kan hända vid det tillfället.  

 

Det ögonblicket då ca 10 hästar släpps samtidigt ut i det “fria”, vissa har inte hälsat på varandra 

förut medan andra har det. Att slåss om den rangen och att galoppera varv efter varv i hagen, det 

är en härlig känsla fast med massa olika känslor för alla, det kan hända så mycket på så kort tid. 

 

 
Bild 1. Fotograf: Malin Sundmark, 2014. 

 

Har man en annorlunda färg än de andra kan man lätt bli utstött, men de här två har hittat 

varandra och visar stolt upp sig. De hästar som har samma färg eller är av samma ras håller 

lättare ihop och känner sig oftast tryggare med varandra (Agria Djurförsäkring. 2010). 

 

När de höjer svansen, har höga steg och har böjd hals ger de en signal till de andra i flocken om 

att någonting har hänt och att de är rädda men det kan också vara uppspelta över något 

(Johansson, S. 2009). 
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(Osborn, L. 2016) har gjort ett experiment för att ta reda på vilket öga hästen använder då den blir 

rädd eller uppmärksam mot något. Det visade sig att hästen använder sig av det vänstra ögat för 

det mesta då det är den sidan av hjärnhalvan som arbetar bäst med faror. 

 

Nu när jag tänker efter så sker nästan all hantering av en häst på vänster sida för att hästen ska ha 

större kontroll om vad som händer runt om kring sig, när de står i hagen och många andra 

situationer. 

 

Bilden ovan är originalet, men vad skulle hända om jag tog bort något, gjorde den ljusare, 

mörkare eller drog lite i kontrasterna? Skulle vi ändra synen och tolka bilden annorlunda då? 

Jag vill ta reda på om man med hjälp av färgkorrigering kan förstärka den berättande känslan i 

bilden. Är det en bildserie är det lite lättare att berätta det man vill få fram, man kan fotografera 

genom olika perspektiv, vinklar och därefter beskära den. Dessa tre saker kan ha en väldigt stor 

betydelse på hur man ska tolka en bild (duChemin, D. 2010). 

 

Jag har ofta följt med ut på hopptävlingar och då handlar det mycket om 

tajming. Det är bara i någon sekund man har tillfälle att få den “perfekta” bilden, över hindret, 

men inom hoppning kan det även hända mycket andra saker än bara själva hoppningen (Carlsson 

& Koppfeldt, 2008) och i andra situationer. Det kan hända olyckor och dessa olyckor kan bilda en 

berättelse, det finns oftast en anledning till varför dessa olyckor händer men det finns också en 

dold berättelse bakom som man inte känner till. Jag som är på plats kan se hela berättelsen, men 

hur kan jag ta med mig berättelsen till tittaren?  
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Bild 2. Fotograf: Malin Sundmark, 2011. 

 

2.1.1 Fotografi och kamerans historia 

 

Fotografi har funnits i många år och den har gått igenom många olika stadier. Enligt (Sabel, E. 

2010) var året 1777 då Carl Wilhelm Scheele upptäckte att när silversalter utsätts för ljus 

mörknar de och en svärtning bildas. Scheele upptäckte också att blått och violett ljus ger en 

mörkare svärtning än rött ljus. Det han inte visste då var att detta skulle bli betydande för 

utvecklingen av fotografiet. 

 

Joseph Nicéphore Niépce tros ha tagit det första fotografiet år 1826, ”Utsikt från fönstret i Le 

Gras”. Bilden kallades solbild men tekniken heter heliografi. Oftast så är allt material känsligt då 

han använde sig av en tennplåt belagd med asfalt som lösts upp i lavendelolja och blandats med 

fernissa. Plåten exponerades sedan i solljus i flera timmar. När asfalten utsätts för solljus härdas 

den av solens infraröda strålar. Sedan härdades bilden i petroleum. Den framkallades och de 

partier som inte härdats sköljdes bort och ett negativt fotografi uppstod. Om man såg bilden i ett 

speciellt perspektiv kunde den ses som en positiv bild enligt (Sabel, E. 2010). 

 

Fransmannen Louis Jacques Mandé Daguerre uppfann metoden daguerreotypin året 1839 som 

användes fram till ca 1860 - talet men som även ligger till en liten förgrund till dagens fotografi. 
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Han gjorde en försilvrad kopparplåt känslig med hjälp av jod, och genom att exponera den i en 

kamera obscura kunde han skapa en negativ bild som framträdde som positiv om den betraktades 

ur en viss synvinkel. Bilden framkallades i kvicksilverånga.  

 

Enligt (Bremmer, M. 2013) var det Fransmannen Louis Jacques Mandé Daguerre och den 

brittiske William Henry Fox Talbot som klurade ut samtidigt hur man skulle få en naturbild att 

fastna på bild 1839, de båda gjorde detta utan att veta om att den andra personen existerade. 

 

Engelsmannen JC Maxwell (James Clerk) uppfann den första färgbilden 1861. En bild i färg 

bestående av tre svartvita negativa exponeringar där han använde tre olika färgfilter, Röd, Grön 

och Blå =  RGB - filter. När han sedan la ihop bilderna skapades en bild i färg. 

1871 - 1935 var John Hertzberg först i Sverige med färgfotografering och använde sig av 

autokromer. Han var även lärare inom fotografi vid Högskolan, (Sabel, E. 2010), (Westman, P-A. 

1996-2016). 

 

2.2 Frågeställning 

 

- Hur tolkas djurens beteende i bilder beroende på hur de är redigerade?  

 

2.3 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att få en djupare förståelse i hur färgen kan få oss att ändra 

tolkning av en bild som är redigerad på två olika sätt, och hur berättandet i bilden förändras i och 

med det. 

 

3. Tidigare forskning 

 

Här kommer jag att gå igenom de olika delarna för att sedan på slutet kunna sammanställa allting 

och ta tillvara den informationen jag fått fram till mitt arbete. 
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3.1 Hur tolkas färg 

 

Enligt (Batdorff, J. 2012) är färg något vi stöter på dagligen, men svartvitt är också en färg, det 

vill säga att ögat plockar upp de små detaljerna i en färg och alla färger har svart eller vitt i sig. 

 

“In a physical sense, there really is no such thing as color, just light waves of different 

wavelenghts” - Terry Stone (Color Design Workbook 2006). 

