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Inledning 

Den digitala fotoprocessen skiljer sig mycket från den analoga på många plan, även om de 

båda i slutäden resulterar i samma sak; ett fotografi. Jag ska titta på vilka kvalitéer det analoga 

fotografiet har, som inte det digitala har och vise versa. Det finns känslomässiga och tekniska 

skillnader mellan dem och att vara medveten om dem och varför det är så hjälper en att bli en 

bättre fotograf oavsett vilken teknik man väljer att jobba med. För att förstå de båda 

processerna väl och för att kunna studera bilderna utifrån de båda teknikerna (den analoga och 

den digitala) så har jag själv experimenterat med och gått in i dem genom att dels bygga en 

hålkamera och dels använda mig av en digitalkamera för att framställa bilder. Jag valde att gå 

gå ända tillbaks till hålkameran, alltså till kamerans absoluta barndom, för att jag ville gå så 

långt tillbaks som det var möjligt för mig och för att jag vill få en så grundlig förståelse som 

möjligt för fotografin. Jag ville också gå så långt fram som det var möjligt, alltså till den 

digitala kameran, för att även där få så mycket förståelse som möjligt för mediet och den 

processen. Den digitala kameran fanns redan där färdig och klar i min hand, magin sker inuti 

den utan att jag behöver utföra något hantverk för att få fram en bild. Hålkameran var jag först 

tvungen att skapa en ritning till och sedan tillverka varje liten del till den, för att därefter 

bygga ihop den och tillslut kunna ta bilder men den, genom att jag själv vridigt fram filmen, 

öppnat slutaren och beräknat exponeringen. Kanske har allt det här betydelse för hur man ser 

på den färdiga bilden? Jag kommer att disskutera ämnet, med hjälp av mina egna erfarenheter 

från fotoprojektet, jag kommer använda mig av litteratur som till exempel Graham Clakes, 

”The Photograph”, ”The Photographic image in digital culture”, Martin Lister, ”The 

keepers of light”, William Crawford och även artiklar och webbsidor. 

 

De tekniska skillnadernas påverkan 

För att kunna identifiera de olika kvalitéerna i bilderna så måste man först förstå och titta på 

de skillnader som finns rent tekniskt sett och hur de senare kan komma att påverka vår syn på 

fotografiet, känslomässigt och som ett objekt. 

 

Det analoga fotografiet kräver ett förarbete innan bilden i sig kan tas överhuvudtaget. Om du 

använder en nyare analogkamera så måste du först köpa en film och placera den rätt i 

kameran. Men om man använder sig av den äldre och mer grundläggande tekniken, en 

hålkamera, för att få ännu större förståelse för uppbyggnaden och processen i kameran så är 
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det betydligt mer förarbete som krävs. För det första måste du bygga kameran och därmed 

också förstå dess uppbyggnad helt och hållet. Du måste veta varför det blir en bild på filmen 

och hur. När du har tagit reda på det och konstruerat kameran utefter det så börjar själva 

fotograferingsprocessen. Du måste beräkna hur mycket ljus som ska komma in i kameran och 

efter det, själv vara slutarens motor. Att man med den analoga kameran går igenom alla dessa 

moment, gör att man som fotograf får en helt annan koppling och samhörighet med bilden, 

som dock kanske inte kan kännas av den oberoende betraktaren av fotografiet.  

Detta gör att man kommer in på frågeställningen ”Hur läser vi ett fotografi?”. För på något 

sätt så läser vi av det, väger in förväntningar, antaganden och fotografiet i sig som ett objekt, i 

det vi sedan får ut av bilden. Istället för att enbart titta och se på ett fotografi, vilket skulle 

vara det mest logiska och grundliga seendet, så insisterar människan att läsa av det, som en 

text. Vi lägger in den berättelse som vi tror finns bakom bilden, för att vi på något sätt är 

tvugna att sätta bilden i ett sammanhang för att kunna tolka den känslomässigt, vi vill gärna 

kunna känna igen oss och relatera till något som är bekant. På ett sätt är det bra eftersom vi 

kan väga in så mycket mer betydelse i en bild. På ett annat sätt kan det vara dåligt, då tänker 

jag på själva ”mise en scène” i en bild. Kanske bortser vi omedvetet i från den när vi känner 

av det känslomässiga i bilden. Men å andra sidan så är ju kanske ”mise en scène” en 

bidragande del i det som får oss att känna något när vi ser på en bild. I boken ”The 

photographic image in digital culture”
1
 skriver man att det finns en fara med den ”digitala 

revolutionen” och det är att vi ska glömma vad vi vill göra med bilderna, varför vi vill titta på 

dem, hur vi känner för dem och hur vi reagerar på dem. Det på grund av att bilden går igenom 

en så stor förändring just nu och det påverkar oss. Så kanske läser vi av mindre känsla i de 

digitala bilderna, på grund av att de ganska nyligen har utvecklats och fortfarande utvecklas, 

och vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till det än. Eller om vi bör tolka bilderna 

annorlunda än de analoga bilderna. Men kanske hjälper det oss i stället att inte läsa av 

fotografierna, utan bara att se på dem för vad de är, med vårat grundliga seende som jag 

tidigare nämde.    

