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Abstrakt
Vi uppfattar idag en ökning av det vardagliga fotograferandet och därav en ökning av passiva
bilder bland de personliga bildarkiven. I ett försök att återaktivera de passiva bilderna utgår
undersökningen från frågeställningen vad kan inspirera vardagsfotografen till att använda sitt
bildarkiv för att skapa nya bildscener? Där syftet är att hitta en inspirationskälla för att
uppmuntra användningen av passiva bildarkiv för att skapa nya bildscener. Vi strävar även
efter att informera om de växande bildarkiven med passiva bilder och uppmuntrar till
diskussion kring ämnet. För att skapa en bild av vårt valda tema har vi granskat forskning
inom vardagsfotografering, personlig arkivering och bilder som minnen. Under processens
gång har vi tagit hjälp av brainstorming, mindmaps och varför-metoden för att både skapa nya
idéer och utveckla befintliga. Vi har även använt oss av metoderna workshop och
crowdsourcing för att ta in utomstående personer i processen. Messiness var också närvarande
under en stor del av processen då vi stötte på ett dilemma som vände upp och ner på vår
undersökning och fick oss att ändra inställning. Vår slutsats och gestaltning, BuildBild,
grundar sig i metoden transparent scenskapande av bilder vilket bygger på bilder utskrivna
på plast. BuildBild är tänkt att användas som ett lekfullt verktyg för att inspirera
vardagsfotografer att återaktivera sina bilder genom scenskapande.

Nyckelord
Vardagsfotografering, vardagsfotograf, bildarkiv, bildscen, scenskapande, BuildBild, metod
for transparent scenskapande av bilder.
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Abstract
There is an increasing amount of pictures taken everyday and thus an increase of passive
pictures in our personal archives. In order to reactivate the passive pictures this bachelor
thesis asks the research question what can inspire the everyday photographer to use their
picture archive to create new image scenes? The aim of this analysis is to find an inspiration
source to encourage the everyday photographers to use their passive images to create new
image scenes. The further aim is also to inform and encourage a discussion about the
everyday photography and the growing amount of pictures. As a foundation for our design
process we have explored a variety of research within the field of everyday photography,
personal archives and pictures as memories. We have during our design process also used a
combination of methods to create and evolve ideas, for instance brainstorming, mindmapping
and the “why-method”. The methods workshop and crowdsourcing were also used as a way to
invite other people into the process. As a whole our process has revolved around the concept
of messiness as we encountered a dilemma that turned our previous attitude towards the thesis
upside down. Our design and conclusion, BuildBild, emerged through our method creating
scenes of transparent images which is based on the idea of pictures printed on plastic.
BuildBild is a playful tool which is meant to inspire everyday photographers to reactivate
their passive pictures through creative scenes.

Keywords
Everyday photography, everyday photographer, picture archives, image scene, creating image
scenes, BuildBild, method for creating scenes of transparent images.
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Bakgrund
I bakgrunden presenterar vi kort våra tankar kring minnen och bilder samt beskriver vår
uppfattning om fenomenet vardagsfotografering. Vi tar också upp appen som heter 1 second
everyday som har varit en inspirationskälla för arbetet och legat som grund för vårt synsätt på
vardagsfotografering.
Att fotografera har blivit en vardag för de många personer, en ren reflex när något händer. Att
ständigt ha en kamera nära till hands har gjort det enkelt för vardagsfotografen att fortsätta
fylla på sina digitala fotoalbum utan att behöva reflektera över påföljderna. Med
vardagsfotografen syftar vi till de personer som äger en handdator med kamera och som
frekvent använder sig av kameran som dokumentationsmetod för det som sker omkring dem.
Allt sparas och inget rensas bort; bilderna hamnar på hög i ett statiskt album där dem förlorar
rörelsen och livet de egentligen symboliserade. Fotoalbum innehåller alla möjliga minnen och
att ha ett överfullt bildbibliotek kan göra det svårt att hitta specifika minnen. Genom att inte
kontinuerligt aktivera bilderna och minnena kommer de fotografier av händelser som hade
glömts, men som fortfarande har ett stort emotionellt värde, att försvinna i mängden.
Bilden på tårtan från ett kalas för länge sedan får minnen att uppdaga sig, smaken av
födelsedagstårtan, vilka som var där och känslan av atmosfären när det sjöngs “ja må du leva”
kan åter upplevas genom dina sinnen. Bilderna på mormor eller en gammal vän som var fina
och glada i stunden kan ha en ny betydelse nu. Det river upp gamla sår att se hur det var förr
och hur relationerna till personerna på bilderna skiftat sen de fotograferades. En så enkel bild
som på en fisk kan väcka liv i minnen från barndomen som länge varit bortglömda. Minnet
från hela fisketuren med farfar spelas upp, kampen för att få upp första fisken och stoltheten
när den äntligen kom upp ur vattnet kan fortfarande upplevas igen och igen. Alla dessa
minnen lever i simpla stillbilder.
De händelser som för 20 år sedan hade representerats med en bild, representeras idag av flera
bildserier. Vardagsfotografen är van vid att inte nöja sig med att ta en bild utan vill vara
beredd för varje möjlighet att fånga en bättre bild än den förra. Det här är en bidragande
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faktor till att våra bildarkiv bara växer och att vi förlorar personlig kontakt med våra bilder.
Vi ställde oss därför frågan vad kan vi göra för att återskapa kopplingen till varje enskild bild
och hur vi kan återanvända dem på ett nytt sätt för att skapa nya kopplingar.

1 second everyday
För lite över ett år sedan upptäckte vi en app som heter 1 second everyday (1SE); appen går ut
på att filma varje dag och sedan välja ut en sekund av videon som ska sparas i ett arkiv
tillsammans med resten av dagarna. Cesar Kuriyama, grundaren av 1SE, påstår att det bara
behövs en sekund av visuell stimulans för att flera timmar av minnen ska uppdaga sig.
Kuriyama (2017) kallar på 1SEs hemsida appen för “A modern day visual diary”. Tanken är
att de korta klippen, av bara en sekund, ska hjälpa en att minnas vad man gjorde den dagen
istället för att samla på sig ett överflöd av bilder och videos av samma event. Appen fångade
snabbt vårt intresse och är något som vi kontinuerlig har hållit på med som ett fritidsprojekt.
Vi anser att det mest spännande med appen är att se hur de enskilda sekunderna från varje dag
tillsammans bildar något större; något enat som användaren kan få en ny relation till.
Cesar Kuriyama, har sedan appen släpptes 2012 hållit flera föredrag och spridit sitt budskap
genom diverse medier. Han har en bakgrund inom konst och reklam och har arbetat med ett
flertal välkända företag i diverse reklamfilmer. Han menar att vi borde uppleva mer av våra
minnen personligen och inte genom en skärm och en lins. Nedan följer ett segment ur hans
TED-talk i mars 2012:
It's also kind of a protest, a personal protest, against the culture we have now
where people just are at concerts with their cell phones out recording the whole
concert, and they're disturbing you. They're not even enjoying the show. They're
watching the concert through their cell phone. I hate that. I admittedly used to be
that guy a little bit, back in the day, and I've decided that the best way for me to
still capture and keep a visual memory of my life and not be that person, is to just
record that one second that will allow me to trigger that memory of, "Yeah, that
concert was amazing. I really loved that concert." And it just takes a quick, quick
second. (Kuriyama, 2012)
Grundtanken i 1SE är som Kuriyama (2012) säger, att minska användandet av mobilkameror
under event och viktiga händelser. Han protesterar mot kulturen där vi kopplar bort vår
närvaro genom att sätta en digital skärm mellan oss och de andra på plats. Även fast
Kuriyamas fokus ligger på korta videos och att minska användandet av kameran i vardagen
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går hans tankar till viss del att implementera på bilder. Det går inte att begränsa bilder på
samma sätt men det går att använda dem tillsammans med andra bilder för att skapa nya
scener och sammanhang. Precis som Kuriyama vill vi samla ihop bildmaterial för att skapa
något nytt. Skapa en gemenskap och ett samband mellan flera dagar, flera händelser, flera
personer.
Som två mediestudenter finner vi ett intresse i det evolverande mediesamhället och vart det
för oss. Att fotografera är inte längre lika begränsade som det brukade vara och det resulterar i
att våra bildarkiv bara växer sig allt större. Fotograferande är något som vi båda ägnar oss åt
på fritiden och mycket av vårt skapande innefattar att bilderna går igenom
bildredigeringsprogrammet Photoshop på ett eller annat sätt. Med hjälp av postproduktion av
bilderna kan vi skapa fiktiva världar och nya scener. Lager på lager av bilder som ensamma
inte är intressanta, kan när dem blandas samman till en ny bildscen, bilda spännande möten.
Att vara tekniskt intresserad och involverad i redigeringsprogrammets funktioner är en
förutsättning för att kunna skapa nya scener i en dator. Scenskapandet i datorn blir därför
begränsat för dem som inte besitter specifika tekniska kunskaper, och vi vill öppna upp för
fler människor att delta i processen. Vi valde därför att undersöka temat närmare för att få en
förståelse för vardagsfotografens bilders betydelse och utforska möjligheterna för nyskapande
av andras bilder.