 

När vi pratar med varandra kan vi betona vissa ord eller bokstäver för att enklare förmedla det vi 

vill säga och vad vi verkligen menar. Men hur berättar vi det med en bild? Vi kan betona vissa 

färger, är det en mer varm känsla känns det mer tilltalande och mer “tryggt”. Men är den kall kan 

vi känna mera obehag eller att det är kallt. Medan en svartvit bild kan förmedla känslan av mer 

neutralt och tidlöst. Där kan man jobba mycket med kontrast och skuggor, men även där kan man 

känna den “trygga eller obehagliga” känslan i bilden. Om du tar mer kontrast på en bild kan du 

skapa en känsla av djärvhet och kraft men om du istället inte använder lika mycket kontrast i 

bilden kan den förmedla en mer mjukare och stillsammare känsla enligt (Batdorff, J. 2010).  

 

“The study of color is where art and science meet.” - Terry Stone, (Color Design Workbook 

2006). 

 

Enligt (Marner, A. 2009) och (Nordahl, B.  u.å.) kan färger tolkas olika beroende på vart man 

befinner sig i världen och för de olika kulturer som finns. Till exempel här i väst kopplar vi rött 

till fara och varning samtidigt som det är en varm färg såsom gul och orange. Grön är en färg som 

kopplas till att det är ok och att det är någonting bra, men grönt och blått är även kalla färger. Så 

om mina bilder visades i en annan del av världen kan de få en helt annan uppfattning än vad jag 

själv har efter att jag redigerat bildernas färg. 

 

Sen måste man också tänka på att alla tolkar färger olika och kopplar det till olika saker så som 

humör, känslor och upplevelser enligt (Stone, T. 2006). 

 

“A color has many faces.” - Josef Albers, (Color Design Workbook. 2006). 

 

Det finns det “hårda” (low key) och det “mjuka” (high key) ljuset och det spelar väldigt stor roll 

in i bilden och vad man vill förmedla. Low key ger den mer dramatiska känslan och mer 
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spänning i bilden medans high key ger en mjukare, gladare och lugnare känsla. High key är oftast 

väldigt ljusa och överexponerade, har en liten mörkare kontrast eller delar i bilden så man 

fortfarande kan se konturer och former i bilden. 

Low key och high key brukar även användas till för att förstärka känslan i bilden och få fram det 

man vill används även för färg enligt (Batdorff, J. 2012). 

 

Blandar man “rena” färger så som rött och grönt ger det en mer dramatisk känsla enligt (Marner, 

A. 2009), men om du tar t ex vitt och de olika skalor som ligger nära vitt i färgcirkeln skapas en 

mer harmonisk känsla. 

 

Förr i tiden när det fotograferades i svartvitt använde fotograferna sig av färgfilter för att reglera 

kontrasterna i bilden på datorn. Men i dagens läge kan man fotografera med svartvitt filter direkt i 

kameran (Batdorff, J. 2012). 

 

3.2 Tolka och övertyga 

 

Att tolka något, det gör vi varje dag utan att vi tänker på det. Om du är på en utställning eller 

liknande och ser en tavla där en båt är ute till havs, det ser molnigt ut och stora vågor som slår 

mot båten. Då får du direkt en uppfattning om bilden. Men om du istället ser en lugn och solig 

dag ute på sjön då får du en helt annan uppfattning. Du tar “lösa delar” och sätter ihop dem utan 

att du tänker på det. Du kanske tolkar vågor som slår mot en båt eller sten och att det är storm ute 

och känner obehag. Men ser du att solen skiner och vattnet ligger helt stilla får du en lugnare 

känsla. I detta fall har sändaren uppnått sitt mål med bilden. Med hjälp av vädret och tajming i 

detta fall har sändaren kunnat styra mottagarens tolkning om bilden (Carlsson, A. & Koppfeldt, T. 

2008).   

 

Något som ofta har kommit upp är olika koder och tecken som finns, inom foto, film och grafisk 

design. Det vanligaste är när till exempel en person går eller tittar till höger är personen på väg 

eller tänker på framtiden, men om den istället tittar eller går mot vänster är det mot det förflutna. 

Är fotot i svartvitt var det dåtid men det kan också verka tidlöst men om det är i färg är det mera 

nutid (Carlsson, A. & Koppfeldt, T. 2008), (Ekström, M & Larsson, L (red) 2010).  
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3.3 Berättande med bilder 

 

Att berätta med bilder, hur gör jag det på bästa sätt? (duChemin, D. 2010) tycker att jag kan börja 

med mig själv. Hur reagerar jag på en bild och vad säger den mig? När jag som fotograf tar 

bilden, vad vill jag då uppnå med den, vad vill jag berätta? Jag ska inte tänka då vad jag vill att 

andra ska känna inför bilden utan jag ska börja med mig själv och sen gå vidare därifrån. Hur blir 

jag berörd av en bild?  

Jag ska inte bara berätta vad jag vill med bilden utan det är även också hur jag berättar det, hur 

jag framhäver motivet. 

 

Det finns tre olika bilder när en bild skapas, den bilden du ser framför dig, den du ser i 

sökaren/kameran och den efterarbetade bilden. När vi ser det vi vill skapa framför oss och vill 

sedan få med det på bild är inte alltid det lättaste. Det kan lätt vara de små detaljerna som gör 

bilden som försvinner, t ex fotografiet tappar färg, i efterarbetet kan du oftast återskapa din vision 

och även lite till. I boken Berätta i bild av (duChemin, D. 2010) ger han ett exempel då vi får se 

den återskapade bilden av det han upplevde. Några av de vanligaste bildbehandlingsprogrammen 

är Adobe Lightroom och Photoshop, men det finns många fler bildhanteringsprogram. 

 

Vad kan jag som fotograf ta för bilder för att beröra andra? Den bör berätta en historia, något som 

kan involvera tittaren och göra den intressant. Det finns många olika känslor och teman man kan 

inrikta sig på. Några exempel på starka teman är död, familjen, kärlek och ensamhet. Det man 

vanligtvis stöter på i vardagen och är en självklarhet för vissa är inte alltid det för andra, det är 

det som oftast gör bilden starkare och får en större grupp att beröras och därigenom stärks 

berättelsen. Om jag själv blir berörd är det lättare att även andra blir det också enligt (duChemin, 

D. 2010). 
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Bild 3-6. Fotograf: Malin Sundmark 2011. 

 

I bakgrunden visade jag den nedersta bilden till höger och skrev att olyckor kan hända men att 

man inte alltid får se hela berättelsen utan bara en bild och man får fundera ut själv vad som kan 

ha hänt. Men är det en serie är det i vissa fall lättare att förstå och man måste inte måla upp en 

egen bild. 
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Bild 7-10. Fotograf: Malin Sundmark 2011. 

