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för yrkesutövande fotografer i fält

SAMMANFATTNING
Systemkamera för yrkesutövande fotografer i fält
är ett konceptuellt formarbete baserat
på funktionsstudier.
Den digitala tekniken har skapat nya form- och
funktionsmässiga förutsättningar och förändrat
arbetsflödet för dagens reportagefotografer.
Konceptet bygger på två hus med kvadratiska sensorer som arbetar mot en och samma lagrings- och
skärmenhet. Formatets proportioner justeras digitalt och bilderna sparas i huset och skickas trådlöst
till en lagringenhet för säkerhetslagring och
bildvisning. Den externa enheten fungerar även
som realtidsskärm och kan fästas på husets översida och bakstycke. När fotograferingen är klar kan
husen läggas åt sidan och lagringsenheten fungera
som bildvisningsmonitor och överföringsenhet.

ABSTRACT
SLR for professional press-photographers
is a conceptual form studie based on user observations. The digital technic has created new opportunities regarding form, function and has changed work
procedure
for today’s photographers.
The concept is based on two camera bodies with
squared sensors, which communicate with the same
external backup- and monitor-device. The formats
proportions are digitally adjusted and downloaded
wireless by the external backup device. The external
device is also used for Live View and can be attached
on top of the camera body or on the back. After the last
shot, the two photo parts of the system can be put aside
and the external screen and backup device can be used
for previews and uploading.
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1 INLEDNING

Inom den professionella fotografin ser det annorlunda ut. Digitaliseringen har varit
ett faktum sedan lång tid tillbaka, men form anpassad efter de nya förutsättningarna
har inte förrän nu börjat smyga sig på. Inga frågetecken, alla är nöjda, skulle man
kanske kunna säga igen. Men jag vet att verkligheten ser annorlunda ut inom det
stressiga, slitsamma, ansvarsfyllda och tunga yrket pressfotografi.
Sedan digitaliseringen har yrkesrollen förändrats markant. Intensiteten har nästan
fördubblats och arbetsflödet har effektiviserats.

1.1 ÄMNESVAL
Utforska utrustningen för yrkesutövande pressfotografer, det vill säga fotografer
som arbetar i fält med stillbildsfotografering i dokumenterande syfte för att i första
hand kunna användas i mediala sammanhang. Jag har koncentrerat mig på den
digitala systemkameran, utan att fastställa bildformatet (småbild eller mellanformat).
Fokuseringen på form och funktion.

1.2 ARBETSMETODER
Intervjuat och studerat de som arbetar med utrustningen, de som arbetar inom
branschen och de som på annat sätt har anknytning till yrkeskategorin. Sedan studerat
helt andra branscher där arbetsförhållandena är lika pressfotografens.



1.3 SPECIFIKA FRÅGESTÄLLNINGAR
Hur ser pressfotografens arbetsflöde ut idag och imorgon?
Vad talar för och emot formmässig förändring
Hur skulle utrustning anpassad för yrkesrollen kunna se ut, om det inte fanns en lång
tradition bakom?

1.3.1 HYPOTES
Sedan digitaliseringen har yrkesrollen förändrats stegvis. Idag innefattar rollen som
fotograf för t ex dagspress betydligt mer än vad den gjorde för femton år sedan.
Utrustningen som är anpassad för fotografen är enbart kameran. I stort sett är all annan
utrustning lånad från andra yrkes grupper (lagringsmedia, redigeringsutrustning etc).
Detta gör att stora delar av den utrustning som används idag är både otymplig och
svåranvänd.
Utseendet och funktionerna på en modern digitalsystemkamera är styrd av
småbildsformatet. Detta leder bl a till kamerahusets form och för stående bilder hålls
kameran vriden 90 grader. Jag tror att mellanformatet eller ett nytt format borde
introduceras i branschen.
Jag tror att det var länge sedan man omvärderade formen på den professionella
systemkameran.