)UDࡈJHVWDࡇOOQLQJ
Vad kan inspirera vardagsfotografen till att använda sitt bildarkiv för att skapa nya
bildscener?
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Syfte
Syftet med undersökningen är att inspirera vardagsfotografer att återaktivera sina bildarkiv
och bjuda in till ett lekfullt nyskapande. Undersökningen bekantar sig med vardagsfotografen
för att få en inblick av hur bildflödet ser ut i dagens samhälle. Detta för att kunna få en
uppfattning om problemområdet. Vi ser gärna att undersökningen resulterar i diskussion om
vardagsfotograferandet som fenomen och öppnar upp nya samtal kring bilders betydelse.
Texten kritiskt granskar vardagsfotografering och dess konsekvenser medan gestaltningen
belyser möjligheterna som vardagsfotograferingen medför. Gestaltningen har en positiv
inställning med målet att koppla samman människor, platser och ting genom bilder.
Gestaltningen strävar efter ett nytt och lekfullt användningssätt för aktiva och, framför allt,
passiva bilder, genom att experimentera med transparenta bildscener. Medietekniken skapar
nya plattformar för delning och lagring av bilder men vi vill utforska andra möjligheter och
användningsområden för dem passiva bilderna.
Den här undersökning vänder sig, framför allt, till vardagsfotografer och de som är
intresserade av vardagsfotografin som ett fenomen. Men också till dem som innehar ett större
bildarkiv med passiva bilder. Förhoppningen är att efter deltagande och/eller läsning av texten
väcka tankar och funderingar kring vad det finns för möjligheter med bilder. Vi vill påvisa att
bilder inte behöver vara passiva element i våra bildarkiv utan att de kan användas som
verktyg för kreativt nyskapande.

Det gemensamma textskapandet
Vi har valt att inte dela upp textskrivandet i stycken mellan oss utan vi har skrivit tillsammans
och flätat samman våra ord för att få ett flöde i texten. Det här arbetssättet har av tidigare
erfarenheter visat sig vara effektivt då vi har liknande sätt att skriva på. Det innebär också att
båda har kontroll på vad alla delar i texten innehåller och vi kan föra direkta diskussioner
under skrivandets gång. Metoden att gemensamt skriva som vi gjort är något långsammare än
om vi hade delat upp texten. Men det sparade oss tid i korrekturläsningen där det undviker att
vi i efterhand blir oense om ett stycke som helt måste skrivas om.
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Tidigare och aktuell forskning
Kapitlet Tidigare och aktuell forskning tar upp vardagsfotografin som fenomen både i dåtid
och nutid. Det behandlar också vardagsfotograferingens påverkan på bildarkiv samt relationen
vi har till bilder. Kritiska synsätt på vardagsfotografins framfart och informationslagring
presenteras tillsammans med synsätten på avsaknad av effektiva verktyg för bildrensning.

Vardagsfotografering
Lisa Ehlin, en mångsysslare inom media och kultur, har skrivit en publikation där hon tar upp
den digitala bilden som informationsbärare, meningsbärare och som en upplevelse som
omförhandlar tid och rum. Hon diskuterar den digitala bilden på internet och hur fotografier
kan förflytta oss mellan dåtid, nutid och framtid. I texten Bilden har blivit digital bruksvara
(2010) tar hon upp hur den digitala bilden skapas och hur den förflyttar sig över internet, vad
den egentligen har för betydelse och hur dess betydelse förändrats över tiden.
På kort tid har vi vant oss vid att alltid kunna bära med oss kameran. Vi har vant
oss vid att se andra ta bilder, utan att nödvändigtvis känna obehag för att
eventuellt hamna i någon annans fotoalbum /.../ Vi har vant våra ögon, vår blick,
vid fotografiska situationer, och vid att situationer är fotografiska. (Ehlin, 2010)
Vardagsfotografin är närvarande runt omkring oss hela tiden och även om det inte är vi som
tar bilden kan vi bli dokumenterade i tiden där vi är, av misstag eller ren tillfällighet. Vi är
vana att se andra människor ta bilder och reflekterar inte över om det är något viktigt dem
dokumenterar eller inte. I en samlad diskussion på SVT Nyheter resoneras det kring hur de
flesta av våra fotografier kommer försvinna av olika anledningar. Ehlin lägger där in en
kommentar om att vi inte menar att spara alla bilder som minnen: “/.../ en försvinnande liten
del av bilderna vi tar idag handlar om att bevara minnen. När vi klickar av en bild med
mobilen handlar det alltså om något helt annat än den minnesvärda semesterbilden vi tog
med Instamatic-kameran på 1970-talet.” (Brohult, 2014). Ehlin menar i diskussionen att
vardagsfotografen inte lägger någon direkt värdering i det vardagliga fotograferandet, det är
inte fotograferande för att bevara minnen utan det handlar om att kommunicera var man är här
och nu.
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Ehlin delar till en viss dessa åsikter med Vaike Fors och Åsa Bäckström, båda filosofie
doktorer i pedagogik som arbetar med lärprocesser. I Fors och Bäckströms bok Visuella
metoder (2015) skriver dem i inledningen om hur kameran blivit en vardagspryl i våra
mobiltelefoner som finns där lättillgängligt och kan hanteras av de flesta utan någon direkt
teknisk kunskap. De fortsätter sedan med att ta upp de digitala bildarkiven som skapas på
webben genom sociala medier och hur dem expanderar med exploderande framfart och
storlek. Genom hela denna bok diskuteras empirisk forskning där dem använder visuella
metoder och beskriver deras specifika egenskaper. Med hjälp av exempel visar dem hur
visuella metoder har använts, vad dem kan användas till och vad det kan ge för resultat. De tar
även upp redan i inledningen hur synen på kameran har förändrats och ger ett exempel från
1930-talet där två antropologiska forskare, Margaret Mead och Gregory Bateson, debatterar
kamerans roll. Forskarna menar att kameran kan vara ett verktyg för att samla information
och aktivt användas som en undersökningsmetod där användaren har fullt ansvar för
kamerans seende likväl som ditt eget. Kameran kan också agera som en passiv deltagare
placerad på en statisk plats för dokumenterande av händelser, men då kan det hända att den
förlorar mycket viktig information. Att vara deltagande med kameran som ett par extra ögon
kan alltså vara nödvändigt för att samla information i forskningsprocessen. I dagens samhälle
är det mer accepterat att använda kameran som vardagsdokumentation till skillnad från hur
det ansågs förr.
1978 publicerades en bok om fotografi där författaren Susan Sontag, fototeoretiker, kritiskt
förhåller sig till fotograferande som maktmedel. I hennes bok On Photography (2008[1978])
kritiserar hon de moraliska och estetiska problemen som omfattar fotografi. “To photograph
people is to violate them, by seeing them as they never see themselves, by having knowledge
of them they can never have; it turns people into objects that can be symbolically possessed.”
(Sontag, 2008 [1978], s.14). Sontag förhåller sig kritiskt till kameran som ett konst-medium
och använder sig av brutala metaforer för att framföra sitt budskap. Hon gör även liknelsen
mellan kameran och ett vapen,“Like a car, a camera is sold as a predatory weapon - one
that´s as automated as possible, ready to spring.” (Sontag, 2008 [1978], s.14). Hennes sätt att
se på kameran och fotografin är rå och annorlunda men har ändå vissa liknelser till vår egen
verklighet. Sontag skrev texten på 1970-talet men mycket av det hon skriver om är
fortfarande relevant och kanske mer relevant nu är någonsin.
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Ultimately, having an experience becomes identical with taking a photograph of it,
and participating in a public event comes even more and more to be equivalent to
looking at it in photographed form. That most logical of nineteenth-century
aesthetes, Mallarmé, said that everything in the world exists in order to end in a
book. Today everything exists to end up in a photograph. (Sontag, 2008 [1978],
s.24)
Att hon redan på 1970-talet uppmärksammade vardagsfotografin som ett fenomen och den
växande vanan att fotografera upplevelser, är en bedrift med tanke på att vi inte hade bärbara
handdatorer då. Med sin granskande syn menade Sontag (2008 [1978]) att “Industrial
societies turn their citizens into image-junkies, it is the most irresistible form of mental
pollution.” (s.24). Hon ser det vardagliga fotograferandet som en mental förorening, något
som görs utan någon speciell tanke bakom det. “It is an Event: something worth seeing - and
therefore worth photographing.” (Sontag, 2008 [1978], s.10). Hon menar att fotograferandet
är en instinktiv handling; att se något hända är lika med att ta en bild utav det. På samma sätt
ser hon inte det vardagliga fotograferandet som personligt, mer som fysiska bevis att visa upp
för andra; “Photographs will offer indisputable evidence that the trip was made, that the
program was carried out, that the fun was had.” (Sontag, 2008 [1978], s.9).