 

Här har jag samma berättelse men jag har valt att göra bakgrunden svartvit för att framhäva 

motivet bättre och för att påvisa tydligare vart man ska titta så att man vet vart man ska kolla på 

sista bilden då allt inte står rätt till. 

 

När jag har visat den sista bilden för olika personer, hästintresserade eller ej så har de som ej är 

vana med hästar inte noterat att det är något ovanligt med bilden 

 utan de har bara sett en häst som springer. Men de intresserade ser att något saknas på huvudet 

och sedan har de tittat vid hovarna och upptäckt tränset och därefter sett att hästen har panik. 

 

Jag har valt att använda mig av en bild och den är redigerad på två olika sätt för att se hur 

betraktaren tolkar de olika bilderna för att på så sätt få fram om bilden tolkas olika. Så det kan 

vara två olika berättelser i samma bild. 

 

Etos - Logos - Patos, det är tre begrepp som används ofta för att övertyga (Carlsson, A. & 

Koppfeldt, T. 2008). 
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Etos innebär att man som avsändare försöker övertyga och visa att man är seriös och trovärdig till 

mottagaren. Att övertyga med hjälp av sin karaktär och personlighet. 

 

Logos innebär att man försöker prata någon till förnuft eller undervisa om något. Mottagaren vill 

ha tag på fakta. Om du ser en bild i tidningen får du dra dina egna slutsatser om vad som har hänt, 

du får själv tänka ut vad som kan ha hänt. 

 

Patos innebär att man kan se när någon visar övertygande känslor. 

 

3.4 Djurens beteende och känslor 

 

Jag har valt att begränsa mig till tre olika beteenden och känslor hos hästen och hunden. 

● Osäker 

● Trygg 

● Uppmärksam 

 

Djuren har precis som vi känslor och olika beteenden. De kan framföras på många olika sätt och 

varje liten detalj kan betyda någonting. Jag tänker skriva om både hästar och hundar. 

 

3.5 Bildanalys 

 

Här går jag igenom två olika hästbilder, en i svartvitt och en i färg för att ta tillvara på den teknik 

som finns i bilderna för att se vad jag kan ta med mig till mina egna bilder. 
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Bild 11. Fotograf: Raphael Macek, (u.å). 

 

Det första jag tänker på när jag ser bilden är vänskap, men lite sorgset, det kan bero på att den är 

svartvit och det ser ut som hästen till vänster halvt blundar.  

Men när jag går djupare in och försöker se vad bilden berättar kan jag se att de hälsar på 

varandra, däremot vet jag inte om det de har träffats förut och är på väg mot en reaktion. Åter 

igen har de den potentiella faran till vänster om sig som (Osborn, L. 2002-2004) har sagt i sin 

forskning för att enklare hålla koll på den andra. Om de gillar varandra händer inget mer 

speciellt, men om de inte gillar varandra så kan det leda till pip eller skrik och hastiga rörelser 

bakåt. Enligt (Prigg, M. 2015) har hästen olika tonlägen precis som vi människor har då de 

använder sig av olika pip som har olika betydelser. 

 

I och med att bilden är svartvit ser den mer sorgsen ut, men på något sätt ser det ändå ut som att 

den har lite färg i sig. Kontrasterna är inte så stora så det ser fortfarande ut som en “ljus” bild. I 

och med att bakgrunden är ljus så framhävs motivet mycket mera och det finns inget större 

störningsmoment i bilden. Som jag har skrivit innan har (Marner, A. 2009) sagt om de olika 

färgskalorna att om de ligger nära den vita färgskalan så kopplar man det till en mer harmonisk 

bild. Bakgrunden är ljus och hästarna är gråa så det blir inte en sån jättestor kontrast men ändå 

lite dramatiskt ändå.  
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Hästarnas huvuden är placerade i mitten av bilden och i ögonhöjd, därför dras min blick direkt 

dit, den vänstra hästen är lite mörkare än den högra och därför tar den vänstra hästen större delen 

av mitt fokus. 

 

Får en känsla av att bilden är lite mystisk då man inte ser hästarnas båda huvuden helt och 

därmed får man tänka ut själv hur det kan se ut. Den högra ser mer avslappnad ut än den vänstra 

då den fortfarande ser uppmärksam ut på annat. För att den vänstra har en böjd hals och öronen 

står åt olika håll, underläppen skulle kunna vara mer avslappnad och hänga mera om den känner 

sig trygg. Den högra har en rakare hals och lite lägre, när hästen sänker sitt huvud ger den med 

sig (Agria Djurförsälring. 2010). Den blir mer mystisk eftersom jag inte ser hela huvudet och får 

gissa mig till hur den ser ut. 

 

 
Bild 12. Fotograf: Raphael Macek, (u.å). 

 

Glad, nyfiken och sommar är mina första tankar. 

Det är glada men “kalla” färger, lite dammigt som gör det lite mer somrigt, hästen har öronen 

framåt och är uppmärksam på något. Den har böjd hals och vill visa upp sig (Agria 

Djurförsäkring 2010). 
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Får en känsla av en sommardag, hästen har blivit utsläppt i hagen och tar några varv för att visa 

sin frihet och glädje så som kalvar släppta på grönbete. 

Vinkeln på bilden är taget i grodperspektiv, enligt (Dahlgren, P. 2004) gör det så att hästen ser 

större ut än vad den egentligen är och gör bilden mer intressant, och det ser ut som att hästen gör 

en snävare kurva än vad den egentligen gör. 

Hästen kan också ha blivit skrämd eller är på bushumör och har siktat in sig på sitt nästa mål. 

 

3.6 Sammanfattning 

 

Nu har jag gått igenom de viktiga delarna, hur vi tolkar, färgens betydelse och hur man berättar 

med bild. Med hjälp av de har jag kunnat göra de två bildanalyser som är ovan. Men är även ett 

underlag för min undersökning och hur jag kan ta hjälp av de olika delarna för att skapa det jag 

vill få fram.  

 

4. Tillvägagångssätt 

 

Hur jag gick tillväga för att göra undersökningen. 

 

4.1 Metoder 

 

Det finns en hel del olika metoder, såsom intervju, fokusgrupp och analys m.m, men jag har valt 

ut de metoder som jag tycker passar mitt arbete bäst och skrivit hur och varför jag använt mig av 

dem. 

 

4.2 Bildanalys 

 

Jag har valt att använda mig av bildanalys som en metod för att se och tolka hur andra fotografer 

har gjort. Vilka vinklar, perspektiv och hur de har valt att redigera bilden. För att på så sätt se vad 

jag kan ta med mig till mitt egna arbete. Så som komposition, färger och bakgrund.  

