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Inledning 
 

När jag började denna utbildning hade jag inget klart mål i mitt huvud vad jag ville skulle bli 

mitt slutgiltiga arbete. Det var inte förrän jag och mina klass kompisar gjorde ett arbete åt 

Varnhems kyrka som jag hittade något som jag kunde tänka mig utveckla till ett 

examensarbete. Självklart fanns det en del andra projekt jag skulle kunna ha tänkt mig att 

utveckla men när det kom ner till att bestämma mig så var det här det som mig varmast om 

hjärtat. 

 Det vi gjorde i Varnhem var att konstruera VR bollar som vi kallade det. En mängd bilder 

som pusslas ihop till en 360 graders boll som man kan titta runt i som om man faktiskt själv 

är på platsen där fotografierna togs och är fri att titta runt. Man är inte längre knuten till att 

bara se en sida av bilden, man kan nu titta runt omkring också.  

Tillsammans med det fysiska fotoarbetet jag har gjort har jag även tagit mig en titta på den 

historiska bakgrunden inom fotografering men jag har mest inriktat mig på den historiska 

och tekniska utvecklingen av panoramor.  

Anledningen till att jag började Visuell Kultur och mediedesign var mitt intresse för 

fotografering som jag alltid har haft och förhoppningsviss alltid kommer att ha. Men det är 

inte bara den själva fysiska aktiviteten att fotografera utan även själva historian bakom hur 

allt utvecklades. Dock kan jag ju inte ta med hela historian i min uppsats så därför har jag 

bestämt mig för att avgränsa mig just till panoramans historia. För det som var innan VR var 

ju panoramor, i alla fall i mitt fall då jag har tagit landskapsbilder. 

När jag började fundera över hur jag skulle göra arbetet så övervägde jag att göra en VR 

fotografering i Skara domkyrka, men på grund av bristande kommunikation så blev det inte 

så. Jag började då överväga andra alternativ som skulle kunna vara lika ståtliga. För i mitt 

huvud hade jag redan klart hur Skara domkyrka skulle bli så när dom planerna gick åt skogen 

så kände jag mig tvungen att finna ett lika värdigt objekt. Jag började titta på olika böcker 

som stod hemma i bokhyllan och hittade då Vänerhavet1 i boken hittade jag en stor variation 

av olika bilder av olika platser runt Vänern. På mitten uppslaget i boken så är det en 

panorama bild på Hindensrev, en stenformation som sträcker sig 5 kilometer rakt ut i 

Vänern. Det är på grund av den bilden som jag bestämde mig för att jag skulle göra mitt VR 

projekt längst ut på Hindensrev, och dels för att jag ville ha en utmaning och för att naturen 

är så underbart vacker där ute. 

 

 

                                                             
1 Bo Dahlgren, Tore Hagman, Hans Konbäck, Jan Töve, Vänerhavet, Vänerhavet HB, 2005 
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Syfte och metod 
 

Mitt syfte med det här arbetet har varit att fokusera mig på själva aktiviteten att göra dessa 

VR bollar och fördjupa min kunskap i den tekniken.  Och att även försöka få ett svar på vad 

VR kan göra som inte panorama klarar av.  

Jag har använt mig av kunskaper jag lärde mig från ett tidigare projekt. Jag har använt mig av 

samma metod som vi använde oss av då. För att kunna genomföra mitt projekt så använde 

jag mig av en stillbildskamera, ett speciellt stativ och ett speciellt huvud som man monterar 

kameran i som sedan monteras på stativet.  

 

Process 
 

Min process började med att försöka hitta ett objekt till min fotografering, vilket till en 

början var Skara domkyrka men efter bristande kommunikation så var jag tvungen att byta. 

Så två veckor in i arbetet var jag tvungen att komma på något annat och då blev det 

Hindensrev. Min idé var att göra ett 360˚ panorama längst ut på Hindensrev, för att kunna 

genomföra det så behövde jag en stillbildskamera, ett speciellt stativ och ett speciellt huvud 

som man fäster på stativet och sedan placerar kameran där i. Beroende på vilka inställningar 

man har så får man olika många bilder och jag ville ju ha så detaljrikt som möjligt så jag fick i 

slutändan ca 300 bilder att arbeta med. För att sedan pussla ihop allting till den här 360˚ VR 

bollen så fick jag använda mig av ett speciellt program som heter Autodesk Sticher. I det här 

programmet så bygger man ihop sina bilder men det blir inte allt bra på en gång så jag har 

fått exportera ut det sticher har byggt ihop och öppnat det i Photoshop för att göra alla 

finjusteringar där, för att sedan ladda in det i sticher igen för att rendera ut en VR boll.  

