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Den här texten är ett personligt utforskande kring temana identitet, kreativitet samt närvaro i och 

genom den fotografiska handlingen. Den har sitt ursprung i anteckningar, samtal, tankefragment, 

fotografier, minnen, dikter, citat och referenser till personer och tänkare som ägnat tid åt att 

reflektera över människan, livet, fotografi och bildens betydelse i allt detta. Titeln på arbete är en 

parafras på ett citat av Marguerite Duras som jag lånat av min klasskamrat Linda Carlsson. 

Citatet uttrycker i sin enkelhet en av de mest fundamentala insikter jag kommit till under arbetets 

gång; att alla skapande processer är en form av utforskande av det okända kända.   

!
Att skriva är att försöka få reda på vad man skulle skriva om man skrev - och det vet man bara efteråt 

- innan är det den farligaste fråga man kan ställa sig. Men det är också den vanligaste.  1

!
!
   Grunden för mitt utforskande kommer ur ett behov av förståelse och förändring. Förståelse för hur 

jag identifierar mig i min roll som fotograf och i relationen till mitt yrkesutövande. Förändring i min 

syn på mitt egna skapande och för att hitta ett personligt förhållningssätt till detta snarare än ett 

förväntat. Jag har en lång relation till den fotografiska bilden och ibland har det varit ett trasslig 

förhållande till identiteten som fotograf. I takt med en utveckling som gjort det möjligt för snart sagt 

alla människor att genom enkla knapptryck låta avancerade, men tillgängliga, tekniska processer 

skapa fotografiska bilder som med ytterligare knapptryck kan distribueras över snart sagt hela vårt 

jordklot, har jag funnit mig mer och mer vilsen trotts att jag trot att jag borde känna mig hemma. 

Jag vill därför även försöka gestalta en problematik som uppstår ur att den fotografiska bilden mer 

än någonsin utgör det huvudsakliga språk med vilket vi kommunicerar vårt förhållande till världen 

med. Har något i relationen till den fotografiska bilden gått förlorat häri? Uppstår det ett glapp i 

förståelse när det finns obalans i kunskapen om bildens tolkning? Eller formas det nya användandet 

av en direkt och omedveten förståelse för den fotografiska bildens subjektiva laddning? Dessa 

frågor, som så många andra, förblir kanske obesvarade. Men min förhoppning är att jag med min 

text ändå kan bidra till en utökad diskussion kring dessa.     

!
!
!
!

!1
 Duras. Att skriva, 481



Anteckning 2016-08-24 
Jag är inte fotograf längre. Jag fotograferar inte längre. Behöver 
hitta min egen definition av mig själv. !
Har jag någonsin varit fotograf? Till tittel, yrke och huvudsakliga försörjning, ja. Men i mig 

själv? Kanske inte enligt mina egna hårt ställda krav. Fast jag ljuger när jag säger att jag inte 

fotograferar, för rent tekniskt gör jag ju det. Alltså tar fotografiska bilder med kameror. I alla fall 

om bild definieras genom att vara ettor och nollor som lagras på ett minneskort. Ettor och nollor 

som sedan kan visas på en skärm och skickas vidare till en annan skärm. Men är det verkligen 

bild? Och, om inte bild är mer än så, är det tillräckligt för att beskriva för mitt intresse? Nej, 

snarare är det ju upplevelser och samspelet med människor som fångar mig.  

!
Sökning: Fotograf  2

En fotograf, ytterst av grekiskans φωτός (photos), "ljus", och γράφω (graphos) 
"skrivet", är en person som framställer fotografier. Ordet kan syfta både på yrkes- och 
amatörfotografer. Fotograf som spelar in rörlig bild kallas för filmfotograf. 
Fotografen kan till exempel arbeta med studiofotografering, stilleben, bröllop, 
skolfotografering, matfotografering, bildjournalistik, nyhetsreportage, 
reklamfotografering, djurfotografering, sportfotografering, naturfotografering, 
undervattensfotografering, landskapsfotografering, konstfotografi, filmfotografi och 
videokonst.!

!2
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Fotograf2

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fotograf


Making something out of nothing. 
Making Nothing out of something. 

!
!
Jag drömmer att det fanns en maskin som kunde fånga alla mina tankar, drömmar och idéer.       

Den skulle lösa upp röran i mitt huvud och sedan spotta ut allt till något begripligt. Hur det skulle 

gå till vet jag inte, men i resultatet skulle allting jag är och vill bli vara synligt, inte bara för mig 

själv, utan även för andra. 

!
As photographers describe it, picture-taking is both a limitless technique for appropriating the objective 

world and an unavoidably solipsistic expression of the singular self.  3

!
!
   Antar att det jag letar efter är något som kan skapa lite lugn inom mig. Hittar bara klichéer. Skog. 

Hav. Eld. Det är något med de oregelbundna rörelserna och ljudet i dessa som tillåter sinnet att vila. 

I motsats till så mycket annat runt omkring oss idag. Även om det ofta är kaos inne i mig kanske det 

sällan synts utåt. Minns att någon en gång sa till mig att jag alltid såg så lugn ut. Jag hade aldrig 

fattat att det är så, att jag verkade lugn utåt. För i mig pågår ett malande av tankar av oro, osäkerhet 

och otillfredsställelse. Jag har ofta känt det svårt att finna mod. Mod till att våga. Våga lita på min 

förmåga. Lita på att det arbete jag utför faktiskt är bra och betyder något. Ändå tror jag nog att 

många uppfattat mig som modig. Kanske för att jag kastat mig in i nya ologiska utmaningar för att 

slippa handskas med osäkerheten i den rådande ordningen. Jag längtar efter att stanna upp. Jag 

längtar efter att stå kvar. Kvar i min egen självklarhet.  