 

Som jag har skrivit i tidigare forskning har jag använt mig av olika delar som jag sedan har satt 

ihop. Då man kopplar ihop saker omedvetet som sedan skapar den bild man ser. Du skapar en 

diskussion med dig själv eller med någon annan som leder till att man börjar analysera till vad 

man egentligen ser. Att göra en bildanalys innebär att man tar de olika delarna ur en bild och 
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sätter sedan ihop det till en helhet och återigen kommer de olika koderna in i bilden enligt 

(Ekström, M. 2010). Går man igenom den noga och/eller flera gånger upptäcker man nya detaljer 

som kan ge bilden en ny betydelse, du kanske har missat de små detaljerna som gör hela bilden. 

 

4.3 Enkät 

 

Jag valde att använda mig av en enkät till min undersökning för att jag kände att jag kunde få en 

bättre spridning på mina svar. Hur man tolkar en bild beror mycket på personen som ser på den. 

Som i detta fall har jag fotograferat hästar och hundar. Håller du på med hästar, hundar, eller 

fotografering kan det få en helt annan betydelse än om du inte håller på med det. Ålder och kön 

kan också ha en stor betydelse, därför har jag börjat min enkät med dessa frågor för att på så sätt 

få en bättre förståelse till varför de har svarat som de svarat och för att jag enklare ska kunna dela 

upp de i grupper så min undersökning blir mer korrekt (Bell, J. 2016). 

 

Så hur gick jag tillväga med undersökningen? 

 

Jag kollade på olika alternativ så som enkät, fokusgrupper, intervju, utställning där man får en 

enkät i handen eller på mobilen och svara på plats, och vilket som var bäst för just min 

undersökning och hur jag skulle genomföra den. 

 

Jag kom fram till att enkät var ändå det bättre alternativet för mig och min undersökning då jag 

ville nå ut till så många som möjligt.  

 

Sen skulle jag komma på de frågor som kunde hjälpa mig mest i min undersökning, det blev en 

del frågor men märkte ganska så snart att många påminde om varandra och att jag inte skulle få 

så varierande svar. Jag sollade ut och satte ihop frågorna tills jag var nöjd.  

 

Nu skulle jag sätta ihop frågorna med bilderna och märkte snabbt att det skulle bli ett långt 

formulär, men hur skulle jag gå tillväga för att de inte skulle tappa intresset på vägen?  

 

Jag valde att börja med att visa två svartvita bilder och ha samma frågor under bilderna, sedan 

visa de igen, fast denna gången i färg med samma frågor, och sen gjorde jag så på alla bilderna. 

Det är viktigt att ha rätt frågor i följd enligt (Ekstöm, M. 2010) så att det blir enklare för den som 

svarar att hänga med i enkäten. 
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Jag hade ändå flera frågor jag ville ha svar på men kände att jag inte kunde göra formuläret så 

mycket längre så jag hade samlat alla de frågorna till en sista fråga där man fick svara om man 

ville. Det var även där jag fick väldigt bra svar som hjälpte undersökningen. 

Vissa svarsalternativ var man tvungen att svara på medans andra var frivilliga, det fanns både 

kryssrutor och skrivalternativ för att variera svarsaltenativen men  även så att de kan skriva fritt 

då berättandet i bilden är viktig för min undersökning. 

 

Att göra denna enkät kunde ta några minuter om man svarade enkelt annars kunde det ta längre 

tid. 

 

Jag valde att dela enkäten på Facebook, olika grupper på Facebook (både svenska och 

internationella sidor) och sms till vissa. Jag ville nå ut till så många som möjligt under en längre 

period och inte ett visst datum i ett bestämt område. 

 

4.4 Fördelar och nackdelar 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med att göra en undersökning på avstånd. Nackdelarna är 

att man har svårare att ge följdfrågor om det skulle behövas. Om jag skulle visa en bild direkt till 

personen och ställa en fråga skulle personen säga direkt vad som dök upp i huvudet utan att tänka 

en längre tid, då får jag det spontana svaret och kan därefter ge en följdfråga direkt till personens 

svar. 

 

Om personen gör en enkät kan den lätt tappa intresset, svara oärligt eller ge oseriösa svar.       

Man märker inte heller om vissa frågor är felformulerade, så att man får fram det svar som är 

viktigt, inte heller om någon fråga är mer lik en annan och får därför ingen större variation, (om 

man inte gör ett pilottest innan den ges ut), (Bell, J. 2016). 

 

Men om personen gör enkätundersökningen för sig själv har den mer tid att tänka igenom sitt 

svar och ge mer konkreta svar, men då får jag inte heller den spontana reaktionen som arbetet 

kanske behöver. Jag kan även få en större grupp som svarar då man inte måste möta personen och 

bestämma tid och plats, utan personen kan göra enkäten när det passar. 

 

De frågor jag har valt att använda mig av är dessa (se bilaga 1).  
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För att undersökningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att veta vem det är som svarar. 

Detta är viktigt att veta för att undersökningen ska bli så rättvisande som möjligt. Om man har ett 

intresse av något av djuren kan man ha större förståelse om vad djuret vill och menar. Är man 

inte lika insatt kan det bli en helt annan tolkning och bilderna kan uppfattas olika beroende på hur 

mycket man vet. 

 

Jag valde även att ha en sammanfattning av de övriga frågorna ”öppna frågor” i slutet av enkäten 

som var frivillig om man ville svara på då de kunde skriva vad de ville, det kunde bli oväntade 

svar enligt (Bell, J. 2016). 

 

Jag valde att göra en enkät framför intervju för att jag tyckte det passade mitt arbete. Personen 

kunde själv göra enkäten när den hade tid och behövde inte känna sig stressad, inte känna att man 

sa “fel” och kunde ta den tiden man behövde. På så sätt kunde personen ta den tid den behövde 

och studera bilderna och skriva svaren i sin egen takt. 

 

Anonym är ett ord folk brukar gilla, för att man behöver inte säga vem man är och därför inte 

kunna bli utpekad och därmed vågar man skriva mer och inte vara rädd för att skriva sina åsikter.  

 

Det underlättade för mig som har svårt med att skriva och lyssna samtidigt att ha enkät och inte 

intervju, samt att resultaten av alla svar var strukturerat och lätthanterligt. 

 

  
Bild 13, 14. Fotograf: Malin Sundmark, 2016. 
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Bild 15, 16. Resultat från undersökningen. 