 

Just på grund av det här så tror jag att kvalitéskillnaderna mellan digitala- och 

analogafotografier har en stor betydelse för vårat sätt att se på dem. Ett dammkorn eller en 

pixel kan få enorm betydelse i våran tolkning av fotografiet. Karaktären eller texturen som 

den analogabilden får av att vara just lite ”skitig” är svår att sätta fingret på. Det är inget som 

                                                 
1
 The photographic image in digital culture, Edited by Martin Lister, sid.39 
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går att återskapa i en digitalbild, det är bara en känsla som finns där när man ser på bilden. Är 

det just dammkornen och reporna i sig som gör att den speciella känslan finns där? Riktigt så 

tror jag inte att det är, men jag tror dem spelar en roll i det som är känslan av bilden. 

Naturligtvis så är det inte alltid possitivt med skador på en bild och det är väl inget man ska 

eftersträva, men i vissa fall tror jag det kan ha en fördel för förstärkandet av vissa känslor i en 

bild. Som exempel kan vi tänka oss en bild av ett öde eller övergivet hus. Skulle vi se den 

bilden med den fantastiska skärpan och det dynamiska omfånget som en nyare analog bild 

eller en digital bild har, så skulle vi bara konstatera att; Där är ett öde hus. Lägger vi i stället 

till de effekter som tillkommer med till exempel en hålkamera eller en kamera obscura så får 

bilden en helt annan stämning, eller rättare sagt den får en stämning. Den softade ytan över 

bilden, lite damm, lite repor, bildens mer ”kompakta” uppbyggnad (jämfört med 

pixeluppbyggnad) och ett annat sorts ljus, bilden får stämning, huset kanske känns mer 

spöklikt eller som att det är från en annan tidsepok. I det fallet av bilder så kopplar vi samman 

bildkvalitén med tiden. Ser bilden sliten ut, vilket ofta repor och damm skapar som effekt, så 

är ett av våra antaganden att bilden skulle vara gammal. Allt det tillsammans skapar någonting 

som är speciellt för bildens känsla, eller det förstärken bildens känsla i många fall. Och om 

det är något som man som fotograf vill åstakomma med en bild, så är det att betraktaren får en 

känsla eller känner något när han/hon ser på bilden. En bild ska säga mer än tusen ord. Tar vi 

då den skarpa fina bilden på det öde huset som jag nämde tidigare, så säger inte den tusen ord 

utan bara; Där är ett öde hus. Så en bild med mycket god kvalité (bra skärpa, bra ljus, bra 

dynamiskt omfång och så vidare) kanske inte alltid är det bästa valet i en situation där man 

vill säga något med bilden, precis som att en bild med lite ”skavanker” tagen med en 

hålkamera till exempel, kanske inte heller alltid är det bästa alternativet. 

 

 Eller är det kanske så att det ”skitiga” i bilden ger oss en närmare koppling till att en 

människa har skapat den? Kanske är de det perfekta i de digitala bilderna som gör att dem inte 

får samma äkthetskänsla som de analoga bilderna har.Vi läser in äkthet i de där dammkornen, 

vi antar att den där stunden då bilden togs verkligen ägderum. Reporna fungerar som ett bevis 

för att bilden inte är manipulerad och de talar om att en mänsklighand har rört vid bilden. 

Smuts, repor och damm kanske för oss närmare fotografen, närmare det tillfälle som bilden 

visar, kanske är det därför denna speciella känsla som är svår att sätta fingret på uppstår när vi 

tittar på en analog bild och inte när vi tittar på en digital bild. Varje film som vi köper har 

också sin alldeles egna karaktär, ingen är exakt lik den andra. Den typen av ”personlighet” 
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finns inte inom det digitala eftersom allt sker genom samma precis samma delar varje gång, 

du får alltså samma ”personlighet” på alla bilder du tar med samma kamera.  

 

 En pixel i en bild kan få motsatt effekt jämfört med lite damm hos en analog bild. Till 

skillnad från en repa till exempel, så är synliga pixlar i ett fotografi alltid något som vi anser 

är ”fult”,  inte direkt något som tillför en bild något possitivt. Varför är det så? Kanske kan det 

vara något vi helt enkelt har lärt oss att absolut inte acceptera, eftersom vi är mycket 

medvetna i dag om hur bra kvalitén kan vara på en digital bild. Man kan i princip inte köpa en 

dålig kamera idag och du har ingen fysisk hantering med de digital bilderna, som skulle kunna 

orsaka pixel-skador till exempel, så det finns inga direkta ursäkter för det, som det kan finnas 

med analoga skador på en film. Jag tror också att det kan vara för att vi kopplar samman en 

pixel med något digitalt och det är inte så vi vill att den digitala bilden ska kännas, vi vill att 

den ska kännas som ett fotografi och inget mer. Att pixlar syns skapar också ett mycket mer 

tydligt mönster i en bild än vad till exempel lite damm gör erftersom det finns där slumpartat 

placerat i bilden, i stället för i ett mönster. Så ett mösnster av pixlar tror jag stör ögat mer än 

damm, vi fastnar mer med ögonen om mönster formats, än om det är planlöst utspridda 