   I en värld där det mesta är temporärt och flyktigt har det inte lämnat mycket tillfredsställelse att 

förhålla sig till mitt yrke på det sätt jag gjort. Att bara lämna ifrån sig material som någon annan ska 

sortera, välja och ordna upp för att sedan skapa mening och samband som jag inte kan rå över kan 

vara en enkel väg för att slippa ta ansvar. Men att aldrig vara kvar till slutet, att aldrig fullt stå 

bakom det som skapas, berövar samtidigt mig på den slutgiltiga tillfredsställelsen. Jag vill känna att 

det jag gör existerar. Det är som att beviset på min existens försvinner när arvodet för mitt arbete är 

betalt. 
    !

!3
 Sontag. On Photography, 1223
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    alla liv kräver offer 

    mitt också 

    för att komma härifrån  

    måste jag finna ett nytt språk  4
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 Torbjörnsson. Befinner mig i sovrummet, 114



Sökning: Affirmation !5

Affirmation (av latin affirmatio, ’försäkran’) Synonymt med "bekräftelse". Exempel är att 
"beröm", "lön" och annan form av positiv återkoppling även ger positiv affirmation. Man 
blir alltså mer benägen att upprepa handlingar som ger positiv affirmation.!

!
   Jag har försökt ge kompositionerna, det vackra ljuset och allt annat man ska se, berätta och visa 

upp. Fast egentligen var det bara mig jag vill att ni skulle se. Utan krav på att vara något annat. Utan 

förväntningar. Men vari läg förväntan? Hos mig själv eller hos andra? Tänk om jag egentligen var 

ämnad för något annat men fastnat i en karusell av bekräftelse? Visst, fotograferandet gav mig tidigt 

ett sammanhang men har inte alltid skänkt mig ro. Jag vill se världen och uppleva den. Möta 

människor och vara nära. Förstå och finna min plats. Men när jag nu söker efter mening genom 

objektivet, känner jag snarare en känsla av osäkerhet och avskärmning inför världen. 

!
Photography, which has so many narcissistic uses, is also a powerful instrument for depersonalizing 

our relation to the world; and the two uses are complementary. Like a pair of binoculars with no right 

or wrong end, the camera makes exotic things near, intimate; and familiar things small, abstract, 

strange, much farther away. It offers, in one easy, habit-forming activity, both participation and 

alienation in our own lives and in those of others–allowing us to participate, while confirming 

alienation.   6

  
!

   Jag minns att jag brukade blicka genom kameran hela tiden. Jag kunde fullständigt förlora mig i 

fotograferandet närhelst ett ögonblick eller en idé uppenbarade sig för mig. Visst, jag tar fortfarande 

endel kort då och då med min mobilkamera. Lite slarvigt och som i o-synk med världen och det 

som händer i den. Oftast på mina barn eller små saker och ting som jag ska komma ihåg. Dessa kort 

har en inbyggd distans till min blick. Förut, vävdes blicken ihop med tankarna som kom ur 

impulsen av att låta sökaren rama in en del av världen och filtrera den genom min perception. Som 

jag minns tankarna var de absorberande tankar. Tankar att trasslade in sig i. Tankar som upphävde 

uppfattningen av tid och rum. De var både lugna och kaotiska på samma gång. Idag visar sig de 

tankarna sällan när jag tar mina kort. Varför? Hur kunde det ske? Vad i min relation till den 

fotografiska handlingen har gått förlorad? Frågor jag ställer. Frågor utan tydliga svar. 

!5

 https://sv.wikipedia.org/wiki/Affirmation5

 Sontag. On Photography, 1676



   Att med kameror framställa fotografiska bilder, stilla eller rörliga, har jag på olika sätt ägnat mig 

åt i över 30 år. Kameran som apparat och objekt har fascinerat mig ännu längre. En ppfattning av 

bildens existens har jag haft så långt tillbaka jag kan minnas. Så långt att jag idag inte vet om det är 

själva upplevelsen och det verkliga minnet av den eller bilderna jag sett som format innehållet av 

det jag kommer ihåg.  

   Det känns som att det jag mest kommit att ägnat mig åt i mitt bildskapande varit ett oregelbundet 

och slumpartat infångande av saker och skeenden runtomkring mig. Inkonsekvent har jag ibland 

vänt kameran mot mig själv, som för att spegla mig i stunden. Det har varit lika oplanerat som allt 

det andra. Jag antar att jag gjort det i ett försök av att se mig själv i ett ögonblick, i en reflektion av 

jag, just där och då. Kanske var det inte bara för att få syn på mig själv, utan även för att visa upp en 

skärva av mig och mina upplevelser för andra. Här är jag här och här är jag där. Här gör jag det och 

det med den och den. Det är sådant människor gör. Nuförtiden allt flera och allt oftare. Det verkar 

som om vi idag lever genom den fotografiska bilden snarare än i verkligheten och upplevelsen av 

den. Bilden gör oss till del av världen, men samtidigt så fjärmar den oss från den samma. 

!
Photography has become one of the principal devices for experiencing something, for giving an 

appearance of participation.   7

!
!
   Bild har har utvecklats till ett språk genom vilket vi förmedlar våra upplevelser och närvaro i 

världen. Utan den fotografiska bilden existerar vi inte. Men blivet den huvudsakliga förmedlaren av 

våra ”jag”, decimerar vi i själva verket inte betydelsen av vilka vi är och vad vi vill åstadkomma? 

!
!
!
Seen that, been there, ate it yesterday. 

  

!
!
!
!