 

4.5 Planering 

 

Då jag redan visste inom vilket område jag ville undersöka kom jag med en ide som jag tyckte 

var intressant som jag sedan ville utveckla. Gjorde ett gantschema så att jag skulle få en 

översikt över vad som skulle behöva göras och tog med så många områden som möjligt så att det 

skulle bli enklare för mig att följa det. Jag behövde tänka på hur och när jag skulle göra min 

gestaltning då jag ville att de skulle ske i den “riktiga” miljön där den utspelar sig och inte få den 

så konstgjord. 

 

4.6 Fotografering 

 

Fotografering har skett utomhus då jag har valt att ta fotona ur den normala miljön, där det 

“händer” så att det inte ser konstgjort ut. Det är en stor del i bilden att bakgrunden är på “rätt 

plats”, så att det inte sker någon förvirring och att berättelsen blir något helt annat.  Jag har 

använt mig av kamerorna Nikon D90 och Nikon D700 med objektiven Nikon 55-200 mm och 

Tamron 18-270 mm.  

 

Det har varit viktigt för mig att använda dessa objektiv då jag inte själv har haft kontroll över 

djuren och då det ibland har funnits långt bort att jag inte haft möjlighet att vara nära. På 6 (3) av 

bilderna hade jag inte fått samma känsla om jag stod närmare då jag inte hade fått med hela 

objektet och därmed kanske missat en viktig detalj i bilden. 
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Medans på de andra 6 (3) bilderna har jag valt att vara närmare för att även där få in den rätta 

känslan men att också fånga mer detaljer och lite medvetet göra hundarna nervösa. 

 

Jag har medvetet bara använt mig av kamera vid fotograferingstillfället då en del hästar tycker att 

reflektionsskärmar är läskiga medans det samtidigt kan vara intressant och detsamma för hundar.  

 

Jag har valt att fotografera djur som jag både känner och inte känner då jag inte riktigt tycker det 

spelar någon roll då djuret inte ska ha någon uppmärksamhet på mig. Däremot har ägaren varit 

med eller varit medveten om att jag fotograferat vid tillfället.  

   

4.6.1 Från idé till färdig bild 

 

Jag ser till att allt jag ska ha är med, packar fotoväskan och tar mig dit där jag ska fotografera. 

Innan jag åker dit har jag tänkt ut en idé och byggt upp en bild i huvudet och funderar på hur jag 

ska uppnå bilden på bästa sätt. 

 

När jag väl kommer dit, i detta fall stallet, möter jag upp ägaren till hästen eller går direkt dit om 

det är överenskommet. Går in i hagen för att leta upp en bra plats som passar för bilden jag vill få 

fram, viktigt att tänka på bakgrunden så att den passar in i samanhanget, men samtidigt att solen 

ligger rätt till så att jag får det ljus bilden kräver. Vill jag ha en bild på en mule, eller ett öga som 

exempel måste jag få en plats nära individen. Om jag vill ha en bild på en häst som är i rörelse 

måste jag välja en plats längre bort för att få med hela hästen. Så det ligger mycket planering och 

tankar bakom val av plats innan man gör sig redo för att ta fotot. När platsen är vald och jag är 

redo är det bara att vänta på att hästen/hästarna gör det man tänkt sig vilket kan ta ett tag och 

ibland har man inte sådan tur då det är djur man jobbar med och de har en egen vilja. 

 

Beroende på vilken rörelse hästen/hästarna gör måste man vara snabb med att ställa in kamerans 

fokus och hur man vill att bilden ska vara, ska individen vara i mitten eller mer till vänster. Dessa 

tankar får man tänka snabbt då det “perfekta” ögonblicket lätt är över på en sekund. När jag tagit 

fotot tittar jag i kamerans skärm för att avgöra om jag gillar resultatet eller om det behöver tas om 

med andra inställningar.  

 

När jag väl är nöjd med bilderna åker jag hem för att göra ett urval av alla bilder så jag bara har 

kvar de foton som möter mina krav och förväntningar, så att säga de bästa av de bästa. 
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De bilderna som blir valda i slutet läggs in i fotoredigeringsprogrammet och fixas till så att de 

känslor jag vill förmedla kommer fram tydligare i bilderna.  

 

Med hundarna gäller nästan samma process förutom att vi gick ut på planerade promenader och 

fick fram en reaktion hos hundarna genom att leka med dem. Vi var oftast två personer när det 

kom till hundarna då jag för det mesta behövde en assistent så att jag själv kunde fokusera på 

fotograferingen och så att hunden inte hade fokus på mig.  

Jag lät oftast ägaren ta hundens uppmärksamhet genom olika metoder, såsom godis eller lek, 

medan jag gjorde mig redo för att ta fotot. 

Det är mycket mer förberedelser bakom ett foto än vad man kan tro när man kollar på 

slutresultatet. Arbetsprocessen varierar lite olika beroende på vilket djur man vill ta bilder på och 

hur man vill att djuret ska reagera i självaste bilden. 

 

4.7 Programval 

 

Photoshop är ett avancerat bildhanteringsprogram där du lätt kan redigera dina bilder men också 

skapa något helt från grunden. Detta program används oftast av fotografer och designers, men 

även för att redigera filmer, 2D och 3D (Adobe. 2016). 

Valde att använda mig av Adobe Photoshop för där kan jag enkelt och snabbt redigera bilderna, 

hade enkelt kunnat byta till något annat Adobe program om jag hade behövt det utan problem. 

 

Det jag gjorde i Photoshop var att redigera ljuset, färgkorrigering, det vill säga förstärka eller 

förminska färgerna i bilden, även göra den svartvit, förstärka eller förminska kontrasterna men 

även redigera bort stora som små störelsemoment i bilden (Moderskeppet. 2011). 

 

Varför redigerade jag som jag gjorde?  

För att få fram olika känslor ifrån samma bild baserat på hur de redigerades med färg och 

kontrast. När man har tagit en bild i rawformat och öppnar den i Photoshop kommer man 

automatiskt till ett “förval” där man enkelt och snabbt kan redigera sina bilder innan man 

kommer in i själva programmet. Där skapade jag grunden för både färg och de svartvita bilderna. 

Sen öppnades bilden i Photoshop där jag la till mer skärpa, kontraster, gjorde större skillnad 

mellan objekt och bakgrund. Men jag ökade även färgtonerna/nyanserna för att få till den varma 

känslan i bilden. Tog även bort stora som små störelsemoment i bilden. 
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5. Resultat och diskussion 

 

I detta kapitel kommer jag skriva om resultatet och diskutera om min produktion. Hur jag gick 

tillväga när jag gjorde enkäten och vad slutsatserna blev. 