”störningar” i en bild, då kan vi lättare se förbi dem. Vi kan också väga in falskhet i pixlarna, 

alla pixlar som fyller upp bilden behöver inte vara från samma plats, eller ens samma 

tidpunkt. Det finns många möjligheter att förändra en digital bild på och det är ofta vi antar att 

en digitalbild är redigerad, vi väger in den möjligheten fast det inte alls behöver vara så. Detta 

för oss längre bort från kontakten med fotografen och fotograferings tillfället. Retuschering 

kan också självklart tillföra känslor till ett fotografi, som inte går att skapa där och då. Du kan 

till exempel ändra färger, bakgrunder och former i redigeringen för att skapa en stämning i 

bilden som du vill ha.  

  

 

Bildens stil och uttryck 

Bildens stil och även dess uttryck är något som förändras beroende på om man fotograferar 

analogt eller digitalt och det på grund av det jag nämnde tidigare, förarbetet innan bilden tas, 

men den påverkas även av efterarbetet. Kevin Robins
2
 citerar Philippe Quéau i en artikel och 

han menar på att de digitala och redigerade bildernas uppkomst, eller ”Post-photography” som 

han benämner det, kan jämföras med till exempel alfabetets uppkomst, eller måleriets, eller de 

                                                 
2
 The photographic image in digital culture, edited by Martin Lister, sid.29 kap.1 Will image still move us, av 

Kevin Robins 
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första fotografiernas. Han menar att det är något helt annat som inte ens går att jämföra med 

den analoga bilden. Det är naturligtvis att hårddra det hela lite kan man tycka, men det är i 

den meningen jag menar att vårat tänkande kring just fotograferings tillfället och bildens stil 

och kompositionen har förändrats.  

 

Man kan självklart även redigera en analog bild efter att den är tagen, i mörkrummet, men inte 

med samma frihet som inom det digitala. Digitalt kan bilden helt ändra rikning med hjälp av 

redigeringen, en brunhårig kan bli blond, du kan få fyra armar eller placera dig på en helt 

annan plats än där bilden är tagen på. Så när det gäller den mer ”extrema” redigeringen kan 

det påverka bildens komposition påtagligt mycket. När det gäller enklare redigering, som man 

även kan använda på analoga bilder, så kanske den inte har så stor betydelse för just 

kompositionen utan då mer för bildens helhet. Jag syftar på exponering, kontrsater, belysnig 

och så vidare. Tryggheten att kunna förbättra bilden betydligt efter man har tagit den och 

tryggheten att nästan ha obegränsat antal bilder på sig att få en som fungerar finns bara inom 

det digitala fotografiet och inte det analoga. Innan avtryckaren trycks ner på en analog kamera 

står fotografen inför ett mycket mer betydelsfullt val. Du tittar nogrannare i sökaren, du väljer 

där och då vad du vill ska vara med i fokus, du känner känslan av den färdiga bilden redan i 

sökaren på ett annat sätt än du gör med den digitala bilden. Fördelen med att jobba på det 

sättet är att bilden blir mer genomarbetad och inte lika ”tur baserad” som den digitalabilden 

kan bli. Nackdelarna är självklart att man får mer press på sig och inte kan exprimentera eller 

ha lika mycket frihet med bilderna, det har ju dem digitala lagrings möjligheterna öppnat för 

inom det mediet. Det digitala fotots fördelar kan också vändas till nackdelar, Graham Clark
3
 

menar att i våran värld som är full av visuella bilder, så har fotografiet nästan blivit osynligt 

och det på grund av att det förekommer så ofta att det har blivit naturligt och inte längre är 

något man direkt lägger märke till. Digitalkameran har betydligt ökat frekvensen av 

fotografier som cirkulerar på en dag. I stället för att ta 24 bilder på semestern så kanske vi tar 

100 stycken, nu när möjligheten ändå finns. Bara 24 stycken av de 100 kanske blir bra, bara 

24 av dem kanske visas upp för andra, men vi sparar alla 100 bilder för att vi kan det, för att 

den möjligheten finns, i fall vi skulle ändra oss, så att vi kan ändra oss i våran upp fattning om 

bilden är något vi gillar eller inte. Detta gör att nästan tre gånger så många bilder cirkulerar i 

våran värld och det här gör så klart fotografiet till en vardagssak, precis som Graham Clark 

var inne på. Men har det någon betydelse, för hur vi ser på ett fotografis komposition, att mer 

                                                 
3
 Graham Clark, The photograph 1997, sid.11 
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än hälften av dem rent av är dåliga bilder kanske enbart tagna i ett säkerhetssyfte? På 

”http://robin.sprakbyran.org”
4
 tar man upp ämnet, med anledning av en artikel om det i 

Svenska Dagbladet
5
. Han menar att de digitala bilderna utgör ett allt större och större 

överflöd, det viktiga för bilden och dess kvaliteter blir inte längre att ta så många bra bilder 

som möjligt, det är urvalet som börjar spela roll. Han menar att man gör ett urval, på plats och 

hemma framför datorn: några bilder blev bra, de andra raderar man eller förpassar till en 

bortglömd sektion av hårddisken. Han skriver att den knapphet (i kontrast med det digitala 

överflödet) som det analoga fotograferandet tillåter utgör redan ett urval, det sker så att säga 

redan på plats i och med att man bara har 24/36 bilder att ta i taget, dessutom med fast ISO. 