!6
 Sontag. On Photography, 107
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Anteckning 2016-08-16 
Det slog mig idag hur platt och endimensionell den fotografiska och 
filmade bilden egentligen är. Jag tänkte på det när jag stod och filmade. 
Tittade i sökaren på mannen som intervjuades. Jag (min hjärna) hade 
komponerat en behaglig bild, men det kändes som en förenkling av allt jag 
såg och upplevde. Det är kanske det bilder blivit idag, förenklingar av 
verkligheten? Förenklingar av en verklighet som vi annars snart inte kan 
ta till oss på annat sätt? I behovet av förståelse för livet blir 
förenklingen det lättaste sättet att klara av komplexiteten. Men när 
bilden ska bär hela ansvaret för att inhämta kunskap, tolka, och relatera 
till verkligheten förvränger den inte livet till en höjd över sig självt 
och som blir så svår att gripa tag i att vi missar det? Vi tappar seendet 
för nyanserna och förmågan att uppleva helheten. Mening är inte mening 
utan en platt yta. En bild vars inbyggda ram blir är vår begränsning.  !
!
! ! ! Mitt egentliga språk är ej bild, ej heller ord, utan något 

   smalt som kan skymtas mellan arterna. Ett ljus, en närhet, 

    det är vad jag vill.  8

!
!
Sagan om den första kameran 

Jag skulle kunna berätta sagan om hur jag började fotografera. Sådär som fotografer gör. Sagan 

handlar så klart om min första kamera, men den kan berättas med två parallella slut. 

   Min första kamera var en enkel liten kamera. Den kom som byggsats med en tidning vid namnet 

”Jippo” som jag brukade få min pappa att köpa i den lilla speceributiken tvärs över gatan. I varje 

nummer av tidningen följde det med en liten sak man kunde bygga ihop själv och denna gång var 

det alltså en kamera. Jag älskade att bygga saker. Jag ville bli uppfinnare vid den här tiden. Jag hade 

precis fyllt sju år skulle snart börja första klass. Kameran var som sagt enkel. Gjord i svart plast, 

med en liten lins och en spak som öppnade och stängde slutaren. Filmen man använde till kameran 

var en sådan där Instamatic kassett som normalt sätt stoppas in i kameran, men på den här, spändes 

den fast med ett gummiband mot den ljustäta kammaren mellan objektiv och filmplan.  

   Jag minns att jag fotograferade allt möjligt med kameran. Spänningen var enorm när min mamma 

äntligen hämtade ut filmen från framkallning. Förväntan om att få uppleva något magiskt uppfyllde 

mig totalt. Men, när jag öppnade kuvertet med fotografierna, var det bara en bild som uppvisade 

spår av allt det jag försökt att avbilda. Det var en bild av min kompis Martin. Iförd randig tröja och 

keps står han på gatan utanför vårt dagis. Det är här de parallella sluten börjar löpa.  

!8
 Sandelin. Nattmusik, 768



   I det första slutet blir jag helt fascinerad av den suddiga bilden på Martin. Besatt och uppfylld av 

känslan drivs jag att fortsätta mitt fotograferande. Jag får en ny, bättre kamera, och börjar utveckla 

talang och lusten till att utrycka mig genom fotografi växter sig stark. Min drivkraft och passion 

leder mig fram till en lysande karriär som fotograf. Och allt startade med den där suddiga bilden 

tagen med min enkla Jippo-kamera.   

   I det andra slutet blir jag istället fundamentalt besviken när jag får se de suddiga bilderna. Jag 

väljer att totoalt distansera mig från fotografi. Så småningom söker jag andra uttryck för min önskan 

om att uppleva och delta i världen. Kanske, börjar jag spela ett instrument? Sanningen är så klart att 

ingen av dessa sagor, som så sällan sagor är, skulle vara sann. Tidningen med kameran, ja den hade 

jag faktisk. Det suddiga fotografiet på Martin har jag sparat någonstans. Men vad som verkligen 

hände, och om upplevelsen lämnat några spår i mig, det är fördolt i mitt minnes dunkla vrår.   

    

   Jag letar bland mina gamla fotografier och hittar kortet på Martin. Efter ytterligare lite letande 

hittar jag även negativen. Var det som jag mindes det? Ja, i stort sätt. Några andra kopior från den 

rullen finns inte. Negativen uppvisar bara suddiga spår av de personer och platser jag försökte fånga 

i övrigt. Jag tycker mig se på kortet att Martin har tappat båda sina framtänder i överkäken? Precis 

som min son just har gjort. Jag inser att de är ungefär lika gamla i det där ögonblicket och på något 

märkligt sätt kopplar bilden ihop mig själv med tiden och mitt liv. Handlingen av att ha fört ner 

slutarens lilla spak får plötsligt mening.   
!9



!
 

!
!
!
!

I stopped, keeping with me, like a treasure, my desire or my grief; the anticipated essence of the 

Photograph could not, in my mind, be separated from the ”pathos” of which, from the first glance it 

consists.  9

!
!
!
  

!
!

!10
 Barthes. Camera Lucida, 219



Bild är allt. Bild är inget. 
!

!
Vill jag att det ska vara som det varit, göra vad jag gjort och känna vad jag känt? Istället för att se 

mig om och söka efter egen inspiration och motivation jämför jag ofta mig själv med andra som 

verkar vara tillfreds med sina tillstånd. Jag vet att det är en osund vana men har ändå svårt att låta 

bli. Förut, för länge sedan, brukade jag istället jämföra på ett positivt sätt. Självsäkert tänkte jag att 

jag kunde mer om fotografi än många andra. Vid en punkt tänkte jag till och med att jag skulle bli 

den bästa fotografen i världen. Allt var möjligt. Jag befann mig i rakt nedstigande led från Richard 

Avedon och tänkte att jag skulle kunde bli en lika fantastisk fotograf.  