 

5.1 Resultat och diskussion 

 

För att ta reda på vad betraktaren tyckte om bilden fick de först se en svartvit bild med några 

frågor, sedan samma bild igen, fast i färg med samma frågor. På slutet var det en sammanfattning 

om alla bilder. Jag har valt att dela upp de som svarat i olika grupper då svaret kan variera vad de 

svarar på grund av deras bakgrund. 

 

Eftersom det är så många bilder har jag valt att skriva om de fyra bilder som sticker ut mest. 

 

Tänkte först dela upp dem i tre olika grupper då det var tänkt att det skulle vara baserat på ålder, 

men främst på om de är foto-, häst- eller hund intresserade då det kan påverka undersökningen. 

Men jag beslutade senare att göra en blandning av alla svar då det inte var så stor skillnad på alla 

svaren och därmed sammanfattade alla svaren tillsammans istället. 

 

Antal: 27, varav 4 är män. 

Ålder: 17-68. 

Intresserade och eller håller på med 

fotografering: 20. 

Intresse för hund: 16. 

Intresse för häst: 12. 

 

  
Bild 17, 18. Fotograf: Malin Sundmark. 
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Gemenskap, utstött och sommar var de tre vanligaste kommentarerna om den svartvita bilden. 

Den uppfattades som mest tidlös, harmonisk och lite dramatisk.  

Nästan alla hade samma åsikt om att det såg ut som något positivt och att alla är glada. Medans 

en person som inte har intresse för hästar trodde att den vita hästen i mitten såg utstött ut, och 

därmed såg den dramatisk ut, medans två andra tyckte den såg positiv ut men samtidigt 

dramatiskt. 

 

När jag frågade om de tyckte att bilden berättade något svarade de flesta att det såg ut som en 

vänskap, de var olika gäng som mötte varandra eller att alla möttes för första gången och att 

någon blir utsatt.   

 

Nästan alla tyckte att den i färg såg mer positiv och gladare ut, mer glada och somriga färger. En 

gladare bekantskap där man skyddar varandra medan en person tyckte att det fortfarande såg ut 

som någon blev utstött.  

 

Som jag har skrivit tidigare har (Marner, A. 2010) skrivit att om man blandar olika vita nyanser i 

en bild blir det en mer harmonisk känsla, i och med att endast tre hästar är mörkare i den vänstra 

bilden tar de ljusa nyanserna över och den harmoniska känslan tar vid.  

 

I den högra bilden som är i färg är det väldigt mycket grönt, det gav en mer positiv känsla enligt 

(Nordahl, B. u.å.). Grönt var även en kall färg och det skulle kunna förmedla utstöttning som 

sedan ger den mer dramatiska effekten i bilden. 

 

Både (Marner, A. 2010) och (Nordahl, B. u .å) har fått fram samma resultat som jag, ljusa färger 

ger en mer harmonisk känsla. Även om den verkliga situationen är att den vita hästen i mitten är 

ny och de andra står runt om och är nyfikna på den nya vita hästen som är orolig.  

 

Som (Stone, T. 2006) har skrivit så har man egna uppfattningar och kopplingar till olika 

situationer som gör att man tolkar på ett visst sätt. Även om den gröna färgen är mer kall färg 

kopplar många den till sommar och att det är något positivt. Men varför är grönt just en kall färg 

då de flesta förknippar det med sommar och värme? 
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Bild 19, 20. Fotograf: Malin Sundmark. 

 

Oavsett om de var intresserade av hundar eller inte så tyckte dem att hunden såg nyfiken ut, men 

samtidigt lite osäker då den slickade sig runt munen. Förväntansfull, väntan och uppmärksam var 

de tre orden som användes mest för den svartvita bilden. Trots att den var svartvit uppfattades 

den som nutid och tidlös. 17 personer tyckte den såg positiv eller glad ut medans två personer 

tyckte den såg dramatisk ut, fokuset, ögat och tajmingen var bra och fångade en stor 

uppmärksamhet. 

 

Bilden i färg förmedlade mest förväntan, lekfullhet och bus i blicken, färgerna var en stor hjälp 

till att göra bilden ännu mer positiv än den redan var. 22 personer tyckte den såg ut som nutid 

medans endast fem personer tyckte den såg tidlös ut. Nästan alla tyckte den såg glad, positiv och 

harmonisk ut.  

 

Enligt (Batdorff, J. 2010) brukar de svartvita bilderna tolkas som neutral, dåtid eller tidlös. Men 

nu svarade några personer att de ansåg att den var nutid. Det hade mycket väl kunnat vara dåtid, 

men på grund av kvaliteten på bilden, fokus och skärpa så kan den anses som nutid också. Jag 

tycker att båda bilderna ser positiva och lekfulla ut, men samtidigt att den svartvita är lite mera 

dramatisk för att tungan ser sträv ut och att han är lite hungrig på något eller som att någonting 
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har eller ska hända. Även att konturerna och kontrasten i pälsen gör det lite mera dramatiskt med 

hjälp av solen som skapar sin egen reflektor i hundens päls, (Politidis, J. u. å.). Det kan jag hålla 

med om, när jag pratade med honom om detta i januari frågade jag hur man på bästa sätt 

fotograferade mörka djur för att få bilden så skarp som möjligt och fick detta till svar vilket har 

hjälpt mig i denna undersökning. 

 

Varför är den i färg mer harmonisk än den svartvita? Jag tror att det kan bero på att det inte är så 

många färger, blicken dras automatiskt till de lekfulla ögonen som sprider lugn på något sätt. Jag 

får en high key känsla samtidigt som en low key. Ljuset kommer från bildens vänstra sida och 

lyser upp marken och himlen bland träden. En low key för att det är lite mer dramatiskt i bilden, 

men samtidigt en high key för att ljusna upp bilden som gör den mer lugn. 

 

  
Bild 21, 22. Fotograf: Malin Sundmark. 

 

Den svartvita fick delade uppfattningar, de som är intresserade av hästar vet att de hjälper till att 

klia varandra, medans för de andra såg det dramatiskt och aggressivt ut, som att de skulle bita 

varandra. Uppfattades mest som tidlös och harmonisk, men några tyckte den såg mer dramatisk 

och orolig ut. 

 

När de såg bilden i färg tyckte några att gemenskapen dem hade försvann lite. Även här tyckte 

nästan alla att den såg mera nutid ut. 