1.4 MÅLSÄTTNING
Målet för projektet har varit att ge en övergripande bild av fotoyrket, utrustningen,
förändringar och problematik sedan digitaliseringen, för att sedan få svar på vad som
skulle kunna förändras. Och därefter kunna ge ett förslag till en ny form anpassad för
en ny yrkesgrupp jag tror uppkommit efter digitaliseringen.
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När ny teknik ändrar förutsättningarna skapas möjligheter för både producenten
och konsumenten. Dessa två väljer ofta att följsamt avvakta den andres agerande
av ren överlevnadsinstinkt. Ett exempel är den allt plattare TV-tekniken som ändrat
formen för producenten, men som för konsumenten skapat ångest i avskedet från TVbänken, då den nya skärmen är tänkt att hänga på väggen. Därför levereras dagens
plattskärmar nästa alltid med ett bordstativ medan väggupphängningen köps till
separat. Den nya tekniken och konsumenten har mötts halvvägs. Inga frågetecken,
alla är nöjda.
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2 UNDERSÖKNING



2.2 YRKET

2 UNDERSÖKNING
För att förstå utrustningen började jag med att kartlägga branschen och närma mig
yrket och yrkesutövarna.
Ove Bengtson,
Utvecklingschef, Hasselblad

Under arbetet har jag haft kontakt med ett antal fotografer, branschfolk och andra
professioner som varit relevanta för att få en helhetsbild av yrket i förhållande till
utrustningen. Intervjuerna har ägt rum på varderas arbetsplats och varit helt förutsättningslösa. Informationen jag fått in är allt från tekniskdata till personliga uppfattningar, som varit till stor hjälp i formandet av projektet.

2.2.1 ARBETSSITUATION
Andreas Eliazon
Stadsbyggnadsdesigner, MFA

När det gäller de tre fotografer jag kontaktat har jag i mån av tid följt med dem ut i
fältet för att försöka komma så nära yrkessituationen som möjligt.
Under projektet har jag följt upp intervjuerna och fått kritik under arbetets gång.

“Fotograf som arbetar på uppdrag, med publikation som syfte.”

Håkan Mossberg
Agent, digitalpedagogen

Inom yrkeskategorin är man antingen anställd eller frilans. Som situationen ser ut idag
ökar andelen frilansande fotografer och anställningarna blir färre. Om man sedan ska
dela upp det grovt arbetar man antingen för tidningar, bildbyråer, magasin eller för TV
och film. Inom dessa finns ett antal specialiseringar. Du kan vara specialiserad på mat,
porträtt, arkitektur, sport, natur etc. En uppdelning tillhörande tidningsvärlden kan
vara viktig att uppmärksamma: Nyheter kallas gruppen som tar bilder av händelser, där
bilden blir färskvara och ska publiceras direkt. Features heter den andra gruppen och
är dokumenterande fotografi som ska stödja ett reportage. Det kan vara dagslångt eller
sträcka sig över en längre tid.

Malin Hoelstad
Fotograf, Svenska Dagbladet.

Per Torberger
Redaktör, Proffsfoto

Fredrik Funck
Fotograf, Dagens nyheter

Martin Agfors

2.2.2 ARBETSFLÖDET
Sedan digitaliseringen har arbetsflödets intensitet ökat. Om man tidigare kunde göra
fem jobb kan man idag många gånger göra tio. Detta pga att bilder idag kan skickas digitalt från plats och framkallningen av såväl negativ som film försvunnit. Idag kan även
kopieringen (justeringen av nivåer, mättnad etc) göras både i fält och på kontoret.

Kameratestare, IDG

Martin von Krogh
Fotojournalist, frilans

Lisa Johansson
Ergonom, Scania
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2.1 INTERVJUER

När jag frågade fotograferna ville de gärna definiera sig själva som reportagefotografer
eller fotojournalister. De som arbetar i branschen, men inte fotograferar, använder gärna
kort och gott termen Pressfotograf. Nu när jag själv ska definiera yrket låter jag gärna
namnet vara osagt och låter definitionen bli en mening:

11

2.4 UTRUSTNINGEN
2.3 BRANSCHEN
Digital teknik har fått hela kamerabranschen att byta innehåll i sina lådor. Dock kan
en kartläggning göras oavsett analogt eller digitalt innehåll.

Som tidigare nämnts (arbetsflödet) är utrustningen olika stor för olika uppdrag. Ibland behövs
utrustning för hela arbetsflödet, allt från kamera till dator för att skicka iväg bilder. Ibland är
uppdraget att fotografera på en plats för att sedan återvända till kontoret för efterarbetning.
Det som dock gäller för båda arbetssituationerna är att två hus ska med, både av säkerhetskäl
och för att det ska gå fort att byta objektiv.

2.3.1 Kameratyper

Inom det professionella segmentet finns bänk-, mellanformats- och småbildsformatskameran. Min fokusering ligger på den sistnämnda.