   Nu har jag istället känslan av att det som varit mitt territorium invaderats av övriga världen. De 

kunskaper jag har är inte längre förbehållna en specialist. Alla är fotografer och allt omkring oss är 

fotografi. De senaste decenniernas tekniska paradigmskifte har satte en kamera i handen på varje 

människa. Åtminstone i vår del av världen. Det har gjort fotografi till allmän domän och uttryck för 

var och ens önskan att tillägna sig världen och lämna spår av sig själva däri. Vi fotograferar för att 

vi kan. Det är på många sätt fantastiskt så klart. Utvecklingen har inte bara resulterat i nya metoder 

för att infånga och lagra fotografiska bilder utan även för att reproducera, distribuera och 

konsumera dem. Resultatet är en aldrig sinande ström av fotografiska bilder som snart sagt 

ockuperar varenda vrå av vår tillvaro. På ett sätt kan man säga att det är en sann demokratisering av 

mediet. De positiva effekterna av detta är självklart goda. För fotografi är också makt. Makt att 

definiera både sig själv och sin omvärld. Men i ett ständigt flöde riskerar vi inte möjligen att sortera 

bort väsentligheter? Och utan kunskap om tolkning av den fotografiska bildens innehåll riskerar de 

att bli förenklingar av verkligheten. Förenklingar som istället leder oss bort från världen och 

varandra. 

!
Bilder är till för att göra världen tillgänglig och föreställbar för människan. Men i samma stund de gör det 

ställer de sig mellan människa och värld. De är tänkta som kartor, men blir istället skärmar.  

I stället för att presentera världen för människan, så re-presenterar de den; de sätter sig själva i världens 

ställe, så till den milda grad att människan lever som en funktion av de bilder hon producerat.   10

!

!11
 Flusser. En filosofi för fotografin, 1310



   Jag fruktar att utveckling har inneburit en devalvering av bildens förmåga att bära mening. Ju fler 

bilder vi ser, desto mindre betyder de något. Det gör mig sorgsen för jag älskar egentligen den 

fotografiska bildens förmåga att beröra min själ. Men nu, känner jag mig mest utmattad och 

förvirrad när jag försöker ta del av strömmen av bilder som passerar mig dagligen.  

   För några år sedan beslutade jag mig för att försöka vara mer närvarande i ögonblick istället för 

att ägna tiden åt att försöka fånga något av dem med en kamera. I vissa avseenden har det varit 

lyckat. Det är skönt att inte jaga efter ”bilden” hela tiden och jag njuter i känslan av närvaro i nuet 

istället för att fibbla runt med kameran och missa själva upplevelsen. Men i andra avseenden känns 

det som jag missar något. Något annat än ögonblicket och närvaron. Något som är kopplat till 

minnen av den. För hur mycket jag än tänker att jag ska komma ihåg stunden, platsen eller 

människorna, kommer det obönhörligt att med tiden glida in i glömskans skuggland. Här, här kan 

kanske mina kort som jag ändå tar då och då kan hjälpa mig? Om jag bara låter de vara enkla 

impulser eller anteckningar ur en flyktig tanke som får tillkomma endast för dess egna skull och inte 

för något högre syfte, kan de kanske bli pelare mot vilka jag kan luta mig mot en dag. Möjligen 

kommer de aldrig någonsin att ses på men det är inte själva poängen. Poängen är att jag genom den 

fotografiska handling aktiverar ett minne. Kanske är de de viktigast bilder jag någonsin tar? 

    !!!!!!!!!!
Nuet går inte att återskapa.  11

!
!
!
!!
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 Esbjörn Svensson. Sommar & Vinter i P1 2003, http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/381777? 11

    programid=2071



Anteckning 2016-01-26 
Vad är det jag ser? Ett brutet ögonblick. Vad är det vi minns? Jag minns 
att jag tog en bild. Bilden visar något som fångade min uppmärksamhet i 
stunden. Förhållandena mellan det fysiska. Naturen, kameran 
och människan.  
Jag vill arrangera, komponera och förutse men det bryts upp av 
verkligheten. Jag märker det först inte. Reagerar sedan instinktivt. Van 
från att dokumentera plötsliga skeenden trycker jag på knappen. Plötsligt 
uppstår ny mening. 
 

                        Från tillkomsten av ”Broken Moment”. Fårö, september 2015   

!
!
Vissa saker ser man bara när man byter 

riktning på en invand rörelse. 
!

!13



Subjectmyselfie 

Jag ville sätta igång och stimulera min slumrande kreativitet men hade svårt att komma på något 

projekt att börja med. Fick föreslaget att jag skulle ta självporträtt. Inte så originellt tänkte jag. 

Finns många som gjort tidigare. Lite obekvämt också. Men jag kunde inte komma på något annat så 

jag satte igång. Jag tänkte på det som ett försök att umgås med mig själv genom det fotografiska 

handlandet. Kanske skulle vara intressant att försöka ta bilderna i situationer eller på platser som 

väckte minnen och känslor för mig? Kanske kunde fotografiet av mig själv i den stunden på något 

sätt spegla och förmedla det jag kände och upplevde? Jag började leka med en titel på projektet och 

fastnade för en ordlek med orden Subject, myself, och selfie.  

   Jag undrade vad skulle hända om jag visade upp bilderna så som bilder visas upp idag? Skulle 

människorna som ser dem men inte känner mig bara se en bild av någon behöver bli sedd, eller 

skulle dom faktiskt kunna se något av det verkliga jag? Förstås omöjligt att få svar på, men genom 

att utsätta mig för det publika kunde jag ändå följa mina egna reaktioner av förloppet. Frågorna 

började hopa sig i huvudet. Svaren fortfarande lika frånvarande. 

!
!
!