 

Enligt (Yngvesson, J. u. å) ser vi enklast på hästens öron vilket humör de är på, ju längre 

bakåtlutade de är, ju argare är dem. Så på dessa bilder skulle man kunna tro att de är lite sura på 

varandra men egentligen lyssnar de bara på vad den andra gör.  
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Något som jag själv inte har tänkt på men som (Osborn, L. 2016)  har tagit reda på genom ett 

experiment är att hästens vänstra öga och hjärnhalva hanterar uppmärksammade och rädda 

situationer bättre än den högra. Så just nu när de kliar varandra kan de se varandra som ett 

potentiellt hot och måste därför vara uppmärksamma mot varandra.  

Det var tänkt som att den svartvita bilden skulle vara lite mer åt det dramatiska hållet då när vissa 

djur visar tänderna är den sur eller upprörd och därmed kan uppfattas som att den är mer 

dramatisk än vad den egentligen är.  

 

I detta fall behövde jag inte göra en större redigering i bilden för att få fram det lite dramatiska, 

men enligt (Marner, A. 2010) kunde man hålla sig till den vita färg skalan och bilden skulle ses 

som lite mer harmonisk ut vilket några har tolkat den som.  

 

  
Bild 23, 24. Fotograf: Malin Sundmark. 

 

  
Bild 25, 26. Fotograf: Malin Sundmark. 

 

Frihet, glädje, energi och filmen Black Beauty är de flesta kommentarerna, men även att hästen är 

arg och lite mörk. Den uppfattas som dåtid, nutid men lite mera tidlös, väldigt jämnt. 7 st tyckte 

den såg harmonisk ut, medans 17 st tyckte den såg dramatisk ut.  
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Frihet och ännu mera glädje av att få komma ut i sommarhagen för första gången på länge, få äta 

obegränsat med grönt gräs, stolt, energi, filmen Sherdil, ljusare. Men även att det kan finnas en 

fara i närheten, och att den är sur. Uppfattas mest som nutid och positiv, men samtidigt 

dramatisk. Härliga färger som ger en stämningsfull bild och längtan till sommaren. Bilden blev 

mer harmonisk och den dramatiska känslan försvann.  

 

Här springer hästen med höga steg, höjd svans, hög hals med lite böjt huvud och blåser upp sig, 

enligt (Johansson, S. 2009) kan det vara så att hästen är rädd, uppmärksam eller uppspelt över 

något. I detta fall är den nog uppmärksam och uppspelt då den precis har blivit släppt i hagen 

tillsmamans med några fler hästar som hon behöver visa upp sig för och för att hålla koll på dem.  

 

Jag har redigerat hästen lite mörkare än vad den normalt är, skuggorna har blivit skarpare vilket 

skapar mera spänning och dramaturgi enligt (Batdorff, J. 2010) och deltagarna i enkäten håller 

med och även jag. 

 

Den högra bilden i färg sågs också som dramatisk, men denna gången på ett positivare sätt, som 

att hon är glad och får springa och äta hur mycket hon vill. De såg också att det kan vara en 

potentiell fara och återigen kollar hästen med sitt vänstra öga som (Osborn, L. 2016) har påstått 

att de gör. 

 

Enligt (Marner, A. 2009) kan färgerna rött och grönt tillsammans skapa en mer dramatisk känsla, 

så bilden måste inte vara svartvit för att man ska se den som dramatisk eller spännande.  

 

  
Bild 27, 28. Fotograf: Malin Sundmark. 
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5.2 Sammanfattning av enkätundersökning (öppna frågor) 

 

Som sista fråga bad jag dem frivilligt att sammanfatta alla bilder då det kom mer konkreta svar. 

 

Vi börjar med de svartvita bilderna. 

Svartvita bilder gav tydligt en dåtid och tidlösa känslor, vissa tyckte även att man kunde se på 

kanterna att det var lite mörkare där och gav därmed en dåtid känsla. Men att det även var nutid 

då kvalitén på bilderna var bättre nu än då. Skuggor och kontraster visades tydligare när det var 

svartvitt och gav därför coola effekter. En del tyckte att om man tog bort färgen så förlorade man 

en del av känslan i bilden, men var den i färg så blev den mer livfull och positiv. Som jag har 

skrivit innan i de tidigare kapitlen så tas oftast bilder i färg och det är mer vardagligt, men om det 

fotograferas i svartvitt så blir det mer för tillfället. Några tyckte det såg mer proffsigt ut med 

svartvita bilder, men det beror ju helt på vad man gillar. De flesta tyckte även att bilderna i 

svartvitt gav en bättre berättelsekänsla än de i färg. 

 

Hundbilderna som var i färg var inte lika viktiga för dem som för hästarna då man fick en härlig 

sommarkänsla och det betydde mer för hästarna än för hundarna. Om bilden är i färg kan man lätt 

tas ifrån huvudobjekten i bilden om det finns något störande moment.  

 

För några var det lite nostalgi att kolla på svartvita bilder då det fanns när de var unga, men 

lättare att känna igen sig i färgbilder i dagens läge. De tyckte att det kan bli stor skillnad på 

bilderna beroende på hur de är redigerade, har skrivit mer om det under bilderna ovan. 

 

Något som jag skrivit om ovan och i tidigare kapitel är att det finns olika “tecken” i bilder, ett av 

dem är hur man placerar objekten i bilden. Till exempel när hästen springer från höger till vänster 

kan det vara bra att ha lite ledigt utrymme åt det håll hästen är på väg mot, annars kan man tolka 

det som att det tar stopp eller något annat om det är för nära kanten, man kan få en känsla av att 

det är trångt eller på väg ut ur bild. 

 

5.3 Diskussion 

 

Här kommer jag att diskutera resultatet från enkäten och varför jag tror de svarade som de gjorde. 
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När jag började med undersökningen visste jag inte riktigt vad jag skulle förvänta mig och hur 

jag skulle utföra det. Jag hade en intressant fråga som jag ville gå djupare in på.  

“Hur tolkas djurens beteende i bilder beroende på hur de är redigerade?”  

 

För att jag skulle få en större utmaning valde jag att fotografera djur och deras känslor och 

humör. Ska inte säga att det är enklare att fotografera människor då dem kan visa känslor 

tydligare med ansiktsuttryck och kroppsspråk som vi lättare kan förstå. Men att få fram känslor 

genom djur blev en utmaning. Hur skulle jag gå tillväga och hur kunde jag med hjälp av att 

redigera bilderna förstärka den berättande känslan i bilden? Jag valde att fotografera djur dels för 

att jag är väldigt intresserad av hästar och det gjorde att hela arbetet blev ännu mera intressant. 

Valde även att fotografera hundar då det är något vi ofta stöter på dagligen och som människor 

kan skapa starka band till. 