2.3.2 Aktörer
När man positionerar sig i det enbart professionella segmentet för yrkesutövande
fotografer i fält är aktörerna få. Av de intervjuer med fotografer och branschfolk kan
man utläsa en konservatism när det gäller öppenhet för olika märken. Det jag kunnat
utröna är att pga precisionen i arbetet och kraven på leverans ligger tillliten till utrustningen på en nästan religiös nivå. De märken som dominerar har i stort sett monopol
på fotomarknadsscenen och kan sammanfattas: Canon och Nikon.

2.4.1 Pixlar
Stressen med större antal pixlar har avstannat. Fram till idag har fler och fler pixlar till de tre
huvudkategorierna lanserats. Dock står vi vid ett vägskäl just nu när pixelantalet begränsas av
precisionen i optiken.
-5 år

Idag

+5 år

SMÅBILDSFORMAT

10 Megapixel

21 Megapixel

25 Megapixel

MELLANFORMAT

22 Megapixel

39 Megapixel

60 Megapixel

3 Megapixel

7 Megapixel

10 Megapixel

KOMPAKTKAMERA

Systemkamera för yrkesutövande fotografer i fält

Enkelt kan man dela upp kameratyperna i tre kategorier: professionell, semiprofessionell och konsument. Där kan man urskönja att konsumentprodukterna lånar mycket
från andra produktfamiljer, de semiprofessionella efterapar de professionella och
yrkesutrustningen lägger stor vikt på funktion och tradition.

Mellanformatet har fortfarande ett par år kvar innan optiken är mättad, kompaktkamerorna
har överstigit men fortsätter av försäljningsskäl, medan systemkamerorna för småbildsformat
precis nått gränsen med 21 megapixlar.

2.4.2 Ny teknik
Det som just lanserats för systemkameror med småbildssensor är funktionen LiveView. Det
betyder att spegeln kan fällas upp så att sökarbilden kan visas på skärmen i realtid.
Sedan har Casio lanserat sin nya kamera specialiserad på sportfoto, där kameran lagrar 16
bilder i sekunden och sparar 8 före och 8 efter du tryckt ner utlösaren.

 Torberger
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2.5.2 Tekniska förändringar

Efter att ha varit ute med Malin Hoelstad under en dag på SVD och Fredrik Funck
en vecka senare på DN hade jag fått en bättre uppfattning om arbetsflödet med dess
minus och plus. Sammanfattningsvis skulle man kunna rada upp följande:

Efter att ha studerat formen hos analoga- samt digitala systemkameror är slutsatsen att insidan
är helt förändrad, men utsidan är den samma. Att man tidigare varit begränsad i form pga
filmens bestämda plats och storlek är förståligt. Man har låtit filmen ligga ner för att få så brett
format som möjligt och sedan har man utrustat kameran med två handtag: ett för liggande
bilder och ett för stående.

Mellanformat är i framkant

När filmen sedan byts ut mot en digital sensor blir vridningen av hela kamerahuset något omotiverat. Varför vrider man inte på sensorn istället?
Problemet är att husets form idag är helt beroende av det faktum att det ska fungera lika bra
liggande som stående, men pga tekniska begränsningar blir man tvungen att prioritera ett
grepp. Kameran blir alltså maximerad för liggande format och får ett sekundärt grepp för
stående.

Slitsamma arbetsställningar
Näsan får inte plats
Tung utrustning
Ej anpassad för yrket

Konsumentprodukterna
har fått ny form
LiveView
Vridbar skärm

Två kompletta system

Ergonomiska reglage

Konservativ målgrupp

Långt och ”vasst” grepp

Mycket machokultur

Grepp för tummen
Kameran som symbol
ger access

2.5.1 Definiera målgrupp
Målgrupp: Yrkesutövande reportagefotograf
YRKESSTOLTHET: konstnär, precision
KRAVFYLLD: kvalité, prestanda, trygghet
KONSERVATIV: yrkestradition, trygghet
2.5.2 Värdeord
Utifrån förundersökningen tog jag fram fem värdeord inför konceptarbetet. Varje värdeord
fungerade som ett samlingsnamn för definitionen som följer. Sedan har jag markerat de brister
jag anser utrustningen lider av idag.