A selfie 

!
I take a photo of my face on the pillow, the flat face of skin and gravity. I could 

 publish it, the raw, ugly selfie. The word selfie sounds like it would only be about 

 cuteness, hotness, and selfishness. But selfies are also fragile, raw, defiant, and 

 dependent on others: this is an image of me in a mirror and I give it to you. Then 

 you’ll be my mirror. There is no obligation to like but please don’t bully me.  12

! !
!
!

!
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!
Anteckning 2016-8-17 
Tänker på hur jag kan rena mig från mitt bildskapandes historia? Kan jag 
på något sätt släppa iväg alla mina kort som små ballonger som får lyfta 
mot himlen? Har funderat på att sätta ihop dom till en liten film för att 
de någon gång ska få mening. Ruta för ruta. Snabb kalkyl: 27073 bilder i 
min dator. Det blir, med 25 bilder i sekunden, en ca 18min lång film…




!
! ! !

! ! ! Min mesta tid går åt till att tänka ut och längta till den 

    fullständiga bilden. Under tiden gör jag bilder som så att säga 

   ligger vid sidan.  

         Och bild läggs till bild, ingen enda fulländad, tills bild-bandet blir 

    täckt.  Slutligen blir det hela ett slags film där  

   den ena scenen förklarar den andra.  

      Detta blir den definitiva bilden.  13

!
!

!16
 Sandelin. Nattmusik, 6813



Jag ska filma mig själv hemma. Spänd och lite nervös förbereder jag mig och tänker på vad jag ska 

göra. Plockar undan lite tvätt från golvet där jag behöver ställa en lampa. Har svårt att ignorera allt 

annat som borde göras. Det är lätt att falla in i att utföra hushållssysslor istället för att göra det som 

behövs i arbetet. Undrar återigen varför jag bestämde mig för att göra detta? Vad är det jag vill 

uttrycka? Finns det verkligen någon mening med att filma mig själv? Svårt att stå fast vid beslutet 

även om jag umgåtts med tanken ett tag nu. Försöker släppa min föreställningen om ett krav på att 

det jag ska göra görs för att visa upp för andra. Jag gör det bara för mig själv, för min egen skull så 

att jag ska kunna släppa det ur mig. Som en skiss av ett tillstånd eller en process. Bara för att få syn 

på något. Något som befinner sig inom mig.    

   När jag väl sätter igång är allt vant. Handgreppen och rutinerna är de samma. Tar av linslocket 

och tittar på optikens yta för att vara säker att det inte sitter något damm på den. Som om det 

spelade någon roll nu? Men vanans makt är stark. Närmast rituell. Hur många gånger har jag inte 

gjort samma sak? Hur många gånger har jag inte känt objektivets tyngd in handen och ignorerat 

dess värdet för att inte behöva bli nervös över att tappa den. Hur många gånger har jag inte skyddat 

kamerans öppning med handen för att hindra damm, regn, snö eller ljus från att obehörigt inträda i 

kamerans magiska kammare. Till vilken nytta? För vem? Vad är värdet av att återigen bedra 

verkligheten? För att jag ska synas? För att jag av egen kraft tidigare inte förmått teckna mina egna 

konturer? 

!
!

Det är mina val. 
Kan inte skylla på andra.  
Kan inte klandra mig själv. 

Som soldat vill jag lyda order.  
Som rebell göra motstånd. 

Ingen av dem kommer någonsin att vinna. 
Ingen av dem kommer någonsin försvinna. 

!
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Att skissa är att vidga sitt seende I det konkreta och närvarande nuet, och att höra mer, känna mer. Resultatet 

kan bli att man uppmärksammar verkligheten tydligare och mindre vanemässigt. Detta är givetvis möjligt 

bara under förutsättning att man är inställd på att upptäcka att det förväntade troligen är på annat sätt. Och 

att det första uppslaget inte är ett lösningsförsök utan en medveten utmaning för det erfarna ögat och 

kunnandet att snabbt få igång det sökande frågandet.  14

!
Carvings 

Jag känner ett behov av att ersätta kamerans fysikaliskt med något annat. Jag söker efter en känsla 

av det närvarande nuet och att göra något med mina händer. Göra något utan tanke på produktion 

eller på att det som skapas behöver en annan anledning för sin tillkomst än det skapande nuet. Jag 

funderar över i vilka aktiviteter som mitt behov skulle kunna tillfredsställas. Spela ett instrument? 

Trädbeskärning? Tillslut fastnar jag för att tälja i trä. Jag föreställer mig att det ska absorbera mig 

såpass att jag glömmer allt annat runt omkring för en stund och kan inträda i det tillstånd av närvaro 

i handlandet jag längtar efter. Varje skär, varje flisa, kan också bli en bild av min tankens närvarande 

intention. 

   Till en början tänkte jag att själva täljandet i sig ska bli det som utgör skissen av min närvaro. 

Men i stunden för utförandet beslutar jag mig för att även dokumentera handlandet genom att ställa 

min datorn framför mig och spela in skeendet med den inbyggda kameran. Skulle det möjligen på 

något sätt ändå gå fånga en reflektion av närvaro i bilden?  

   Jag hade redan bestämt mig för att täljningen skulle ske på mitt arbetsrum som formen av en 

arbetsaktivitet. Jag klär mig därför medvetet i svarta kläder, det jag vanligtvis har på mig då jag 

filmar. Svart används eftersom det minimerar risken för att synas i reflektioner och därigenom 

ofrivilligt manifestera den egna närvaron i bilden. Tycker att det passar även här.     
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   Resultatet i sig blev inget märkvärdigt. Varken grenen av päronträ som jag täljt på eller filmen, en 

dryg halvtimmes sekvens av relativt låg inspelningskvalité. Jag hade inte heller fullt ut upplevt 

känslan jag sökt efter; att helt närvara i nuet. Det faktumet att jag filmade mitt handlande gjorde att 

det kändes som jag spelade upp en akt av täljande snarare än att bara tälja. Besviken och lite 

desillusionerad städar jag upp efter mig.  