 

I början av projektet tänkte jag fotografera olika djur så som häst, hund, katt, eller något vilt djur. 

Varför jag valde att hålla mig till två djur var för att det inte skulle bli så utspritt och lite 

“enklare” för betraktaren att jämnföra samma beteende men på olika djur. Om jag hade haft olika 

djur kunde man nog blivit mer förvirrad då det är flera signaler man inte känner igen och vet inte 

hur de ska tolkas.  

 

Varför valde jag att förstärka färgbilderna och göra dem i svartvitt? Jag ville ta reda på hur 

mycket en berättelse om en bild kan förändras beroende på hur den är redigerad. Om man känner 

samma inför båda bilderna, eller om det ändras för någon bild för att den ser annorlunda ut. 

 

I början var det tänkt att de svartvita bilderna skulle bli de mer dramatiska, men ju mer jag 

redigerade insåg jag att de även kunde bli harmoniska och mer spänning, så det blev en blandning 

av det. Bild 21, s. 25. trodde jag skulle bli en mer dramatisk bild för de som inte hade så bra koll 

på hästar, det skulle se ut som att de biter varandra men egentligen hjälper de till att klia 

varandra. Mer än hälften tyckte det var en harmonisk bild medans några tyckte att den såg 

dramatisk ut. Den hade kunnat se mer dramatisk ut om hästarna inte står helt stilla utan de kanske 

lyfter på något ben, öronen bakåt eller att man verkligen ser att de biter varandra. När jag 

redigerade hade jag kunnat göra större kontraster och förstärkt de skuggor som fanns, då hade 

bilden uppfattats på ett helt annat sätt än vad den gjordes nu. 
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Om jag hade gjort skarpare kontraster, antingen ljusat upp eller mörkat ner, jobbat mera med 

skuggorna som jag skrev innan hade det nog blivit en mer tydlig förändring och resultatet hade 

tolkats annorlunda.  

De som är i färg ville jag försöka få till en härlig sommarkänsla med hjälp av gräset och vattnet 

som var i bakgrunden. Trots att grönt och blått är kalla färger lyckades jag göra så att tittaren 

tolkade det som en varm bild.  

 

“Frågan styrde mig”, var det en som svarade. Så vad hade hänt om jag hade gjort enkäten 

annorlunda, andra frågor eller inga frågor alls, utan att man fick berätta fritt om bilden? Jag hade 

antagligen inte fått fram de svaren jag har idag och resultatet hade sett helt annorlunda ut då de 

hade fått välja helt själva vad de ska svara. Nu har ju jag lyckats styra deras svar så att det ska 

anpassa min undersökning. 

 

Det jag har kommit fram till är att man delvis kan styra hur betraktaren ska tolka bilden med 

hjälp av färgkorrigering, det är en stor del i det hela. Som jag har skrivit i tidigare forskning att 

man har olika bakgrund, och att man varit med om olika saker och kopplar ihop dem med en 

händelse och man förknippar vissa saker med annat och omedvetet tar du dessa saker och sätter 

ihop dem och då tolkar du bilden. På så sätt kan man inte styra helt hur betraktaren ska tolka 

bilden då betraktaren förknippar vissa saker med annat som hänt. 

 

Hur bilder är redigerade vet vi nu att det spelar stor roll och en harmonisk bild kan också tolkas 

som en dramatisk bild. Även om det som händer inte är dramatisk kan redigeringen vara det och 

på så sätt kan man tro att den är mer dramatisk än vad den egentligen är.  

Detsamma med färgbilder, de kan vara positivt redigerade med glada starka färger men ändå 

utstråla dramaturgi. 

 

5.4 Sammanfattning 

 

När jag började arbetet visste jag att jag ville gå djupare in hur man berättar med bilder och hur 

stor betydelse färgkorrigeringen har så att man kan förmedla rätt känsla med bilden.  

 

Hur tolkas djurens beteende i bilder beroende på hur de är redigerade? 

För att göra det har jag gått djupare in i hur vi tolkar färger och hur man berättar i bild. Jag har 

även gjort två bildanalyser för att gå in lite djupare hur bilder kan tolkas, men även att det kan 
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tolkas på olika sätt beroende på hur de är redigerade. Du tar omedvetet delar och sätter ihop och 

därmed bildar du en uppfattning av bilden. 

 

Den större utmaningen i detta var att förmedla känslor och humör hos djur då deras kroppsspråk 

fungerar annorlunda och alla förstår inte alltid vad som menas. 

 

Med hjälp av ett enkätformulär som jag har skickat ut till flera personer över internet i olika 

åldrar har jag tagit reda på hur de tolkar de olika bilderna. Det jag har kommit fram till är att det 

har en stor betydelse och att samma bild men två olika redigeringar kan få två helt olika 

berättelser. Att dra i kontrasterna och göra den svartvit gör inte alltid bilden så dramatisk som 

man kan tro, utan ibland är den i färg mer dramatisk. Några tyckte att de svartvita bilderna gav en 

starkare berättelse än de i färg.  
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6. Ordlista: 

 

Camera Obscura är det latinska namnet för mörkt rum. Det förkortades sedan ner till enbart 

camera, och som vi alla vet är det även kamera som används idag.  

 

Low Key är mera mörka toner och skapar mera dramatik i bilden. 

 

High Key är bilder som är väldigt ljusa men fortfarande har lite kontraster så man ser konturerna. 

 

Heliografi är en av de första fotograferings teknikerna som hade lång exponeringstid. 

 

Fernissa är ett annat ord för lack. 

 

Petroleum är ett annat ord för olja. 

 

Enkät är när man gör ett frågeformulär andra kan svara på. 

 

Adobe Photoshop är ett redigeringsprogram för bland annat bilder. 

 

Adobe Lightroom är ett redigeringsprogram för bilder. 

 

Pilottest är en mindre förundersökning, speciellt för att skaffa sig en första översikt. 

 

6 (3), här menar jag att det är tre original bilder, men sex bilder med båda redigeringarna. 

 

Grodperspektiv är när bilden är tagen underifrån och det kan ibland göra så att vissa objekt ser 

större ut. 
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Tekniska bilagor 

 

Bilaga 1 

Frågeformulär och bilder. 

https://docs.google.com/forms/d/1cWw01GTPzOMbQas4E0Lr69q8P10t4Avi-

XRZ13sMYDY/edit?usp=drive_web 

 

Mjukvaror 

Photoshop 

 

Verktyg 

Kamera D90 & D700 

Objektiv Nikon 55-200 mm & Tamron 18-270 mm 
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Google Drive 

Google sökmotor 