Men under arbetets gång så har jag haft mycket tekniskt problem på grund av sticher för det är inte 

det mest pålitliga programmet som finns men med mycket tålamod så har jag fått det hela att 

fungera.  

Diskussion och reflektion 
 

Under 1800-talet så började fotografiska panoramor dyka upp lite överallt, till stor del tack 

vare att daguerreotypin hade uppfunnits. Det var en tidig fotoprocess där bilden formas i 

amalgam på en tunn silverplåt som satts ihop med ett tjockare kopparunderlag.2 

Till en början så fick man ta flera bilder var för sig för att sedan i efter hand sätta upp dom sida vid 

sida för att skapa hela panorama vyer . Vilket påminner om det jag har gjort i mitt arbete, jag har fått 

ta alla bilder var för sig för att sedan sätta ihop dom i efter hand. Så på så sätta har inte själva 

                                                             
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Daguerrotypi 
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processen utvecklats speciellt mycket enligt mig, självklart är det mycket enklare för oss för vi har 

digitaliserat kameran så vi behöver inte gissa oss fram när det kommer till slutar tid och sånt.  

Och nu har vi även utvecklat kameror som är speciellt gjorda för att ta panorama bilder men det 

kommer jag till senare men det är själva processen att själv stå där och rotera kameran som inte har 

utvecklats speciellt mycket på över 200 år.  

På 1800-talet när panoramorna kom så var det en av de största underhållningsformerna som fanns, 

det var ett fenomen som folk inte hade sett förut men det var inte bara ren underhållning utan även 

ett sätt att dokumentera vissa platser, speciellt i USA fanns det ett behov av att dokumentera 

urbanisationen av städerna som växte fram.3  

Det gjorde även försök till att få in panoramat på ett kort antingen genom att använda en vid lins 

eller att sakta rotera kameran i en båge samtidigt som ytan bilden skulle fästas på rörde sig åt 

motsatt håll. Men det var inte förrän 1845 som Fredrich von Martens lyckades göra dom nödvändiga 

justeringarna på den optiska och mekaniska fronten så att man kunde göra ett panorama 

daguerreotyp.4  

 

Jag tycker det här med att dom ville dokumentera städernas framväxt i USA är väldigt 

intressant för jag kommer inte ihåg att jag har sett speciellt många panoramor på städer i 

Sverige. När jag har gjort mitt arbete har jag haft i mitt bakhuvud att det känns viktigt att 

dokumentera en sån speciell plats som Hindensrev för vi vet inte hur länge till vi kommer 

kunna besöka den, den globala uppvärmningen kan ju göra så att vatten ytan stiger och hela 

revet dränks och därför tycker jag det är viktigt att vi dokumenterar platser för allt förändras 

hela tiden. Oavsett om det är en panorama eller VR så borde det göras oftare. 

Jag vet att Disney har gjort 360˚ teatrar i sina parker5 men jag vet dock inte hur det har gått 

för dom, om de blev framgångsrika eller inte. Det verkar vara ett logiskt ställe i alla fall för 

mig att placera 360˚ teatrar i nöjesparker eller i museum. Exponerings faktorn är så pass stor 

inne på en nöjespark att jag tror att fler människor skulle bli intresserade av det om dom fick 

en chans att uppleva det.  Jag skulle kunna tänka mig att min VR boll skulle passa bra in på 

Lidköpings museum eller på deras hemsida. Tycker nog att alla lite större städer borde ha en 

VR boll på sin hemsida för även om man inte kan ta sig dit eller om man ska åka dit av någon 

anledning så kan man i för väg få en uppfattning om hur det ser ut innan man kommer dit.  

 

När det kommer till tekniken och kameror så finns det ett väldigt brett utbud av kameror 

som är gjorda för att ta panorama bilder. Det finns tre olika grupper av panorama kameror 

Flatback, Swing lens och Rotational. Den första kameran håller filmen platt och parallell med 

linsen som man kanske kan förstå när man läser namnet. Den här sortens kamera är den 

vanligaste och den mest populära versionen av panorama kameror för det är den mest 

mångsidiga av dom och enklast att använda sig av. Den är egentligen som en vanlig kamera 

förut dess storlek, en flatback kamera är mycket längre än en vanlig kamera just för att 

kunna ta panorama bilder. En swing lens kamera påminner utseendemässigt som en flatback 

                                                             
3 Naomi Rosenblum, A world history of photogrphhy, Abbeville Press, 2008, s. 97 
4 Naomi Rosenblum, A world history of photogrphhy, Abbeville Press, 2008, s. 98 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Panorama 
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men fungerar på ett helt annat sätt. Filmen i den här kameran är en aning kurvad och rör sig 

sakta bakom linsen för att gradvis exponeras. Den här kameran kan dock inte användas som 

en vanlig kamera för bilden får en viss förvrängning och man kan inte byta ut linsen på den. 