Externa minnen
Viktor Mayer-Schönberger, professor i Internet Governance and Regulation på Oxford med
flertal juristexamen, skriver i sin bok Delete: the virtue of forgetting in the digital age (2009)
om hur vårt sätt att minnas och glömma har förändrats genom tiden. Det mänskliga minnet
kan inte spara på allt utan är ganska selektivt och minnen kan förändras med tiden.
If human remembering is the weak link, then perhaps memory needs to move
from the brain to some external storage and retrieval device. By drawing or
writing, we capture an event, an emotion, a thought. looking at our own drawings
or reading our own words aids us in remembering, making it possible for us to
recall more, and do so more accurately. Used this way, external memory is an
extension of our own human memory. (Mayer-Schönberger, 2009, s. 28)
Lagring av material externt är oundvikligt eftersom vi som människor inte kan minnas allt;
teckningar, bilder, ord osv som inte kan sparas i hjärnan behöver lagras på andra sätt. Vi
bygger på våra digitala arkiv likväl som de analoga, fotografier blandas med annat
bildmaterial och minnen kan lätt smälta ihop med andra minnen om vi inte kategoriserar
korrekt. De externa minnen vi sparar hjälper oss att komma ihåg händelser vid ett senare
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tillfälle. I själva verket behöver vi bara spara en liten del av ett event, en känsla eller en tanke
för att återigen minnas det stora sammanhanget det är taget från.

Fotografiska arv
I sin bok The future of looking back (2011) skriver Richard Banks, interaktionsdesigner på
Microsoft Research Socio-Digital System group, hur de digitala teknologierna har förändrat
och håller på att förändra vårt sätt att se på våra personliga egendomar. Han beskriver att
biprodukterna av att leva lämnar digitala spår och det i sin tur skiftar den samtida människans
sätt att minnas.
I första kapitlet, Getting sentimental, skriver Banks (2011) om olika anledningar till varför vi
samlar på oss saker, framför allt fotografier, och dess betydelse. Han säger att människor
generellt är själviska och hamstrar; att vi dagligen gör beslut om vad som ska finnas i våra liv
och vad som ska kastas ut. Oftast, påstår han, drivs våra beslut av pragmatism, men det finns
också saker vi sparar som är bortom funktion. Tillexempel ting som vi känner en personlig
koppling till och som vi inte vill slänga med rädslan av att tappa kopplingen till platsen,
personen eller händelsen. Temat för kapitlet är hans morfars samling med bilder och för
Banks står det klart att hans morfar samlade fotografier av själviska orsaker. Han ville ha dem
för makten de gav honom att kunna minnas perioder ur sitt liv och sitt förflutna. Men Banks
misstänker också, förutom för sitt eget bruk, att hans morfars samling av bilder är tänkta för
någon sorts publik. Han anar det här för att han har hittat ett fotografi i sin morfars samling
där det på baksidan är skrivet platsen som bilden är tagen på och även hans morfars rank i The
royal airforce. Detta är något som Banks är övertygad om att hans morfar inte hade behövt
påminnas om. Alltså står informationen där, inte för han själv, utan för någon annan tänkt
åskådare.
Banks (2011) skriver att arvet av saker också för med sig en känsla av skyldighet; en
skyldighet att visa upp det ärvda. Han beskriver sedan samlingen av alla gamla familjefoton
som hänger på hans mammas väggar; fotografier och porträtt som går tillbaka 100 år i tiden.
Han berättar om hur hans mamma ser på bilderna och minns hur personerna var när dem
levde; hur de rörde sig och hur deras röster lät. Men för Banks, som inte vet vilka personerna
var, som inte har något minne utav dem, är det bara främlingar på bilder. För honom är
fotografierna mer intressanta för alla detaljer; sådant som avslöjar i vilken tid de är tagna i,
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hur personerna poserar och hur bilderna bleknar. Fotografierna som är sentimentala arv för
hans mamma är föremål av arkeologi för han själv. Bilderna blir på ett sätt passiva och
bortglömda trots att dem fått varsin hedersplats tilldelade på väggen. Det är inte bara
fotografiet i sig som bleknar utan bilderna tappar också sin relevans.

Personlig arkivering
I boken Personal archiving: Preserving our digital heritage (2013) har Donald T. Hawkins
samlat texter av 15 författare som alla har hjälp till att bidra med sin expertis och erfarenhet
på området. Flera av dem arbetar som bibliotekarier, på Microsoft eller är forskare på
universitet. Boken diskuterar personlig arkivering som ett fenomen på olika plattformar och i
olika sammanhang. Texterna handlar inte bara om arkivering som en enskild aktivitet utan
också hur det fungerar tekniskt och i större kontext. Nedan följer några meningar ur förordet:
Between digitizing the boxes in our basements, filling hard drives with photos,
and uploading our videos and email on cloud services, we are creating a bountiful
and disorganized mess of our personal histories. Currently, we lack the tools and
approaches to save our own histories, much less those of our families and other
people we care about. (Brewster, 2013, S.xiii)
Det Kahle Brewster (2013) beskriver i förordet är inte bara en spegling av det som boken tar
upp utan också en beskrivning av vad vi först uppmärksammade kring ämnet. Ju fler bilder
som tas desto mer oreda blir det i våra personliga bildarkiv. Och om vi, som Brewster skriver,
saknar de verktyg som behövs för att städa och rensa upp våra bildarkiv kommer vi hamna i
en situation där oredan inte längre är hållbar. Vilket skapar ett stort problem då vi varken kan
organisera eller stoppa mängden foton som ökar varje dag. Efterlevande släkt kommer inte
längre veta vad dem ska spara från ditt digitala liv, för det är omöjligt att sortera ut vad som
hade stor betydelse för dig eller vad som bara sparades tillfälligt eller av misstag.

Andrahandserfarenheter
Steve Edwards, lärare i konstvetenskap vid The Open University, skriver i Fotografi: en
introduktion (2007) om fotografi både i det moderna samhället men också dess historiska
betydelse. Under kapitlet “Att glömma fotografin” beskriver Edwards hur ett föredrag från
1865 av James Mudd fick honom att fundera kring ett nytt samhälle utan bilder. Han
diskuterar en fiktiv framtid där vi levt mer än 1000 år av modern historia i ett samhälle där
fotografin är bortglömd och vi istället lever med representativa teckningar och målningar. Det
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betyder att nästan all kunskap kommer vara situerad och vi går miste om sådant som inte finns
i vår direkta närhet.
Mycket av vår kunskap om världen kommer från fotografens visualisering, som ett
surrogat för egen förstahandserfarenhet av platser, objekt, varelser och händelser.
Fotografier har fått mycket att verka vardagligt, genom att föra avlägsna platser eller
ovanliga föremål närmare oss, men samtidigt har vår tillit till dem inneburit att mycket
av vår erfarenhet blir en andrahandserfarenhet. Det är förbluffande hur mycket av vår
kunskap som kommer genom fotomediet: hur många av oss har faktiskt sett en polaris
smälta eller att flyktingläger? Trots det kan vi beskriva hur båda ser ut. I det här
avseendet förhåller vi oss till världen genom teknikens ››andra natur‹‹. (Edwards,
2007, s.22)
Edwards (2007) menar att en framtid utan fotografin är svår att föreställa sig eftersom
människan redan är en del av det samhälle som inte bara använder sig av bilder som
instruktivt material men också för nöje och som externt minne. Ju fler bilder vi samlar av
samma material eller objekt, ju mer kan vi ta reda på om dem senare genom att analysera det
visuella materialet. Dagens stora bildarkiv gör avtryck inom alla områden och ämnen, det är
inte bara den personliga arkiveringen som ökar. En bild fångar nuet och för det vidare in i
framtiden där det istället blir en del av dåtiden. Någon annans nutid och materialinsamling
kan komma till användning vid ett senare tillfälle i ett annat sammanhang där en
andrahandserfarenhet skapas. En andrahandserfarenhet bringar både kunskap och skapar nya
minnen, det kan också koppla samman personer som upplevt liknande saker. Trots att
händelser upplevts vid olika tillfällen formas ett nytt gemensamt minne tillsammans kring
bilder.