Då kvaliteten i mångt och mycket utgörs av urvalet (vilket många fotografer kan intyga) så får 

det analoga fotografiet automatisk en högre, eller i alla fall annan typ av kvalitet.   

 

Kanske lägger vi lättare märke till fotografier med en mer genomtänkt stil, eftersom dem har 

blivigt ovanligare i massan. Eller så kan det få motsatt effekt och istället göra att dessa bilder 

bara försvinner i mängden av fotografier och blir osynliga. Det man kan säga är att en viss del 

av ”kompositions-tänkandet” i sökaren, innan en bild tas, i princip dog ut med digitalkameras 

intåg, åtmistone när det gäller amatörer och vardags fotografering. Den flyttade delar av det 

tänkandet tills efter fotograferings tillfället och det påverkar som jag tidigare nämde 

naturligtvis fotografiet som slutprodukt i både den analoga- och den digitala världen. En bra 

bild är naturligtvis en bra bild när den tas och det går inte att göra en dålig bild bra med hjälp 

av ett digitalt redigeringsprogram. Det jag menar är att det går att göra mycket med mycket en 

bild för att förbättra den och det är utifrån de möjligheterna jag disskuterar. Lisa Ehlin
6
 har 

samma åsikt och skriver i sin artikel i Svenska Dagbladet; att även om ett analogt fotografi 

kan manipuleras och formas, är det till viss del alltid bundet till sin fysiska kvalitet (negativ 

eller papperskopia). En bild baserad på pixlar kan fritt användas och förändras enligt 

skaparens önskemål, klippas och sys om utan synliga sömmar, eller ”målas fram i datorn” 

som Mitchell
7
 uttrycker det. Därmed utmanar det också gränserna mellan målerikonst och 

fotografi, mellan vad som är en mekanisk och en handgjord bild. Där kommer självklart 

aspekterna kring kompositionstänkadet in som jag tagit upp.  

 

                                                 
4
 http://robin.sprakbyran.org/2010/03/17/efemar-kvalitet-–-digitalfoto-vs-analogfoto/ 26-05-2010 kl:23.53 

5
 http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/bilden-har-blivit-digital-bruksvara_4434779.svd   27-05-2010 

kl:00.13 
6
 http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/bilden-har-blivit-digital-bruksvara_4434779.svd  27-05-2010 

kl:16.59 
7
 J. W. Mitchell 2001 ”The Reconfigured Eye” 

http://robin.sprakbyran.org/2010/03/17/efemar-kvalitet-–-digitalfoto-vs-analogfoto/
http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/bilden-har-blivit-digital-bruksvara_4434779.svd%20%20%2027-05-2010
http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/bilden-har-blivit-digital-bruksvara_4434779.svd
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Detta gör att dem båda typerna av fotografier även skiljer sig åt på ett mer detaljerat plan när 

det gäller tänkandet kring stil och uttryck. Tittar man först på den analogabilden så kanske 

man väljer att placera ut och dirigera människan i bilden mer, man ställer upp familjen 

framför granen, eller säger åt någon att blåsa ut ljusen på tårtan just nu. För det är viktigare att 

lyckas fånga det rätta ögonblicket eftersom man bara har en eller kanske två chanser på sig. 

Med en digitalkamera i handen så följer man det som sker runt om kring en och inte tvärtom.  

Man har så många fler möjligheter att fånga rätt ögonblick när man har obegränsat med bilder 

att använda.  

 

Ett annat val man gör är vilket utsnittet vi använder i bild. Kanske garderar man sig mer och 

väljer att ta med ett större utrymme med en digital kamera eftersom man vet att man senare 

kan välja bort dem delar som man inte vill ha med i bilden. Eller så kan det vara precis 

tvärtom, att man med den analogakameran i handen garderar sig eftersom man har färre bilder 

på sig och på så sätt vill vara säker på att få med allt som är väsentligt i fotografiet. Kanske 

väljer man, med en analog kamera, att ta bilden ur en vinkel som gör att det fula huset 

gömmer sig bakom ett träd till exempel, fast vinkleln är sämre. Men med en digital kamera 

kan man ta bilden ur den vinkel man tycker känns bäst och ändå dölja huset, med hjälp av 

redigering till exempel. I boken ”The photographic image in digital culture”
8
 skriver man att 

med hjälp av de möjligheter som finns till efterbearbetning av bilderna så har en helt ny frihet 

skapats, att vi får en bättre kontroll över bilden jämfört med den analoga. Som då till exempel 

över vinklarna.  