Den sista av dom är rotational och även den hör man ju på namnet vad som är speciellt med 

den. Denna kamera typ är gjord för att kunna ta bilder som är upp och över 360˚ så man har 

väldigt begränsad användning för dom och om man inte sätter upp dom rätt så kan man få 

extrema förvrängningar på sina bilder. Dom används oftast för att göra VR och för att ta 

interiör bilder.6  Jag använde mig inte utav någon av de här kamerorna så jag har ingen 

erfarenhet av dom men jag skulle gärna testa och se hur olika resultaten skulle bli. Jag 

använde mig av en vanlig stillbilds kamera som tack vare det speciella huvudet som kameran 

placeras i kan göra i princip samma sak som en rotational kamera kan. Men från det jag har 

läst om den kameran så tror jag att jag får ett bättre resultat med den metod jag har använt 

mig av nu, för nu har jag full kontroll över kameran och kan kontrollera så att det inte blir 

någon konstig förvrängning. Men en nackdel med min metod är ju att det tar rätt mycket tid 

att stå och ta alla bilder som behövs, med rotational kameran kanske det går fortare och det 

skulle ju vara en stor fördel.  

Nu när tekniken har utvecklats så pass mycket som den har så är det faktiskt idag väldigt 

enkelt att göra en panorama bild och man kan lätt få hjälp om man inte är insatt de olika 

programmen som finns. John och Barbara Gerlach tar till exempel upp i sin bok Digital 

Landscape Photography7 olika sätt att använda Adobe Photoshop för att göra egna 

panoramas. Dom förklara även väldigt bra hur man ska göra saker och ting om man är 

amatör. Ut över det så förklara dom väldigt mycket om landskapsfotografi och även den 

tekniska delen i det. Tack vara att det finns såna här böcker så tror jag att allt fler vågar sig ut 

och experimentera med sina kameror. Men att göra det som jag har gjort är lite svårare för 

den som inte har tillgång till utrustningen som jag har, och utöver utrustningen så har jag 

behövt använda mig att ett speciellt program för att få ihop mina bollar. Det är inget man 

bara kan slänga in i photoshop och göra på en halv timme. Jag skulle vilja påstå att 

panoramor är mer ett konstverk än vad VR är, för dom kan inte användas på samma sätt. Vr 

kan du inte skriva ut och rama in, det är beroende av en skärm och ett data program så man 

faktiskt kan titta runt i den. Medans en panorama bild inte är bunden till att visas digitalt, 

man kan lika gärna skriva ut den och visa upp den på en vägg. Även om VR har utvecklats 

från panorama så skulle jag nog vilja påstå att panoramor är mer mångsidiga än VR baserat 

på att dom kan visas upp på flera sätt. Men allt är ju en tolknings fråga och det är i alla fall 

min tolkning.  

 

 

 

                                                             
6 Lee Frost,Panoramic Photography, David and Charles,2007, s.13-14 
7 John & Barbara Gerlach, Digital Landscape Photography, Focal Press, 2010, s.187 
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Resultat 
 

Mitt arbete har resulterat i en VR boll över Hindensrev, vägen dit var dock väldigt gropig och 

inte helt lätt. Jag har även fått ännu mer kunskap om att använda denna fotograferings 

teknik. Jag är dock inte full lärd men det tror jag aldrig att man blir. Men jag känner att jag 

har uppnått det som jag ville med det här projektet. Jag hoppas även att min slutprodukt 

eventuellt kanske skulle kunna användas av Lidköpings kommun på till exempel deras turism 

sida. Jag skulle också gärna fortsätta med att fotografera på det här sättet för slutprodukten 

av det man gör är väldigt speciellt så om jag kunde skulle jag gärna åka runt Värnen och göra 

samma sak som på Hindensrev. Och även testa på andra plaster, nu har jag gjort det här i en 

kyrka och längst ut på ett rev i Vänern, jag skulle gärna vilja stå högt uppe på en höjd 

någonstans bara för att testa hur det skulle bli. Det här arbetet har resulterat i att min 

hunger för att fotografera bara har ökat och det är något positivt.   
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