Sammanfattning
Ehlin (2010, 2014) och Sontag (2008, [1978]) är från två olika eror och har således helt olika
syn på kameran och dess plats i samhället. Sontag som redan på 1970-talet började lägga
märket till det vardagliga fotograferandet uppfattade kameran som ett vapen, något hotfullt
som borde visas respekt. Hon kunde bara ana vad den mentala föroreningen skulle leda till
och vilken central roll kameran skulle få i vardagen. Ehlin däremot, som är uppvuxen med
kamerans vardagliga existens påstår att kamerans närvaro inte ens märks längre i dagens
samhälle. Fors och Bäckström (2015) delar till viss del Ehlins tankar om kamerans funktion i
samhället. Men de, till skillnad från Ehlin, ser användandet av kameran som ett verktyg för
dokumentation och hur olika sätt att fotografera lägger olika värderingar i materialet.
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Även om vardagsfotografin har accepterats av nästan alla och fått en naturlig plats i vardagen
finns det delade uppfattningar om vart dess arv för oss. Precis som Banks (2011) morfar vill
vi bli ihågkomna och lämnar därför efter oss vårt bildarv, något för våra efterkommande att
minnas oss vid. Men när våra avlägsna ättlingar inte längre känner igen ansiktena på bilderna
försvinner det sentimentala värdet och bilderna förblir passiva. Problemet som uppstår
handlar om att alla de passiva bilderna hamnar på hög och därför bleknar i betydelse. Minnen
från andra generationer byter skepnad och istället för att vara värdefulla tar dem bara upp
plats. Brewster (Hawkins 2013) skriver att vi saknar effektiva verktyg för att rensa våra
bildarkiv och att det kommer att bli nödvändigt att metodiskt hantera våra arkiv om vi vill
behålla en betydelsefull bildsamling för framtiden. Den drastiska slutsatsen att vi på något sätt
skulle helt kunna avsluta kamerans användning eller att minska användandet av bildlig
dokumentation är inte ett alternativ. Det externa minnet är viktigt för oss som människor,
Mayer-Schönberger (2009) skriver att det externa minnet är en förlängning på det mänskliga,
och det skulle därför bli ohållbart att plocka bort det. Problematiken som uppstår mellan att
spara mindre men att spara mer betydelsefullt hamnar också i strid med
andrahandserfarenheter. Edwards (2007) menar att andrahandserfarenhet har en betydelsefull
plats i samhället och mycket av vår kunskap om världen kommer just från den.
Vardagsfotograferandet är ett fenomen som på kort tid vuxit sig stor och tagit allt mer plats i
dagens samhälle. Bildarkiven växer snabbare nu än någonsin och det är omöjligt att stoppa
den tekniska framfarten. Externa minnen är nödvändiga men när bilderna eskalerar till ett
överflöd hamnar de i oorganiserade högar och tappar sin betydelse. Problematiken som
forskningen tillsammans presenterar visar ingen klar lösning och ingen klar riktning, vilket
har gjort att vår gestaltningsprocess haft en obeständig utveckling. Vi har saknat ett tydligt
linjärt händelseförlopp och har istället testat på att gå i flera olika riktningar. Dessa riktningar
har medfört en händelserik gestaltningsprocess som har inneburit olika metodprövanden och
experimenteranden.
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Metoder
Kapitlet Metoder går systematiskt igenom och förklarar de metodval som har varit aktuella
under arbetsprocessens gång. Detta inkluderar ett flertal projektmetoder såsom brainstorming,
mindmapping, varför-metoden och walk-and-talk. Vi resonerar även kring Keri Smith, hur
hon inspirerat oss, begreppet messiness samt hur det kan implementeras som en metod i ett
arbete. Därefter följer en redogörelse för vilka sätt utomstående personer och
vardagsfotografer har hjälpt oss med processens gång genom metoderna workshop och
crowdsourcing. Bland metoderna ger vi också konkreta exempel från gestaltningsprocessen
och förklara hur vi testat oss fram genom snedsteg och framgång.

Gestaltningens trevande uppstart
Tidigt i gestaltningsprocessen hade vi flertal idéer som inkluderade att skapa film; informativ,
inspirerande eller i form av en konstfilm. Tanken var att uppmärksamma att det finns ett
överflöd av bilder och erbjuda lösningar för effektiv bildrensning. Vi spekulerade också kring
att starta ett antal fiktiva företag som rensar dina bilder åt dig genom förutbestämda variabler,
som ett verktyg för effektiv rensning av personliga bildarkiv. Olika appar som skulle hjälpa
till med organisering och kategorisering av bildarkiv var även på tal men föll inte in i vår
profession. De idéer som uppkom under gestaltningens tidiga skede avfärdades efter att vi
senare i processen insåg att vi ville använda gestaltningen som ett medium för att skapa
kopplingar och visa bildarkivens möjligheter. Vilket ledde in oss på ett nytt spår av att arbeta
med bilder analogt, närmare bestämt bilder utskrivna på plast.
Att från början inte ha en klar bild av gestaltningen ledde till en stökig process men det har
också berikat vår undersökning. Koncept har diskuterats parallellt med varandra och vi har
stött på motstånd från olika håll. Det enda vi visste säkert när vi helhjärtat gick in i
gestaltningsarbetet var att vi ville sätta gränser för vardagsfotografin, vilket senare visade sig
vara vårt största hinder.

Projektmetoder
För att hela tiden komma framåt i vårt arbete har vi tagit hjälp av flertal olika projektmetoder.
Vi har bland annat använt oss av brainstorming, mindmaps och varför-metoden.
Brainstorming är den metod som vi har haft mest användning för i början av projektet när vi
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skulle generera olika idéer att jobba vidare på. Jonas Löwgren & Erik Stolterman (2004)
skriver att en brainstormingprocess översiktligt består av tre steg. Steg nummer ett är att
samla ihop en grupp människor, nummer två är att utan kritik eller analys komma på nya
idéer, och till slut nummer tre där man ska sammanställa resultatet för att ta det vidare. Den
här associativa metoden blev effektiv för vår del då vi ville få fram många olika idéer utan att
lägga något värde i dem från början. Det skapade en öppen miljö för nya koncept och tankar
att frodas. Ett exempel som uppkom under brainstormingen var en av våra tidigare
gestaltningsidéer om att sätta ett maxantal för hur många bilder en person får fotografera
under sin livstid. Inspirerat av filmen In Time (2011) försökte vi utforma en dystopi där
fotograferingen är begränsad och bilder existerar som någon form av värdehandling. Koncept
utformades utan kritiska tankar och vår entusiasm strukturerade upp denna nya värld relativt
fort. Vi har liknande tankesätt och kompletterar varandras idéer vilket resulterar i att vi lätt
kan förlora oss i inspirerande samtal. Även om inspirationen är viktig för processen kan det
också hända att det leder oss för långt ifrån originalämnet. Därför har vi i efterhand reflekterat
över att vi oftare borde bjudit in fler personer att delta i våra brainstormingprocesser, då det
med största sannolikhet hade bidragit till ett bredare resultat och fler idéer att gå vidare med.

Figur 1 visar ett exempel på en tidig gestaltningsidé om en film där Karlshamn skulle vara i
fokus. Med på tankekartan finns nyckelord, begrepp och inspirationskällor som vi utgick från.
Även om den här idéen inte blev förverkligad så behöll vi några fragment från den till vår
slutgiltiga gestaltning. (Egen bild)
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För att gå vidare från våra brainstormingmöten skapade vi oftast tankekartor (s.k. mindmaps,
se figur 1) för att snabbt kunna vidareutveckla koncept och nya idéer som uppkom. Att skapa
mindmaps utifrån våra tidigare brainstormade idéer blev en naturlig övergång, för precis som
Mary Lou Santovec (2012) skriver, är mindmaps en sorts “brainstorming with yourself”.
“Mindmapping lets your mind do the thinking in a natural way, rather than being forced.
Think of it as brainstorming with yourself. With a mindmap, it's not necessary to include
everything for the diagram to be complete. There is no right or wrong.” (Santovec, 2012,
s.19).
Då mindmapping är en sådan fri form passade det vår process perfekt. Det gav oss en chans
att se våra idéer och tankar nedskrivna, kunna diskutera dem och ta dem vidare. Santovec
(2012) skriver om hur mindmapping tillåter en att snabbt bygga upp ett landskap av det man
tänker på, vilket leder till att problem kan beskådas från en annan vinkel. Hon skriver också
att vid mindmapping kan någonting som annars hade glömts eller inte inkluderats ändå
skrivas upp, trots att det vid första anblicken inte verkar tillhöra det ursprungliga ämnet. Just
de här landskapen som byggdes upp gjorde att vi kunde ta ett beslut om huruvida idén var
värd att ta vidare.

