
Att tänka på vid bedömning av fotografisk bild 

INTRYCKET 

Känslan man får när man betraktar en bild för 
första gången. Övertygande bilder framkallar 
skratt, sorg, ilska, stolthet, förundran eller annan 
intensiv känsla. De övriga nedanstående 
faktorerna kan i sin tur ha inflytande på denna 
känsla. 

KREATIVITETEN 

Det ursprungliga, friska och synliggjorda uttrycket 
för fantasin hos fotografen, att med hjälp av 
kameran överföra en idé, ett budskap eller en 
tanke. 

BILDBEHANDLINGEN 

Utskriftskvalitén på själva fotot som det 
presenteras för visning. Retuschering, 
manipulation, skärpa, exponering och tryckning 
är några saker som styr egenskaperna hos det 
färdiga verket. 

KOMPOSITIONEN 

Viktig för utformningen av en bild. Den sätter 
samman alla de visuella elementen så att de 
uttrycker syftet med bilden. En bra kombination 
av dessa håller betraktaren kvar i bilden och 
uppmanar henne att se det som fotografen 
avser. En bra komposition kan vara tilltalande 
eller störande beroende på avsikten hos 
bildskaparen. 

INTRESSEFOKUSET 

Syftar på en eller flera punkter i bilden där 
fotografen vill att betraktaren skall hejda blicken. 
Det kan finnas primära och sekundära 
intressepunkter. Och ibland finns det inget 
särskilt intressecentrum, då helheten i sig är vad 
fotografen åstundar. 

LJUSBEHANDLINGEN 

Hur fotografen använder och kontrollerar ljuset. 
Här åsyftas alltså hur djupet, formen och skärpan 
resp. mjukheten tas tillvara i bilden. Vare sig 
ljuset är konstgjort eller naturligt skall rätt 
användning av det förbättra bilden. 
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FÄRGBALANSEN 

Levererar harmoni till bilden. En bild där tonerna 
arbetar tillsammans och effektivt stödjer bilden kan 
kännas mer tilltalande. Eftersom färgbalans inte 
alltid är harmonisk så kan den också användas för att 
medvetet framkalla motstridiga känslor. 

STILEN 

Handlar om fotografens personlighet, kan märkas på 
olika sätt när det gäller en kreativ bild. Den kan 
synas i ett visst manér eller helt enkelt kännas igen 
på det sätt som en konstnär hanterar t.ex. ljuset. 
Denna personlighet kan påverka en bild positivt när 
ämnet och stilen passar för varandra eller den kan 
ha en negativ effekt när de är på kollisionskurs. 

PRESENTATIONEN 

Påverkar också bilden och handlar om att den skall 
kännas färdig. Ram och passepartout, såväl fysisk 
som digital, skall stödja och förbättra bilden, inte 
motarbeta den. 

TEMAT Skall alltid stämma mot bildens innehåll. 

KAMERA- 
BEHANDLINGEN 

Syftar på fotografens förmåga att fånga bilden, dvs. 
kamera- och objektivval, inställningar, ljus, placering, 
regi m.m. 

”STORY TELLING” 

Avser bildens förmåga att fängsla åskådaren. Det 
sköna inom äkta konst är att varje betraktare kan 
finna sitt eget meddelande eller utläsa en egen 
berättelse i bilden. 

 

The Photografic Exhibitions Committee (PEC) of PPA* använder ovanstående 12 faktorer 
som ”gyllene standard” för att definiera en meriterande utställningsbild**. Användningen 
av dessa 12 faktorer förenar modern fotografi och dess fotografer med gammal fotokonst 
från närmare två århundraden tillbaka. 
 
* Professional Photographers of America (PPA) is the world's largest non-profit 
photography association 
** Texten fritt översatt från engelska originalet av Måns Edström, Åtvidabergs fotoklubb 
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