 

Tillgängligheten och det lilla formatet på dagens kameror har också förändrat våran möjlighet 

att komponera en bild eller hitta ett uttryck i en bild , på det fysiska planet. Dem tidigaste 

kamerorna, som till exempel Camera Obscura eller en Daguerreotyp kamera var mycket 

tunga, stora och opraktiska att hantera, till exempel med långa slutartider. Det kunde därför 

göra att vissa platser i princip var omöjliga att ta sig till med en kamera. Även de olika vinklar 

som finns att fotografera ur blev begränsade. På grund av kamerans utveckling till den digitala 

tekniken så kan vi tänka mycket friare både när det gäller platser och vinklar. Inga 

begränsningar finns egentligen. Vi kan komponera en bild i princip precis hur vi vill, ur vilka 

vinklar vi vill, tekniken hindrar oss inte från det i dag. Digitalkameran är lätthanterlig och kan 

lagra flera hundra bilder på sitt minne, så där finns heller knappt några begränsninga. 

                                                 
8
 The photographic image in digital culture, Edited by Martin Lister, sid 30 
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Det som dock påverkar bildens stil och uttryck mest är den som står bakom kameran och 

kanske inte tekniken i sig. Fotografen sätter sin egna prägel på bilderna, på samma sätt som 

det tekniska sätter sin prägel på en bild. Inget utesluter det andra.   

 

Bildernas uppbyggnad - pixlar och linjer 

Den största tekniska skillnaden mellan analogt och digitalt är egentligen hur bilderna är 

uppbyggda. Som de flesta vet är en digital bild uppbyggd av pixlar. Pixlar betyder alltså att 

det minsta element som bilden är uppbyggd av är små fyrkanter. Den analoga bilden är i 

stället uppbyggd av linjer. De bästa färgfilmerna (för småbild) har en upplösning på 125 linjer 

per millmeter, det motsvarar ungefär 13,5 megapixel, men som jag nämnde så är en pixel  

fyrkantig och uppvisar därför sämre upplösning diagonalt. Ett mer mätbart tal är därför ca 20 

megapixel för att uppnå en kvalitet motsvarande de finkornigaste färgfilmerna. De mest 

finkorniga svartvita filmerna  har en upplösning på 400 linjer per millimeter, vilket motsvarar 

13 824 megapixel. Detta faktum gör självklart att filmen är oslagbar när det gäller 

upplösnings kavlité.  

 

Den andra aspekten man har när det gäller uppbyggnaden är natuligtvis skador som kan 

uppkomma under processen. På film kan till exempel repor uppkomma vid hanteringen. Och 

när det gäller den digitala bilden så är egentligen det enda som kan hända med den, att den 

kan tappa kavlité när du förflyttar den mellan olika lagringsmedia. Som jag tidigare nämde så 

kan repor och så vidare tillföra något till bilden som är possitivt, men att en digital bild tappar 

kvalité och får sämre färger och sämre upplösning vid förflyttning, tror jag knappast tillför 

den något possitivt. En digital bild försämras i stället av skador, enligt mig. Något annat som 

skiljer de båda teknikerna åt när det gäller uppbyggnad och kvalité är det dynamiska 

omfånget. Det är det som beskriver förhållandet mellan den största och minsta mätbara 

ljusstyrkan i en bild utan att detaljer går förlorade. Använder du ett lågt ISO-tal på kameran 

när du fotograferar, 100-200 ISO så är fortfarande filmen betydligt bättre än den digitala 

kameran på det dynamiska omfånget, men när det gäller hörgre ISO-tal så går åsikterna isär 

och det finns ingen direkt fakta. Skillnaden där är väl egentligen vilken form av negativ 

påverkan som bilden får av det höga ISO-talet. Med den analoga kameran så får du en 

kornighet som är slumpmässigt spridd och med den digitala kameran så får du i stället ett 
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digitalt brus som är jämnare än den analoga kornigheten, det är en en smaksak vilket som är 

bäst helt enkelt.    

 

Projektets genomförande 

Projektet började med att jag letade upp vilka olika typer av lådkameror eller kamera obskura 

som det fanns. Möjligheterna var många, men jag bestämde mig för att använda 35mm-film i 

min kamera och letade utifrån det upp en ritning på hur jag skulle bygga den. Jag köpte 

material och påbörjade bygget. I nästa moment var jag tvungen att på något sätt beräkna 

vilken exponering jag skulle använda vid fotograferings tillfället. Detta var ganska 

svårberäknat men med hjälp av en tabell och måtten på kameran så kunde jag få en ungefärlig 

tid som jag skulle hålla mig till.  

 

Väl ute på fältet med kameran och mina exponeringsberäkningar så upptäckte jag en annan 

svårighet, hur man skulle rikta kameran. Eftersom det naturligtvis inte fanns någon sökare på 

kameran jag byggt så fick jag alltså rikta in den på fri hand mot det motivet jag ville ha i bild. 