Figur 2 visar ett exempel på hur vi ritade upp idéen om en dystopi. Genom att löst strukturera
upp tankarna på ett papper är det lättare att belysa styrkorna och svagheterna med ett
koncept. (Egen bild)
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Vår brainstormade idé om ett maxantal fotografier under en livstid utvecklades och ett
scenario byggdes upp (se figur 2). Vi såg en dystopi där fotografier var begränsade till 15 000
bilder per persons livstid. I denna dystopi har fotografen ingen direkt kontroll över sina bilder.
Administration som t.ex. borttagning, eller sortering sker via en bildbank, likt hur en bank
fungerar i dagens samhälle.
När vi väl hade en tankekarta med en idé som vi ansåg ha potential att utveckla gick vi vidare
till Löwgrens & Stoltermans (2004) varför-metod.
För att behålla ett brett perspektiv genom undersökningsarbetet är det nödvändigt
att ifrågasätta och överskrida den uppfattning om ››problemet›› som redan
existerar i designsituationen. Ett sätt att göra det är att ställa en rad varför-frågor
och på så sätt bygga upp en kedja av samband bakåt från den ursprungliga
formuleringen. (Löwgren & Stolterman, 2004, s.88)
För att försöka skapa en säkerhet och en bättre förståelse för det vi höll på med applicerade vi
varför-metoden i vår process. Tanken när vi först gick in med den här metoden var att hitta
kärnan i vårt problem och bli mer säkra på vilket nästa steg i processen skulle bli. Men vad vi
istället, med hjälp av varför-metoden, kom fram till var att vi hade fastnat i ett dilemma.

Dilemmat

Figur 3 visar en illustration av varför-metoden. (Egen figur)
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I figur 3 tydliggörs våra tankegångar under varför-metoden och hur vi kom fram till vårt
dilemma. Vi utgick från vårt grundproblem, att vi har för många bilder, och gick vidare till att
försöka lokalisera kärnan av problemet. Vi insåg med varför-metoden att det egentliga
problemet, evolutionen, är något som vi inte kan ändra på, utan något vi måste acceptera och
arbeta med istället för emot. Med den här insikten förstod vi också att vi redan tidigt i
projektet med grundtanken om att begränsa vardagsfotografin också hade begränsat oss
själva. Vår beslutsamhet om att hitta en lösning på vad vi ansåg vara ett problem är vad som
skapade dilemmat. Precis som Löwgren och Stolterman (2004) skriver befann vi oss nu i en
situation där alla lösningar var bristfälliga:
Ett dilemma skiljer sig från ett problem på så sätt att det inte har en given lösning.
Faktum är att det inte har någon lösning alls, i ordets enklaste mening. I stället vet
vi att vi står inför ett dilemma när vi måste göra ett val mellan flera vägar som alla
på olika sätt är bristfälliga. (Löwgren & Stolterman, 2004, s.23)
Vårt dilemma blev till slut både ett hinder vi inte kunde ta oss över men också en utväg för att
komma på rätt spår. Den stora vändpunkten i vårt projekt blev när vi insåg att vi inte skulle
ställt frågan vad vi kan göra åt alla bilder utan vad vi kan göra med dem. Det som stoppat oss
var vår ovilja att börja om från början och komma till insikten att vi valt fel väg. När vi
accepterade att vi var tvungna att backa insåg vi att det inte alls innebar något så drastiskt som
att “börja om från början”, vi hade fortfarande samma grund att stå på.
Med vår nya insikt behövde vi generera nya idéer och, till viss del, tänka om från början. Vi
försökte oss på ännu ett brainstormingmöte, men upplevde att det fanns ett problem i detta. Vi
hade under hela processen jobbat kring samma ämne och att försöka komma på helt nya idéer
blev till en utmaning. Det var alldeles för svårt att behålla den kritiklösa atmosfären som
behövs när vi redan, till viss del, vet vilka idéer som fungerar och inte. Vi påminde hela tiden
varandra om att vi redan hade testat en version av den idén eller att det inte var en rimlig idé.
Vi var helt omringade av våra tidigare idéer och tankar, både bokstavligt och bildligt talat,
och vi hade inget nytt att ge oss inspiration eller utrymme. Vi valde därför att använda oss av
en metod som har uppkommit på senare tid; walk and talk. Stephanie Revell och John
McLeod utförde 2015 en studie där de undersökte personers upplevelse av terapisessioner när
de använde sig utav den växande metoden walk and talk. Studien visade att deltagarna
upplevde att rörelse och samtal hjälpte till att underlätta mentalt stillastående, samt att
promenera sida vid sida styrkte ett nytt samarbetssätt. Även för oss visade sig den här
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metoden vara hjälpsam. Genom att gå och diskutera hamnade vi ständigt i nya miljöer där det
fanns utrymme för våra tankar. Vi samlade våra utspridda osammanhängande små idéer till
något sammanslaget och började forma vår gestaltning. Vi gick tillbaka till början av vår
process och återupplivade de första tankarna vi hade, att skapa kopplingar.

Messiness med Keri Smith
Keri Smith har som illustratör och person varit en inspirationskälla under hela vårt arbete.
Hon är inte bara en författare som skriver om metoder för att leva ett rikare liv, hon uppmanar
också till kreativitet, utforskande och prövande av ens rädslor. I bland annat sina böcker Mess
(2010), How to be an explorer of the world (2011) och Finish this book (2011) beskriver
Smith en “bara gör och se vad som händer” inställning till skapande och menar att allt är
intressant och att allt är värt att uppmärksamma. När man “bara gör” leder det arbetet
automatiskt till någon form av mess eller messiness, vilket är något Smith uppmuntrar.
Messiness betyder, i översättning från engelska till svenska “stökighet”, vilket vanligtvis
antyder på något negativt. I det här sammanhanget har messiness positiv bemärkelse då det
beskriver en process som till viss del är oklar men ändå har givande innehåll. Messiness
förutsätter att det är mycket som händer samtidigt och processen befinner sig i ett för tidigt
skede för tydlig struktur. Att försöka beskriva processen för utomstående under messiness
skulle det endast göra det rörigare. Något som Smith uppmuntrar tillsammans med messiness
är lekfullhet, vilket är något som också starkt driver hennes böcker. Att använda lek som
utgångspunkt är ett sätt att ta sig själv på lite mindre allvar och se saker från nya vinklar. Det
är viktigt att inte förlora sig själv i instängda rutiner och det är precis det här som Smith
uttrycker i sina böcker.
Messiness för oss i det här arbetet är något som förutsätter tid och tålamod. Det krävs också
mod för att vara orädd, att känna sig trygg i känslan av att vara otrygg. I vår process har
messiness befunnit sig i nästan alla delar av arbetet, inte bara i den gestaltande delen utan
även i forskningsprocessen. När vi gick in för att skriva kandidatarbetet var vi sedan innan
skolade att låta processen vara (till viss del) oklar och att låta alla processer ta sin tid; allting
visar sig inte direkt och det är viktigt att tillåta sig själv att misslyckas. Det vi möttes av i
uppstarten av detta arbetet var dock att det skulle finnas klarhet redan från början, att vi redan
första veckan skulle veta vad vi ville fördjupa oss i. Det gjorde att vi till en början begränsade
oss snabbt utan eftertanke och vi blev ovilliga att testa på de ovissa vägarna av Smiths (2010,
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2011) messiness process. När vi hade nått vårt stora dilemma i arbetet insåg vi att de
begränsningar som vi i början hade satt för oss själva skapade alldeles för strama arbetsramar.
Precis som Löwgren & Stolterman (2004) skriver “Designprocessens dilemman innebär att
kreativitet blir avgörande för utfallet” (s. 23). Efter det bestämde vi oss för att fortsätta
använda messiness som en metod i undersökningen. Att pröva och experimentera, att göra
misstag och lära oss av det, tillåta saker att vara ofärdiga och gå vidare; allting behöver inte
vara en färdig produkt. Vi testade att använda Smiths tankesätt som vår egen metod och det
resulterade i att vi hittade tryggheten i det otrygga experimenterandet; inte bara i skapandet av
ting men också i utformandet av texten. Under arbetets gång har vi prövat ord, med och mot
varandra, tillsammans med andra och mot våra funderingar.
När vi senare i arbetsprocessen även fastnade i den gestaltande delen gick vi nu utan tvekan in
med Keri Smiths (2010, 2011) anda, “bara gör”. Vi visste då att vi ville testa att skriva ut på
plast men hade ingen aning om vad slutresultatet skulle leda till. Utan att ha en förutbestämd
plan men med förhoppningen att det skulle ske något intressant kastade vi oss ut i det
otillförlitliga prövandet. Bilderna
utskrivna på plast ledde vidare till
experimenterande och utforskande av
möjligheterna med genomskinliga
bilder. Vi upptäckte spänningen i att
kombinera och bygga upp nya
bildscener med bilder som inte hade
någon direkt koppling till varandra
från början. Experimenterande lade
grunden för vår slutgiltiga
gestaltning; BuildBild.

