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En fotograf har sitt arbetssätt och sin stil. Några tips kan ändå vara på sin plats när det handlar om att 

fotografera Landsbyggare. En Landsbyggare är modig, envis och energisk, de bor på en plats de älskar, de har 

en drivkraft och en passion för det de gör och för sitt liv. Bilderna ska inge ett lugn, samtidigt som de har 

en energi i sig där vi visar vad Landsbyggarna gör i sin vardag. Några tips hur Landsbyggare Höga Kustens 

fotograf gått till väga.

Fotograferingen av en Landsbyggare sker 

samtidigt som filmningen äger rum. Detta för att 

miljöer och känsla ska vara detsamma men också 

för att spara Landsbyggarens tid. Innan materialet 

ska filmas och fotas så skapas manus gemensamt 

med de Landsbyggare som ska porträtteras. Filmare 

och fotograf behöver prata ihop sig innan och 

gemensamt skapa en plan och upplägg för dagen, för 

att vara så effektiva som möjligt och få ut så mycket 

bra material som möjligt, 

Filmare, fotograf och projektledare måste i förväg 

prata ihop sig så att alla tre har samma bild av de 

landsbyggare som ska filmas.

 n Var lyhörd. Vem är det jag ska fotografera?  

 Vilken är hen, vad gör hen? 

 n Var nyfiken. Ställ många frågor och lär känna  

 personen du ska fotografera. 

 n Var närvarande. Hitta situationer och miljöer  

 som speglar personen. 

 n Visa engagemang och intresse. Visar du dig  

 intresserad vinner du förtroende och den du  

 ska fotografera slappnar av och känner att hen  

 är bland vänner.

 n Ta dig tid. Kaffepauserna är viktiga, där möts  

 samtalen. 

 n Välj många olika vinklar. Gör fotona  

 intressanta. 

 n Redigering. Lyft färger och kontraster. 

 n Känslan du vill åt. Smakfullt och lätt. 

ALLMÄNNA TIPS TILL FOTOGRAF:

FOTO OCH FILMNING
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Skapa en moodboard innan fotograferingen 

av Landsbyggare, så att du vet vad du söker 

för bilder och känsla. 

En Landsbyggare ska alltid porträteras både 

i sitt yrkesliv men gärna också i sin privata 

miljö, som många gånger är en stor anled-

ning till att välja livet som entreprenör på 

landsbygden. Ord som kan vara vägledande 

är passion, rörelse, stolthet, något som andra 

vill vara en del av, det goda livet av landsbyg-

den, naturen, närheten, gemenskap. 

Försök fånga strävan, men ändå värme. 

Drivkraft men ändå livskvalitet. Egen styrka 

men ändå gemenskap. Ljust men ändå toner 

av mörkt.

Även om det är enskilda landsbyggare som 

porträttas är det en fördel om det är fler 

människor med på några av bilderna, för att 

trycka på gemenskapen som finns på lands-

bygden. 

TIPS: SKAPA EN MOODBOARD TIPS: FÅNGA GEMENSKAPEN