   Tanken hade varit att jag skulle upprepa proceduren av att tälja varje dag eller åtminstone några 

gånger per vecka. Men vardag och tvivel sätter tillfälligt stopp. Men jag bär inom mig en lust att 

vilja göra ett nytt försök till under andra omständigheter. Jag tänkte att jag ville utföra samma 

handling fast i naturen denna gång. Som en kontrast till den avskalade miljön i mitt arbetsrum. 

Kanske på en plats jag har en känslomässig koppling till? Vid ett besök på min svärfars landställe i 

skärgården några månaders senare såg jag möjlighet att pröva detta. Jag har ett speciellt ställe jag 

brukar gå och bada på och jag tänkte att det skulle passa. Jag förberedde mig med att leta upp en 

spännande träbit i vedhögen och begav mig med kniv och dator till platsen. Även klädvalet var 

medvetet denna gång. Jag tänkte på det mer som en fritidsaktivitet den här gången. En tjock stickad 

polotröja, en sådan man brukar ha när man är på landet, fick representera detta.   

   Inte heller denna gång kände jag att det lyckades fullt ut. Jag upplevde fortfarande spår av 

medvetenhet i kamerans närvaro men under stunder upplevde jag ändå att det kändes som ett 

absolut närvarande i handlandet. 

!
Tänkandet framställer ingen bild av verkligheten. Det skisserar i meningen att det söker ”avbilda” ett 

verklighetsskeende i dess skeende. Avbildningen är ett otillfredsställande uttryck för skissens ”utopi” som 

består i att rita ritandet medan det ritas, att teckna tecknandet medan det tecknas samt säga sägandet medan 

det sägs. Skissen är ett slags öga som ser sig självt när det ser, ett radikalt närvarande i ett förgängligt 

medan.  15

!
!
   Det inspelade materialet lämnades åt sidan. Kände ingen större lust inför det. Träbitarna låg på 

mitt arbetsbordet hemma som påminnelser om att något ändå var gjort. Men tumskruvar dras åt och 

det började bli kritiskt att presentera något för de visa. Ska jag bara visa upp träbitarna? Tittar på 

filmerna. Lägger dem bredvid varandra på datorns skrivbord för att jämföra. Där, plötsligt 

uppenbarade sig min skiss. De parallella skeendenas rörelser vävs samman och ljudet från båda 

filmerna bildade en slags meditativ fond till vilken jag kunde ställa frågan om min närvaro i bilden. 
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Vad blir synligt för mig när jag projicerar bilden av mitt subjekts intention av närvaro? Svaret för 

mig är att jag genom projektionen får jag få syn på mitt tillkommande, inte bara genom görandet, 

utan även i det varande varandet. Genom den bildskapande handledningens förmåga att omforma 

och konstituera närvaron får jag syn på mitt eget behov av att bli sedd.    

   Att jag hamnade framför kameran var kanske en slump. Eller så var det inte en slump utan ett 

omedvetet resultat av ett sökande efter något som skavt i förhållandet till mitt arbetet som fotograf. 

Jag fick plötsligt syn på mig själv och förstod att det var genom närvaro i det jag skapar som jag 

kommunicerar och manifesterade mig själv.  

 

!
!
Om jag inte kan ansvara för mitt egna 
tillkommande genom bilden, hur ska jag 
då kunna ansvara för någon annans? 

!
!
!
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!
   Ofta tänker jag såhär: Det jag gör eller har gjort är ju  

   ingenting, det kan vem som helst med lite energi lära sig  

   utföra. Varför just jag?  

      Men i nästa stund: Den kärlek jag sökt gestalta är min, 

   min hemlighet. Synen är alltid unik. Just den komponenten  

   kan ingen annan känna och ge.  16

 

           Börje Sandelins ”Pojke med papegoja” på plats vid arbetsbordet. !
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En tanke utan idé: Rå tanke. 
!
!
The Performing / Framträdandet 

Tanken föddes ur en nödvändighet till befrielse av ett misslyckande. Jag hade tidigare samma vecka 

filmat mig själv när jag täljer i skogen bakom vårt hus. Jag hade försökt att göra om den skiss jag 

tidigare gjort med min dators enkla kamera till en ”fin” film med en bättre kamera. Jag var stressad 

och jämförde mig med de andra fotograferna i klassen som alla var igång med ”riktiga” 

produktioner och jag ville åtminstone försöka göra något som var visuellt och tekniskt bra.  

  Jag hade funnit en fin plats med vackert ljus i skogen och ställt upp kameran. Jag justerade utsnitt 

och fortsatte med att ställa exponering, skärpa och ordna med ljudet för att sedan sätta igång 

kameran och filma mig själv när jag letar upp en pinne och sättre mig ner och täljer på den. Direkt 

efteråt kändes det misslyckat. Jag hade missat att sätta igång den externa ljudinspelningen och 

kamerans inspelning hade stannat innan jag var klar med mitt täljande och själv tänkt stänga av den. 