Figur 4 visar prövandet av genomskinliga
bilder projicerat med overhead. (Egen bild)
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Workshop
Vi har inte tidigare genomfört en workshop utan något tydligt resultatinriktat mål. Därför
ansåg vi det viktigt att ha en klar uppfattning om upplägget på hur en workshop bör fungera
och vad vi borde tänka på innan vi startar upp den. En tydlig mall som radar upp momenten
av en workshop, lite som en checklista, har publicerats av Work Group for Community Health
and Development (2016). Nedan följer deras egna sammanfattning av det viktigaste att tänka
på vid en workshop:
In order to conduct an effective and successful workshop, you need to address its
planning, preparation, and implementation. As you plan, consider the workshop's
audience, its size, its length, its purpose, and your presentation options.
Preparation includes logistics (managing the physical items involved, materials,
equipment, etc.), and preparing psychologically as well. Finally, the
implementation of the workshop includes attending to all three of its phases:
introduction, substance, and closure. And don't forget to follow up, both by
fulfilling any promises and using feedback to redesign or change parts of the
workshop so that your next one will be even better. (Work Group for Community
Health and Development, 2016)
Det här kunde vi luta oss mot som ett metodstöd för workshopens uppbyggnad. Vi valde att
kalla vår workshop “Om bilder” där vi bjöd in andra medietekniker och vardagsfotografer för
att diskutera ämnet. Workshopen ägde rum under den period då vi fortfarande hade tankar på
att begränsa vardagsfotografin men vi försökte hålla diskussionen under workshopen öppen
med enbart få ledande frågor för att inte styra eller lägga in våra egna åsikter. Syftet var att ta
reda på vad andra hade för tankar om bilder och bildarkiv i allmänhet. Vi reflekterade i
efterhand att det inte var någon av deltagarna som tog upp att de ansåg att bildernas mängd
var ett problem. När vi frågade vad de skulle göra om det blev en begränsning svarade en del
att de skulle sluta fotografera; det skulle bli för stor press att välja ut “rätt” tillfälle för en bild.
Även om workshopen ägde rum då vår frågeställning såg annorlunda ut ser vi en relevans i
den nu. Vi tilläts en inblick i hur vardagsfotograferna ser på sina bilder och på vilket sätt de
använder dem. Under delen av workshopen där de blev tillfrågade att välja ut tio stycken
bilder ur sitt närmsta bildarkiv för utskrift, blev många förvånade över bilder som de hade
glömt bort. Vi såg även att flera av deltagarnas favoritbilder var sparade från appen Snapchat
och innehöll filter. Det var många som framförde att de nästintill har slutat att använda den
vanliga kamera-appen i mobilen och bytt ut den mot kamera-appen Snapchat när de
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fotograferar; så de både kan dela ögonblicken med andra men också spara dem själva. Vi ser
att det visar på att vardagsfotografen idag använder sina bilder till annat än bara
dokumentation; de vill göra något roligt och lekfullt utav det. Det här är en väldigt viktig
detalj att notera då det är precis detta som fick oss att börja ändra inställning och inse att vår
förutfattade mening om överflödet var en förhastad teori. Workshopen visade oss hur
intressant det kan vara att få en inblick i någon annans bildarkiv och hur det kan skapa en ny
gemenskap; vilket var något vi ville fortsätta undersöka och lyfta fram i vår gestaltning.

Crowdsourcing
Crowdsourcing är en metod som används främst av företag eller föreningar för att, vanligtvis
via internet, samla in kunskap från flera olika personer utanför organisationen (Hammon &
Hippner, 2012). Att bidra till crowdsourcing är liknande volontärarbete; bidrar med din tid
och kunskap och får i gengäld en liten eller ingen ersättning. Ofta är det en större
arbetsuppgift som bryts ner till många små uppgifter för att effektivisera färdigställningen och
minska arbetsbelastningen för de enskilda individerna. Det mest välkända exemplet av
crowdsourcing är Wikipedia (2017), där användarna själva kan bidra med sin kunskap för att
få sidan att växa. Hammon och Hippner skriver i sin artikel Crowdsourcing (2012) en allmän
definition av vad crowdsourcing innebär:
Crowdsourcing is defined as the act of outsourcing tasks originally performed
inside an organization, or assigned externally in form of a business relationship, to
an undefinably large, heterogeneous mass of potential actors. This happens by
means of an open call via the Internet for the purpose of free, value creative use.
The incentive to participate can be monetary and/or non-monetary in nature.
(Hammon & Hippner, 2012)
Crowdsourcing är en relativt anpassningsbar metod som fungerar under en mängd olika
sorters projekt, speciellt de där det inte finns finansiering. Vi valde att implementera
crowdsourcing som metod för att samla in bildmaterial från karlshamnsbor. Metoden har för
oss både varit effektiv men också begränsande. Vi tog beslutet att samla in bilder via sociala
medier och skapade därför en hashtag (#khamnbild) som de villiga deltagarna kunde använda.
Vilket gjorde det lätt för dem som var uppkopplade på sociala medier eftersom vi använde oss
av en redan befintlig teknik. Dock blev de personer som inte använde sig av sociala medier
eller inte visste hur en hashtag fungerar exkluderade. Att ha en så stor grupp exkluderade
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personer hade i undersökningssyfte inte gett en korrekt bild. I vårt fall var bilderna menat som
utställningsmaterial till EXIT 1, och inte som en representation av vardagsfotografer. Därför
var spridningen och mångfalden något vi inte prioriterade. Crowdsourcing hjälper oss under
EXIT att göra BuildBild mer lokalt relevant och involverande för dem som dyker upp.
Tanken är att inspirera de som kommer genom att få användning för deras egna bilder och
skapa något nytt. På så sätt använder vi BuildBild och crowdsourcing för att koppla samman
människorna på plats med varandra samt med nya ställen och ting.

En kort introduktion till gestaltningen
Vår huvudsakliga gestaltning, som vi har valt att kalla för BuildBild, bygger på idén om att
skriva ut bilder på plast. BuildBild är en modell i form av en låda som tillåter de
genomskinliga bilderna att hamna i vertikala skikt där de tillsammans bildar nya bildscener.
Den har en öppning i toppen och botten för att ljuset (artificiellt eller naturligt) ska kunna
färdas genom botten av bilderna och beskådas
ovanifrån. Tanken med BuildBild är att den,
tillsammans med instruktioner i häftet från vår
hemsida 2, ska kunna laddas ner som mall och användas
av bildintresserade personer som vill få användning för
sina statiska bilder. BuildBild blir en lekfull metod som
kan användas om och om igen för att utforska sina
bilder med nya resultat. Mallen som hämtas hem
uppmuntrar också till den lekfulla stämning då man får
konstruera och designa den själv.

Figur 5 visar en illustration av BuildBild. (Egen figur)

1

EXIT är en öppen utställning som äger rum som en del av examinationen för avgångsstudenter på BTH
(Blekinge Tekniska Högskola) den 2/6 2017.
2

https://exit17.wixsite.com/buildbild
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Metodsammanfattning
Våra metodval har väglett oss genom processen och även resulterat i en djupare och mer
betydelsefull undersökning. Metoderna har implementerats vid olika tillfällen för att effektivt
bistå arbetets utveckling. Brainstorming och mindmaps har spelat en viktig roll i processen då
dem hjälpt oss att strukturera upp våra tankar i det fysiska rummet. Delvis för att koppla
samman våra ideer men också för att klargöra vad vi själva reflekterat över. Walk and talk
fick oss att lämna projektrummet och ta med idéerna ut på en promenad där vi började ställa
frågan “varför?”. Varför-metoden tydliggjorde för oss att vi behövde ändra vår förutbestämda
åsikt till något som är mindre kritiskt. Även att bjuda in andra människor att närvara under vår
process, genom workshop och crowdsourcing, har resulterat i mer öppenhet i både
frågeställningen och gestaltning. Alla strukturerade metoder har hjälpt oss att hålla tråden
samtidigt som vi befunnit oss i någon slags “messiness” som inte går att strukturera. Den
effektiva blandningen av metoder har tillåtit oss att ha kontroll över alla delar av arbetet
samtidigt som det gett oss frihet att jobba på vårt eget sätt. BuildBild som till slut utformades
som ett eget verktyg föddes från processen och är därför inte bara vår slutgiltiga gestaltning
utan också en del av vår slutsats.