Jag lämnade in filmen på framkallning, men det tog betydlig längre tid än beräknat att få 

tillbaks negativen så allt blev lite förskjutet tidsmässigt. Jag fick senare reda på att detta 

berodde på att filmen skickas från ett ställe till ett annat och därifrån till ännu ett ställe 

eftersom det bara finns ett fåtal som kan framkalla svartvita filmer i dag. Med det digitala 

övertaget är det alltså inte längre en självklarhet för fotohandlarna att kunna framkalla en helt 

vanlig svartvit film. När bilderna tillslut kom blev det en besvikelse, de flesta av bilderna var 

väldigt överexponerade, näst intill svarta. Det blev endast en bild som man kunde urskilja vad 

det var på, men där var istället kameran helt felriktad, se figur:1. Nu hade jag lite fler 

riktlinjer att gå på när jag skulle fotografera nästa gång och tänkte ge den här kameran ett 

försök till efter några mindre ombyggnationer. Jag minskade panoramautsnittet lite, för att 

kunna utnyttja filmen till fler bilder. Jag ändrade även min slutarfunktion till en mer 

luckliknande del för att kunna kontrollera slutartiden bättre. Innan använde jag en tejpbit som 

inte tillät mig att stänga och öppna slutaren lika fort. Efter framkallningen av filmen från den 

något omändarde kameran så blev det ännu en besvikelse. Något hade blivigt fel och det enda 

som syntes på filmen var någon form av skrynkel och ljus som kommit in av misstag, se 

figur:2.  
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Jag bestämde mig nu för att skrota kameran och bygga en helt ny från grunden igen, efter en 

annan ritning för att se om det fungerade bättre. När kameran var klar så väntade jag även tills 

det var en mulen dag, för att vara helt säker på att inte överexponera filmen som första 

gången. Men även här så blev det misslyckat, filmen råkade bli ljusskadad på något sätt, den 

fick en jämn gråsvart nyans, man kunde bara svagt urskilja en annan nyans av grått där 

öppningen i kameran varit. Några chanser till tänkte jag ge det, så jag bättrade även på den här 

kameran lite, såg till att verkligen täcka igen alla hål där ljuset möjligtvis kunde ha trängt 

igenom och se till så att filmen låg helt plant när jag sedan skulle exponera den. Samtidigt så 

byggde jag även ännu en ny kamera, efter en tredje riting, för att kunna testa dem båda 

samtidigt och se vilken som fungerade bäst, om nu någon skulle fungera, och på så sätt spara 

in lite tid. Jag fotograferade med de båda kamerorna och lämnade in filmerna ännu en gång. 

Den ena kameran hade släppt in ljus på något sätt och filmen var bara skrota. Den andra 

kameran fungerade i stort sett bra förutom att det även här, som vid ett tidigare försök, var 

någon form av ränder eller skrynkel på vissa ställen av filmen, se figur:3. Jag har försökt att ta 

reda på vad det kan vara som orsakar det och det svar jag fått är att nålhålet i aluminiumbiten 

där ljuset ska tränga in kan vara ojämt och att det är det som gör det konstiga möstret på 

filmen. Några av bilderna på filmen kan jag eventuellt använda, men jag tänker ändå bygga en 

ny kamera efter den fungerande ritningen och sedan pröva att använda en annan sorts 

aluminium som är lite tunnare och mjukare, och på så sätt lättare att få jämn i kanterna utan 

att hålet blir för stort. Jag hittade en bra aluminium med rätt tjocklek och prövade ännu en 

gång. Men tyvärr blev det samma resultat här som innan. Jag visste inte riktigt hur jag skulle 

ta mig vidare nu, men fick en idé om att ta en lins från en gammal Agfa lådkamera jag hade. 

Detta är den enklaste typen av lins som finns och den består i princip bara av en lite glas bit. 

Jag lyckades få loss linsen från kameran och byggde sedan in den i min hålkamera där jag 

tidigare haft aluminiumbiten. Bild resultaten den här gången blev betydligt bättre än tidigare, 

filmen fick ett mycket jämnare och bättre ljus. Men ränderna i filmen var fortfarande kvar, 

något färre men fortfarande där, se figur:4. Detta berodde alltså inte på ojämnheter i 

aluminiumen som jag trott, utan det berodde på någon form av ljus insläpp. Bilderna från 

denna omgången blev ändå de bästa hittills och detta fick bli det sista försöket.  
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Framtida arbete 

Hur kan det här arbetet utvecklas i framtiden? Det jag främst vill göra är att arbeta med 

utvecklingen av kamerabygget. Förbättra det så att bilderna blir bättre och arbetet går enklare. 