Jag kände att det hela var ett pretentiöst försök helt utan den lätthet och drivkraft som jag tidigare 

haft när jag gjorde de ursprungliga inspelningarna. Jag hade försökt göra något snyggt och 

konstruerat istället för att bara göra. På väg från skogen kände jag tomhet och besvikelse över att 

jag tänkt så fel och lagt ner massa arbete och energi som aldrig skulle blev synlig. Där, i rörelsen 

och besvikelsen föddes tanken. Tanken på att det hade varit mycket mer intressant att se själva 

görandet, allt som skede fram tills dess att inspelningen började, snarare än själva inspelningen av 

det tänkta skeendet. Ungefär som en semesterfilm där man får se allt som händer tills att den som 

filmar ska trycka på knappen och filma, men i själva verket stänger av kameran. Ett skildrande av 

allt det andra, allt det som pågår i marginalerna, runtomkring, innan och efter. Tillblivandet skulle 

vara intressantare och säga mer än vad ”filmen” i sig skulle gjort. I sin omedvetenhet kanske allt 

görande blir en närmare, tätare skildring av min tanke genom att praktikens avlagringar blir synliga 

för betraktaren. Här, från denna punkt, började jag röra mig mot att göra en skildring av själva 

framträdandet i sig.  

!
Att skapa betyder ursprungligen och avgörande att frambringa något, visserligen inte ur intet, men ur den 

skapande själv, oberoende av allt annat.  17

!
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   Jag började fundera över i vilka moment och skeenden den fotografiska och filmiska bilden blir 

till. Mycket ligger i blicken och översynen av objektet eller situationen som ska skildras men även i 

små detaljer och genom det som ofta benämns som känsla, dvs. tekniska och rent instinktiva val 

baserade på både erfarenhet och estetiska preferenser. Komposition, skärpeplacering och 

exponering är de mest synliga medan en slags förutsägelse och förståelse för skeenden och en 

inventering av alla möjliga scenarior tillhör en mer diffus och omedveten process. Allt som 

inkluderas i sökarens ram viktas mot det som lämnas utanför. Lika mycket kan visas genom att inte 

visa något. Jag ville gestalta hur beslut och tvivel blir synliga i kompositionen av bilden. Hur en 

utforskande och prövande process pågår in i det sista tills dess det slutgiltiga beslutet att starta 

kameran fattas.  

   När det bestämda inspelningstillfället närmade sig märkte jag hur det inom mig pågick process för 

att förstå och hitta sätt att förkroppsliga dessa komponenter. I detta reflektiva tillstånd insåg jag att 

filmandets fysikalitet är väldigt påtagligt för mig. Kunskap ligger lika mycket i minnet av det 

fysiska som i tanken. Kamerans handgrepp aktiverar processer och skapar relation till det som 

fångar intresset. Intuition och flöde är kopplat till den fysiska upplevelsen. Känsel, syn, lukt, ljud är 

alla del i att påverka utförandet. Att tillåta mig själv att vara känslig och mottaglig är en viktig del i 

framträdandet. Allt görs med en slags omedveten medvetenhet. Hela denna akt blir till ett 

framträdande. Inte bara av den filmiska bilden, utan även i min intention och riktning. Samspelet 

med min perception blir till ytterligare en projektion av min närvaro.  

!
!
Sökning: Subjekt  !18

Subjekt kan syfta på:


Subjekt (satsdel), en nominal primär satsdel inom grammatik


Subjekt (filosofi), den underliggande bäraren av egenskaper


Subjekt (psykologi), bärare av medvetandeupplevelser


Subjektivitet, term för en personligt färgad, eventuellt osaklig bild


Subjektivism, inom filosofin en uppfattning att för att något skall existera så krävs det att 
ett subjekt varseblir eller reagerar känslomässigt på det 
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Bilden i sig är inte det jag föraktar. 
Det är när människan korrumperar den jag 

inte tål.  

!
Tittar på kort från för länge sedan. Så länge sedan att det fortfarande känns rätt att kalla dem för 

fotografier. Buntar med kopior från negativ. Spår av ljus fångade i silverkristaller på en filmremsa. 

Jag öppnar en låda med Polaroider, bilder som framkallats direkt genom en process med en inbyggd 

kletig, giftig och fränt doftande kemikalie. De användes ofta som ett slags bild innan bilden. Många 

härrör från min tid som fotoassistent åt en av de då bästa reklam- och modefotograferna i staden. 

Han som i sin tur hade varit assistent till han som varit assistent till självaste Richard Avedon.  

   Jag ser avlagringar och åter avlagringar av mig själv och mitt liv från tid som passerat. Ljuset och 

kemin väcker minnen. Minnen som likt korten bleknat något med tiden men som genom en 

dubbelexponering av de samma skapar mening till innehållet.    

    																																																

De kulturella förhållandenas struktur finns inte i fotografens motiv, utan i hans gest.  19

!
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Anteckning 2016-05-28 

Det är inte berättelserna som driver mig. Det är det mänskliga. 

!
Untimed 

Jag visste inte riktigt varför, men det kändes ärligt och om än lite för privat för att en utomstående 

betraktare skulle känna sig helt bekväm. Men jag gillar tanken på det som skaver och oroar lite. Jag 

vill att man inte ska slappna av utan bli irriterad av att tvingas närvara i något man till en början inte 

förstår varför. Egentligen skulle jag filma mig själv när jag gjorde andra saker, men tänkte att jag 

lika gärna kunde dokumentera skeendet när jag rakar mig också. För mig är det lite av en 

symbolhandling att raka mig. Det handlar om förändring fast ändå i ett slags cirkelrörelse, där allt, 

hur mycket man än försöker, återkommer. Det är också något med blicken på sig själv i en spegel i 

ett tillstånd av förändring som fångar mig. Spegelbilden är ju inte den bild andra ser av dig, utan din 

unika bild, vänd mot dig och från dig på samma gång.  

   Återigen visste jag inte vad som skulle göras med det inspelade materialet, men det var roligt och 

lustfyllt att spela in det. Jag ägnade gott om tid åt att experimentera med ljuset och kompositionen. 