Slutsatser och diskussion
Kapitlet Slutsatser och diskussion innehåller en sammanställning av hur vi jobbat med vår
redovisade forskning och hur det har inspirerat vår gestaltning. Vi resonerar hur
frågeställningen växte fram från forskningen och inspirerade gestaltningen. Vi diskuterar även
vår slutgiltiga gestaltning mer grundligt och beskriver vår nyfunna metod.
Fenomenet vardagsfotografering ledde in oss på olika spår som involverade fotografer och
bilder. Något som uppmanade vår egna kritiska syn på vardagsfotografering var att mycket av
den forskning vi kom i kontakt med hade en kritisk underton, vilket skapade en ond cirkel av
negativitet. Att vi i nuläget har mycket stora bildarkiv och att fotograferandet ständigt ökar är
konstaterat och att vi behöver göra något åt det var inget som forskarna var blyga med att
fastslå. Sontag (2008 [1978]) som redan på 1970-talet skriver om fotografering som ett
fenomen, men håller en väldigt kritisk ståndpunkt, bjöd in till funderingar kring vad som
förändrade inställningen till kameran och vad vardagsfotograferandet betyder idag.
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Sontag (2008 [1978]) beskriver kameran som ett vapen och att fotografera någon är lika med
att ofreda personen. Ett fotografi fångar ögonblicket utifrån kamerans perspektiv och blir
därför ett nytt set med ögon som deltar, som framställer verkligheten från en annan vinkel
man själv inte är van att se. Kameror var mer främmande förr, det krävdes mycket tid och
förberedelser för att fånga något på bild, både för fotografen och för modellen. I dagens
samhälle, påstår Ehlin (2010, 2014), att kameran är så pass vardaglig att vi inte lägger märke
till att den är där. Skillnaden som finns mellan Sontag och Ehlins åsikter om
vardagsfotografin visar på att fenomenet smugit sig in i bakgrunden och blivit osynligt.
Tekniken är ständigt närvarande och vi tar inte längre fotografier på lika mycket allvar, det
krävs inte samma grad av förberedelser för ett enkelt porträtt; det är snarare mer ansträngande
att inte fångas på bild. Även om Sontag och Ehlin uttalat sig under olika tidsepoker så lever
båda deras åsikter kvar på olika sätt. För att skapa en egen bild av hur fenomenet
vardagsfotograferandet såg ut i vår närmaste omgivning höll vi vår workshop, där vi med
hjälp av vardagsfotograferna diskuterade bilder och bildvanor. Det visade sig att deltagarna
inte reflekterat över vardagsfotograferingen som något märkbart, vilket stödjer Ehlins tankar.
Den ökande mängden bilder i våra bildarkiv var inget som hade en märkbar negativ effekt på
personerna vi pratade med.
Att bildöverflödet i våra personliga arkiv inte uppmärksammats som ett bekymmer skapar
problematiken i Hawkins (2013) intresse att hitta ett verktyg för att tygla det. Det är svårt att
skapa ett verktyg till något som inte anses behöva en lösning. Peder Alton skriver i förordet
till Steve Edwards bok Fotografi följande; “När jag själv började skriva fotokritik i början av
1980-talet hade Susan Sontags On photography funnits i tryck i nästan tio år men utan att
lämna några avtryck i svensk fotodebatt.” (Alton, 2007, s.7). Vi ser här ett exempel på hur
Sontags bok, som var före sin tid, inte lämnade några tydliga avtryck. Det här är ännu en
anledning som fick oss att byta spår från att begränsa vardagsfotograferingen till att göra
något i samverkan med det.
Att begränsa bildarkiven betyder att de externa minnena hade gått förlorade. En drastisk
minskning av vardagsfotografin skulle alltså kunna leda till att vi tappar mycket av våra
gamla minnen och att släktingar glöms bort. Bilder har spelat en viktig del i vår utveckling
inom kunskap och många av våra erfarenheter kring saker och ting kommer från
andrahandserfarenheter. De erfarenheter som kommer i andra hand är inte bara
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kunskapsbaserade utan är också kopplade till våra känslomässiga band till släktingar. Även
om vi inte mött personerna i familjeporträtten som hänger på väggarna har vi genom att få
minnen berättade för oss skapat en egen koppling och relation till dem. Alltså skulle mycket
av berättelserna kring vår historia, som i sin tur bildar minnen, försvinna om bildbevisen för
att den funnits raderas. Bildarkiven är fulla med bilder, som är kopplade till både nya och
gamla minnen, dessa arkiv borde betraktas som en resurs istället för ett hinder. Vår första
instinkt var att hjälpa Hawkins (2013) skapa ett verktyg för begränsning, men vårt nya syfte
blev att hjälpa vardagsfotografer att göra något lekfullt med sina bilder. Bilderna som samlas
på hög i bildarkiven blir lätt passiva vilket leder till att de tappar sin betydelse samtidigt som
aktiva minnen bleknar och hamnar för sig själva istället för att tillhöra ett sammanhang. För
att motverka passiva bilder uppmuntrar vi till att återaktivera minnen och bilder genom att
göra något nyskapande. Vår gestaltning, BuildBild, som grundar sig i metoden transparent
scenskapande av bilder är vårt sätt att kreativt inspirera vardagsfotografer att gå igenom sitt
bildarkiv. BuildBild är inte bara en lekfull aktivitet som kan skapa många nya minnen, det
bidrar också till en granskning av det personliga arkivet som i sin tur kanske kan leda till att
rensning och ordning uppmuntras. Det är inte den lösningen Hawkins sökte efter men det är
ett steg i rätt riktning.

En metod för transparent scenskapande av bilder
Metoden tog form efter att vi insett att vårt dilemma, att begränsa vardagsfotografin, stod som
grund för våra problem. Våra tankar gick då från vad kan vi göra åt den till vad kan vi göra
för roligt med den. Vi ansåg därför nödvändigt att ställa vår frågeställning; Vad kan inspirera
vardagsfotografen till att använda sitt bildarkiv för att skapa nya bildscener? Vi ville hitta ett
kreativt sätt att med de redan tagna bilderna skapa något nytt och sammanslaget. Med den här
insikten föddes metoden som vi har valt att kalla en metod för transparent scenskapande av
bilder. Metoden bygger på bilder som är utskrivna på plast. När bilderna blir utskrivna på
plast blir det vita i bilden genomskinligt. Resterande färger bli gradvis mindre genomskinliga
ju mörkare dem är. Detta gör att varje bild genomgår en spännande förändring genom
skrivaren och kan på så sätt kombineras med andra bilder.
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Figur 6 visar ett exempel på hur en vardagsbild (t.v.) ser ut utskriven på plast (t.h.).
(Fotografier av Kajsa Eriksson)
Tanken med metoden är att använda de genomskinliga bilderna för att skapa nya kopplingar
till varandra och skapa nya bildscener genom att kombinera flera bilder samtidigt. Det här
sättet att leka med bilder analogt liknar bildmanipulationen i datorn och fångade vårt intresse.
Efter att vi upptäckt spänningen och möjligheterna med plastutskrifterna började vi fundera på
hur vi skulle ta det vidare. Idén utvecklades till en punkt där vi kände att vi borde betrakta
plast-processen som en metod för att kunna dela den med andra. NE beskriver begreppet
metod på följande sätt; “Metod är ett sätt att arbeta för att nå ett visst mål. Det innebär att
man arbetar efter en tydlig plan och följer vissa regler för arbetet. Man kan se en metod som
ett verktyg, en teknik eller en väg.” (NE, 2017). Vi anser att vår metod följer riktlinjerna för
att betraktas just som det; en metod. Målet med metoden är alltid detsamma; att skapa en ny
relation mellan flera olika bilder. Det blir även en bonus att kunna koppla samman människor
med bilder utöver att skapa relationer mellan endast bilder. De regler som metoden följer är
att bilderna ska skrivas ut på plast och tillsammans bidra till något nyskapande. Att koppla
samman dem kan ske på flertal olika sätt, bland annat via en overhead eller vårt
egenutvecklade verktyg, BuildBild.
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BuildBild
BuildBild, som vi tidigare (se sid. 26) beskrivit som en modell i form av en låda där bilder
skjuts in i lager, är framtagen för att analogt kunna skapa nya bildscener. De första utskrivna
plastbilderna visade oss hur spännande det kan vara att kombinera genomskinliga bilder med
hjälp av en overhead. Men vi ville skapa något som kunde vara mer lättillgängligt för andra,
något som kunde ge samma känsla av scenskapande utan den tekniska begränsningen att inte
äga en overhead. Det blev första steget för utvecklandet av BuildBild. Vår första prototyp var
en större låda där bilder i storleken A6 kunde skjutas in från sidorna (se figur 7).