Detta var den absolut första gången jag prövade något liknande inom fotografi. Jag visste att 

man kunde bygga en egen kamera och förstod principen ungefär eftersom jag arbetat med 

mycket med ”vanliga” analoga kameror innan, men inte mer än så. Och precis som när den 

allra första kameran byggdes och den allra första bilden togs så var jag tvungen att prova mig 

fram, experimentera för att utveckla kameran och försöka få bilderna att bli bättre. Jag kom en 

bit på vägen, om man jämför den första bilden jag tog med den sista bilden, men jag kom inte 

hela vägen fram till den helt skarpa bilden. Dit skulle jag vilja komma och det är ett mål med 

mitt framtida arbete. Kanske kommer jag även pröva att jobba med andra tekniker än bara 

135mm film. Då syftar jag på olika typer av papper eller andra typer av film. Jag vill också 

använda den information jag fått av det här arbetet i andra arbeten, inte bara analogt utan 

också digitalt. Då syftar jag till exempl på informationen kring hur vi tänker när det gäller 

stilen och informationen kring varför till exempel skador eller bildens uppbyggnad (linjer i 

stället för pixlar) tillföra den analoga bilden något possitiv och så vidare. När jag väl har lärt 

mig att bygga en bra och väl fungerande hålkamera så kommer jag kunna utnyttja dess 

fördelar eftersom jag studerat dem i texten, det är något jag ser fram emot att jobba med och 

det var kanske dit jag hade hoppats att komma i det här projektet nu, om allt hade gått som jag 

tänkt mig från början.    

 

 

Problem 

Arbetet har kantats av problem när det gäller den praktiska biten. Det har varit mycket 

exprimenterande på grund av min okunnskap om ämnet. Det har därför också blivit många 

misslyckanden. Misstagen och problemen har självklart varit en stor del av projektet och även 

den nyttigaste delen för det som sedan blev resultatet. För det första så har jag lärt mig hur 

man bygger en kamera, vilket jag inte hade kunskap om innan. Problemen har lärt mig att det 

inte är så enkelt som man kanske kan tro. Det är inte bara en svart låda med ett hål i och sedan 

är det klart. Det krävs mycket uträkningar när det gäller exponering, det är svårt att rikta in 

kameran på det man vill få med i bild och det svåraste i mitt fall; att få kameran helt ljustät. 

Jag har kunnat använda dem här problemen och lärdomarna för att utveckla mig som fotograf, 
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jag har så mycket mer förståelse för kameran och kan där med se på fotografier på ett helt nytt 

sätt, utifrån andra förutsättningar.    

 

Resultat 
Projektet slutade, trots problem, i ett antal bilder. Jag hade kanske räknat med ett lite bättre 

resultat, men det jag fått nu räcker väl för att jag också kunde få resultat i min diskution kring 

vad det är för skillnader och olika kvalitér som påverkar de olika typerna av fotografier. Det 

är ett resultat jag är nöjd med, när det gäller diskutionsbiten vill säga. När det gäller den 

tekniska delen så är jag inte helt nöjd, som jag nämde. Jag fick fram ett resultat men inte så 

mycket mer än just bara ett resultat. Det blev inte vad jag hade hoppats på från början och jag 

nådde inte mitt mål där. Det var den största besvikelsen i projektet. Den största possitiva 

överraskningen var att man kunde se utvecklingen så tydligt i bilderna. Ju mer jag ändrade 

och försökte förbättra kameran, ju bättre blev bilderna. En liten tejpbit här och en där, kunde 

göra enorm skillnad för hur bilden sedan blev. Det var väldigt kul att se och var en stor faktor 

till jag faktiskt fortsatte att arbeta med kameran och inte gav upp. Jag hade ju även räknat med 

att resultat skulle bestå av egenframkallade fotogrfier, men det tog alldeles för mycket tid med 

tanke på alla problem och experiment jag tvungen att hantera. Så jag fick alltså ta in lite hjälp 

där och i stället lämna in filmrullarna på framkallning och sedan även skicka i väg bilderna på 

kopiering. Att resultatet blev så här i stället gör mig inte så mycket, eftersom det vesäntliga 

var att se hur fotografierna blev i slutänden helt enkelt. Även om det hade varit intressant att 

framkallat dem själv eftersom jag pratar lite om den processen i min text. Det var något som 

jag kunde och förstod väl sedan innan, så jag kunde ändå föra disskutionen på ett bra sätt, 

trots resultatet där.     

 

Avslutande egna reflektioner   

Det är många små faktorer inom både det digitala- och analogafotgrafiet som spelar in på hur 

vi tolkar och ser på en bild. Det kan vara allt från ett dammkorn eller en pixel till vilken typ av 

film man använder. Jag vill inte säga att jag är en bakåtsträvare, men det är i den analoga 

bilden som alla dessa små element tillsammans skapar en stämning eller känsla som ibland 

kan vara ovärderlig för en fotograf. En bild säger mer än tusen ord, brukar man säga och det 

stämmer verkligen i det här fallet. Det är mycket svårt att sätta ord på vad det är i bilden som 

skapar den där stämningen man vill åt, bilden säger oss mer än vad vi just kan sätta ord på 

helt enkelt. Och så ska det också vara, för det är ju det som är det speciella med att tala genom 

fotografier. Vi har också förändrat vårat sätt att fotografera på, helt naturligt, i takt med den 
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nya tekniken och vi har därmed också fått en annan stil och ett annat uttryck i våra bilder i 