Jag lät kameran rulla medan jag gjorde alla inställningar i tanke på att även detta kanske skulle 

kunna bli ett framträdande av närvaro. När jag så småningom tittade på materialet kändes det helt 

meningslöst. Vad tänkte jag? Varför? Hela sekvensen var nästan 40minuter lång och jag skulle 

aldrig bli förlåten om jag tvingade någon att se på den. Började ändå vrida på materialet. Tog bort 

allt fixande med kamera och ljus i början. Fortfarande för långt och totoalt intetsägande. Av en 

slump började jag scrolla bakåt i materialet och märkte att det var svårt att se om rörelserna faktiskt 

gick baklänges. Började experimentera med att parallellt titta på sekvensen i normal riktning också 

och pang, där var det! Ur bilderna uppstod en rörelse, och där, i den rörelsen där fann jag också 

meningen med verket. Det spelar inte någon roll i vilken riktning vi rör oss. Hur vi än gör, åt vilket 

håll vi än går, så kommer vi tillbaka. Vi är inte innan, vi är inte efter, utan ständigt däremellan. 

Alltid i förändring men samtidigt samma. Och någonstans på vägen möter vi oss själva i 

brytpunkten däremellan.       

!
Att lära sig att av-lära sig tankarna är  inte detsamma som att producera tankar för att fatta konkreta beslut. 

Det handlar istället om att lära sig att befinna sig mellan ett vara och ett icke-vara, på en  frågande platslös 

plats där den mänskliga tillvaron kan framträda som varats egen skiss.   20
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Vad är bild? En flisa av tid? Ett minne?  
Hur minns jag om inte genom bilden? 

  
!
Anteckning 2016-09-02 
Bilder skapade genom ett ”objektiv” är ju ur ett historiskt perspektiv 
ett ganska nytt påfund. Vad var ”bild” innan? Kanske bara natur? Jag 
tänker på titeln till Christer Strömholms utställning som följt med mig 
länge: ”Naturen har de färger Kodak har bestämt”. Det säger verkligen 
nått om människans förhållningssätt till både fotografi och naturen. !
Ofta användes generellt och svepande termen bild för att beskriva ett objekt eller en idé som visar 

eller beskriver en mänsklig tolkning eller uppfattning av världen. Men är det verkligen vad bild 

ytterst är? Här följer mina tankar på vad bild egentligen är och vad detta innebär i skillnad till den 

fotografiska bilden och det fotografiska handlandet. 

   Bild, så som rent opåverkat objekt, uppkommer endast i naturen i form av ett spontant 

ljusfenomen. Detta fenomen består av ljusstrålar, direkta eller i reflektion, som passerar genom en 

smal öppning eller ett litet hål och därigenom ur ett optiskt fenomen frambringar en uppochnervänd 

bild av på en yta (detta kan liknas vid mänskligt skapad camera obscura). Bilden innehåller i sin 

rena form elementen färg, kontrast och rörelse.  

!
!
Genom att bild frambringas ur ljustrålar vars yttersta grund är energi, är bild därför natur 

frambringad ur energi. Detta fenomen existerar helt oberoende av människan, till skillnad från den 

fotografiska bilden som beror av den samma. Den fotografiska bilden utgörs även den av energi, 
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dels i form av de ljusstrålar, direkta eller i reflektion, som når kameran (teknik skapad av 

människan) för insamling och om-formning till lagring och eller direkt till en yta. Vidare i form av 

den energi som kommer ur det mänskliga subjektets inverkan och orsak och som strålar eller 

reflekteras vidare via en yta till våra levande kroppar för att där kunna uppfattas genom dessas 

sinne. Det är först när en kropp, genom sin egne energi, kan förnimma den strålande eller 

reflekterade energin och kan tolka denna, som den fotografiska bilden framträder och blir synlig i 

människans medvetande.  

   Att fotografera är därför ytterst en handling för att verka till att synliggöra energier och deras 

samband. Således, använder en fotograf sin förmåga, det vill säga sin kunskap, erfarenhet och 

fysiska förutsättningar till att uppfatta, filtrera, destillera och omforma en objektiv verklighets 

energier till att frambringa subjektiva fotografiska bilder av den samma. All fotografisk bild, till 

skillnad från bild, passerar därigenom det mänskliga subjektet i någon form. Ytterst även i fall av 

mekaniserad insamling, endast genom teknik, som i att vara skapat av människan, även den formar 

ett subjekt.  

   

!
Subjekt plus subjekt är lika med objekt? 
!
!
!
Människan har sedan länge ansett sig ha makt över naturen. Det är möjligen därigenom vi gjort 

anspråk på bilden. En idé om bilden vars frambringande blivit kommers och vara. Identifikation och 

förströelse. Men långt bort från den natur som egentligen är bild. Fotografi blir ett slags 

maktutövande över naturen. Makt genom att definiera natur istället för naturens makt att definiera 

bild.  

  Jag tänker återigen på titeln till utställningen av fotografen Christer Strömholm som jag såg i slutet 

av 80-talet: ”Naturen har de färger KODAK bestämt.” De orden har följt med mig som en 

påminnelse om vad skapande av fotografisk bild faktiskt gör med tingen och varat. Och, så att jag 

inte ska glömma, att det jag valt att ägna mig åt, inte är något annat än att för en stund leka gud.     

!
!
!

!27



Post Scriptum 

På ett jobb i Paris nyligen filmar jag Christer Strömholms son Joakim. Under en trevlig middag 

passar jag på att berätta om att Christers ord har följt med mig ända sedan jag såg den där 

utställningen med hans färgbilder på Lido 1989. Färgbilder!? Nej, det var svartvita bilder säger 

Joakim. Förvåning! Jag minns det klart som att det var färg… Eller? Inser att mitt enda minne av 

fotografierna är sprungna ur orden. Vi garvar och skålar. Nästa dag filmar jag vidare.  

!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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