Figur 7 visar första modellen av BuildBild (Egen bild)
Prototypen erbjöd en chans att bjuda in andra människor till att delta och själva testa vår
modell. Det var mycket positiv respons men det fanns också en viss distans till modellen då
den bara var tillgänglig hos oss på våra villkor och med våra bilder. Genom att låta personer
som stod utanför projektet dela med sig av sina tankar och känslor kring arbetet utvecklades
också våra egna tankar kring tillgänglighet. Vi ville därför utveckla en version av BuildBild
som blev mer hanterbar och personlig. Vi skapade en anpassningsbar mall som kan skrivas ut
på A4 papper, för att klippas och vikas ihop själv. Detta som ett resultat av responsen vi
mottagit under utvecklingsprocessen. Att människor omkring oss uttryckte stor entusiasm
visade oss också att det fanns ett intresse för vår gestaltning.
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BuildBild ger den analoga möjligheten att kombinera och blanda olika bilder för att skapa
något nytt och spännande. Tanken är att uppmana vardagsfotografer att gå igenom sina
bildarkiv för att leta efter bilder som kan vara kandidater för nyskapande bildscener. På det
här sättet aktiveras personers passiva bildarkiv och statiska bilder kan komma att
återanvändas för nyskapande. Med BuildBild kan flera bilder från olika tillfällen kombineras
för att både väcka gamla minnen men också skapa nya sammanslagna minnen. Genom att
dela sin BuildBild och blanda sina egna bilder med någon annans, kopplas människor, platser
och minnen ihop. Vilket framkallar en chans för andrahandserfarenheter (Edwards, 2007) att
utvecklas. Genom att berätta om minnen och dela kunskap om platser sprids det också vidare
och kan appliceras i ny kontext. Andrahandserfarenheter är inte något som kräver att du är
berest eller har besökt intressanta destinationer. Spännande historier kan skapas med hjälp av
fakta och fantasi på både fiktiva och verkliga platser. I vissa fall har vi upplevt att
vardagsfotografer anser att sina bilder är för vardagliga utan särskild betydelse, att de inte är
intressanta nog att återaktiveras. Detta är något vi vill motverka genom att betona det lekfulla
med metoden och visa att begränsningar kan till viss del också vara fördelaktigt i
scenskapandet. Precis som Keri Smith skriver i How to be an explorer of the world
“Everything is interesting” (2011 s.9). De bilder som inte är märkvärdiga för sig själva
kanske har större möjlighet att skapa något intressant tillsammans.
Även om vi försökte skapa BuildBild som verktyg för vardagsfotograferna med så lite hinder
som möjligt anser vi att den största begränsningen för användare är plastutskrifterna. För att
kunna tillämpa metoden transparent scenskapande av bilder är utskriften på plast en
nödvändighet. Men även här finns det kreativa vägar att ta om det skulle ses som en
omöjlighet. Istället för att skriva ut bilder på plasten kan man rita på den med pennor eller
experimentera med olika färgade genomskinliga material för att skapa nya spännande resultat.
Vi har under processens gång arbetat för att BuildBild ska finnas så tillgängligt som möjligt.
Ett av våra försök att göra BuildBild, tillsammans med metoden, lättare att distribuera var att
skapa ett tillhörande häfte.

Häfte
Häftet som vi skapat för BuildBild innehåller en kort förklaring om vårt kandidatarbete, idén
bakom metoden samt instruktioner och mallen för att skapa din egen BuildBild.
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Figur 8 visar BuildBild-häftets olika uppslag. (Egen bild)
Häftet skapade vi för att inspirera och vägleda andra genom BuildBild processen. Här blir
influenserna från Smith (2010, 2011) tydliga i stilen vi har valt att skapa illustrationerna och
den lekfulla layouten. Det är viktigt för oss att BuildBild tillsammans med metoden finns
tillgänglig för alla; därför publicerade vi vårt häfte och information på webben för alla att ta
del av. Häftet är även tänkt att delas ut på EXIT för att involvera de närvarande. Valet att
inspirera och nå ut till andra personer genom skrivna och illustrerade instruktioner, istället för
att skapa en instruerande film, går egentligen emot vår huvudsakliga professionsutveckling.
Att ta ett steg bort från att själva vara fotograferna och låta andras bilder ta plats gav oss
chansen att utforska ett nytt perspektiv. Även om vi fortfarande arbetar med bilder står vi nu
som producenter av ett verktyg och stöd för andra skapande vardagsfotografer. Som
illustratörer tog vi chansen att inte bara visa vad vi har för kunskaper att dela med oss av, utan
också hur vi kan vägleda andra att själva utforska nyskapande.

Sammanfattning
Temat vi valde för undersökningen är något vardagligt men samtidigt relativt nytt och svårt
att greppa eller mäta i sin helhet. Även om vi till en början arbetade utifrån ett kritiskt
perspektiv kom vi till insikten att vi inte kunde stoppa vardagsfotograferingen, vi måste jobba
med den. Att ställa sig emot vardagsfotograferingen var inte lösningen, istället är det mer
värdefullt att informera om vardagsfotografi och erbjuda ett roligt och användbart sätt för
nyskapande från bildarkiven. Efter att ha utgått ifrån vår frågeställning, vad kan inspirera
vardagsfotografen till att använda sitt bildarkiv för att skapa nya bildscener, har vi skapat
vad vi anser vara en introduktion till mer betydelsefullt användande av passiva bilder från
bildarkiv. Vi har med hjälp av vår metod (transparent scenskapande av bilder) och BuildBild
bjudit in vardagsfotografer till en ny form av scenskapande. Vi har skapat en miljö där
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lekfullhet och experimenterande med bilder är uppmuntrat. Det finns en spänning i att placera
personer på platser där de inte tidigare varit eller skapa ett nytt möte mellan två personer från
två helt olika sammanhang.
Att gå från rollen som fotografer och istället jobba som illustratörer visade sig att vara det
bästa sättet för oss att visa vardagsfotografer vad deras bildarkiv har för möjligheter. Genom
BuildBild väcks förhoppningsvis intresset för återanvändning av bilder.
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Bilagor
Länk till BuildBild häfte
Digital version av BuildBild häftet:
https://media.wix.com/ugd/4f6c1e_17d64aee799b4d01b2cd809ef25024f6.pdf
Länk till hemsidan:
https://exit17.wixsite.com/buildbild
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Teknisk bilaga
Adobe Capture (Telefon app)
Eftersom vi använde Keri Smith som inspirationskälla till vårt häfte skapade vi de flesta av
våra illustrationer för hand. Vi använde sedan appen Adobe Capture för att scanna och
konvertera de handritade illustrationerna till datorn. Vilket gjorde övergången mellan analogt
och digitalt väldigt simpelt och vi kunde okomplicerat arbeta parallellt med både det analoga
och det digitala.

Fig. 8 illustrerar de handritade figurerna (t.v.) och hur de ser ut efter de har gått igenom
Adobe Capture (t.h.) (Egen bild)
Illustrator
Vi använde Illustrator för att designa och strukturera upp vårt häfte till BuildBild. Illustrator
var det bästa alternativet för oss då det är baserat på vektorgrafik vilket gör att vi enkelt kan
skala upp och ned våra illustrationer/ritade figurer. Illustrator gjorde det också enkelt att
importera våra handritade figurer rakt in i programmet då det är direkt kopplat till Adobe
Capture.
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Kameror (Canon 6D, mobiltelefon, Sony PMW EX1)
Kamerans roll har skiftat mellan att vara ett verktyg för utforskning och ett verktyg för
dokumentation. Canon 6D använde vi för att spela in kortare testfilmer eftersom det betydde
att vi hade full kontroll över exponeringen och bildutsnittet. När vi istället snabbt och enkelt
behövde dokumentera processdelen av arbetet använde vi oss av mobilkameror, då bilderna
inte behövde vara tekniskt korrekta. Detta för att mobilen alltid var lättillgänglig och erbjöd
snabb överföring till workbooken. Vi filmade vår workshop med en Sony PMW EX1 då den
kameran erbjuder längre inspelningstid, kameran var en statisk deltagare som endast skulle
dokumentera diskussionerna utifall vi skulle behöva en återblick senare i arbetet.
Photoshop
Vi valde att använda Photoshop som bildbearbetningsprogram när vi hanterade de bilder som
skulle skrivas ut på plast. I Photoshop ändrade vi först kontrasterna på bilderna för att få en
tydligare skillnad på den vita och den svarta färgen i bilderna. Detta gjorde vi för att bilderna
skulle vara mer anpassade för plasten vi skrev ut på. Vi använde också Photoshop för att
skapa en mall för rutnätet av bilder så alla höll samma storlek samt överensstämmde med
storleken på Buildbild.
Wix.com
Eftersom vi strävade efter att vår BuildBild, tillsammans med vår metod, skulle finnas
tillgänglig för en bredare publik ville vi publicera den på en hemsida. Eftersom vi inte ville
fokusera på webbutveckling behövde vi en plattform som kunde erbjuder mallar och enkla
verktyg till hjälp. Vi valde därför att använda oss av www.Wix.com som erbjuder just det vi
ville ha. Vi skapade en enkel design på hemsidan som vi anser passa temat på vår gestaltning.
På hemsidan (https://exit17.wixsite.com/buildbild) kan de intresserade läsa om projektet, se
bilder och ladda ned BuildBild häftet.
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