dag. Fotografi är inte längre ett hantverk, utan något som vem som helst kan göra. Det finns 

så mycket mer frihet och många fler möjliheter med det digitala fotot, vi kan ta bilder ur 

vinklar och från platser vi inte trodde var möjliga förut. Vi kan manipulera bilder till nästan 

vad som helst och på så sätt få full kontroll över ett fotografi. Detta låter ju fantastiskt kan 

man tycka, men som jag försökt få fram så går vi alltså miste om något mycket viktigt i den 

digitala bilden, det där som är så svårt att sätta fingret på och som bara finns i det analoga än 

så länge. Kanske är det karaktär, personlighet eller känsla? Det jag vet och har kommit fram 

till, är i alla fall att det är dammkornen, reporna, det dynamiska omfånget, den närmare 

kontakten med fotografen och verkligheten, och den fantastiska upplösningen hos det analoga 

som gör att det där obeskrviliga uppstår. Det analoga fotografiet kommer nog alltid att finnas 

kvar och aldrig utrotas, på grund av just den känslan. Det kommer att finnas kvar tills den 

ultimata blandningen mellan dessa två tekniker kommer till oss. En teknik där känslan och 

skarpheten från det analoga finns, men också där friheten och möjligheterna från det digitala 

finns.         

 

Projektbeskrivning och arbetsplan 

 

Projekt idé 

 

Jag ska bygga en egen kamera, helt från grunden. Jag ska med denna kamera fotografera 

utefter bestämt tema. Sedan ska jag använda mig av en digitalkamera och ta liknande eller 

likandana bilder för att sedan kunna jämföra dem båda teknikerna med varandra. Jämförelsen 

kommer att ske genom en utställning.  

 

Projektets syfte 

 

Jag vill se vilka element i dem två olika fotoprocesserna som tillför något till bilden, possitivt 

eller negativt. Syftet är att jag vill få fram de olika element i det analoga- och digitalafotot 

som tillför och påverkar bilden, och även fotografen, på något sätt. Med element syftar jag på 

texturer, arbetet bakom fotografiet, formatet och så vidare. Jag vill lägga själva tyngden i 

projektet på just jämförelsen mellan den digitala tekniken och den analoga teknikens 

slutprodukter, alltså fotografierna. Jag vill använda informationen som jag får fram för att 
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förbättra mitt sätt att tolka fotografier på och för att bli, och få andra att bli, mer medvetna om 

just vad det är i en bild som får oss att känna det vi känner när vi ser den. Jag vill också se vad 

det är i de olika teknikerna som gör att vi som fotografer har olika uttryck, beteenden och 

begränsningar eller friheter när vi fotograferar.   

 

Tema på projektet 

 

Jag kommer använda naturen som tema till projektet. Dels för att den är lätt tillgängligt när 

jag ska fotografera och dels för att det är ett ganska välutforskat område när det gäller 

fotografi, både förr och nu, det kommer ge min disskution i texten mer material och större 

grund att stå på.  

 

Arbetsplan 

 

Det är svårt att bedöma hur jag ska disponera tiden i detta projekt eftersom det jag jobbar med 

är nytt. Jag har ingen uppfattning om hur lång tid det kommer att ta för att bygga kameran och 

få fram bilder av den. Men jag räknar med att det kommer vara den största delen av projektet. 

Den digitala biten kan jag hantera och därför kommer jag placera den efter den analoga i min 

tidsplan. Jag tänker jobba med min text jämte det praktiska arbetet för att inte glöma tankar 

och reflektioner jag får under arbetets gång. Jag planerar även ha själva bygget av kameran 

färdigt innan ex-jobbs-kursen börjar.  

Preliminär plan 

v.15- färdigställa projektplanen, framkalla den första filmen 

v.16- leta och läsa litteratur, ta en till omgång med hålkameran. 

v.17- använda litteraturen jag valt för att komma i gång med texten, skriva minst 3 på den. 

Framkalla filmen från andra omgången av hålkameran. 

v.18- Kopiera negativen jag blev nöjd med, fortsätta jobba med texten. 

v.19- Göra klart den digitala fotograferings delen, ha minst 8 sid text klart. 

v.20- komplettera med bilder, både digitalt och analogt om det behövs, skriva 2 sidor text. 

v.21- färdigställa texten, och få ut alla bilder i det fysiskaformat jag ska visa dem på. 

v. 22- förbereda presentationen.  
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Referenser och litteratur 

Referenser är lite svårt att bestäma innan själva kursen och arbetet med projektet har kommit 

igång. Men lite reflektioner jag har nu kring litteraturen är, The photograph  av Graham 

Clarke, Konsten att ta vinnande bilder - En inspirationshandbok för dig som vill ut av Göran 

Segeholm, Om fotografi av Susan Sontag. Jag behöver så klart mer litteratur och kanske inte 

kan använda mig av ovannämda böcker heller, men jag planerar att ha litteratur delen klar, 

även den, innan ex-jobbs kursen börjar.   
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Figur:1 

 

Figur:2 

 

Figur:3 

 

Figur:4 
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