FUNKTIONSDUGLIG
PÅLITLIG
ANPASSNINGSBAR
MAXIMERAD
KAMERA
14

Ergonomisk, slittålig, kvalité
Bildsäkerheten kommer först, vänlig utåt
Individuella inställningar, individuellt anpassningsbar

Lösningen skulle vara att utveckla en kamera med bara ett maximerat grepp och därefter låta sensorn få vrida sig. Dock inte mekaniskt,
sensorn vrider sig digitalt.
På den analoga kameran var det motiverat att komponenterna satt ihop.
Filmen hade sin bestämda storlek och behövdes
uppsamlas på andra sidan om exponeringsområdet.

Analog

Digital

Sedan behövdes även en motor för att rulla upp filmen. Och till skillnad från semiprofessionell
utrustning behövde den professionella en kraftig motor, med det större batteripacket därtill.
På dagens digitala hus undrar jag varför delarna sitter på samma ställe. Sedan undrar jag också
varför, när alla delar positionsmässigt är helt oberoende av varandra, delar man inte upp kameran.
Sedan går dagens fotograf ofta ut med två hus, dvs två stycken kompletta system. Det ville jag
förändra. Kan man låta fotografen välja själv vad han/hon ska ta med sig dubbelt av? Kanske två
linser, två sensorer, två grepp, men bara en skärm, ett batteri och en något större lagringsenhet
som räcker till båda?

Ingen onödig vikt, högpresterande
Access, yrkesidentitet
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2.5 ANALYS
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2.5.3 OFÖRÄNDRADE DELAR
Vissa delar kommer jag att röra så lite som möjligt. Greppet i sig kommer jag låna
och blanda från befintliga grepp eftersom jag vet att det idag finns grepp som är
mycket uppskattade och funktionsdugliga. Dock kommer jag jobba med vinkeln på
greppet.
Sökarbilden och spegelreflexen kommer jag att behålla som den är och använda som
utgångspunkt för husets övriga form.

3 SKISSFAS ETT

16
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Dessa två delar: Sökaren och greppet, har jag förstått, är tillsammans med optiken
delar man som fotograf inte gärna ser en förändring på. Därför har jag valt att inte
röra optiken, behålla fattningen, använda spegelreflexens väg som grundform och
utgå från dagens grepp med avtryckare.

17

3 SKISSFAS 1
Efter att ha studerat och analyserat yrket, branschen och den använda utrustningen
sammanfattades intryck och ideér i en första skissfas.

3. 2 SKISS

3.1 INSPIRATION
Som jag tidigare nämnt anser jag att mellanformatet och konsumentprodukterna tagit
de steg den professionella utrustningen väntat med.

Batteri, skärm och extern
lagringsenhet

Sony har i sin Alfa-serie börjat att förskjuta tyngdpunkten i kameran närmare mitten
mellan grepp och optik.
Sinar har som mellanformatskamera jobbat på ett vridbart grepp och sedan tagit ett
stort steg i form jämfört med hur mycket av den dagens professionella utrustningen
ser ut.
Att kunna använda skärmen som sökare från flera olika vinklar i förhållande till
kameran har gjorts av flera olika tillverkare, dock aldrig inom det som i dag betraktas
som professionell utrustning.
Nintendo har efter årtionden av solida spelkontroller delat upp sin i två delar.
Spegelreflex och sökare
är grundformen för huset

Tvådelad kropp, med
vridbart handtag

Mindre display under
sökaren

18

KANDIDATARBETE 2008

-

Simon Gate - Industridesign, Konstfack

Systemkamera för yrkesutövande fotografer i fält

Sökare med plats för
näsan
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3.3 GRUNDKONCEPT

3.3.1 Användande

Likt en mellanformatskamera delas kameran upp i olika delar: Huset (sensor och
sökar delen), greppet, lagringsdel och objektiv. På samma sätt som objektiv uppdateras och finns i flera varianter är tanken att detta ska bli lättare inför framtiden. Kanske
kommer det bättre skärmar i framtiden, mindre lagringsmedia, krav på nya grepp
eller nya sensorer. Då behöver inte hela kameran bytas ut utan bara den del som man
vill uppgradera.

Kameradelen hålls i handen, medan lagringsdelen hängs på kroppen eller ligger kvar i väskan.
Kameran skickar med jämna mellan rum över bilderna till lagringsenheten. Många gånger
används två hus och då arbetar båda mot samma lagringsenhet.

KAMERADEL
Objektiv
Sensor
Spegel Reflex sökare
Minneskort
Litet batteri
LAGRINGSDEL
3”- 4” skärm
Stort batteri
Storlagringsenhet
Uppkoppling för att
skicka bilder

20

När fototillfället är över läggs huset eller husen bort och det enda som blir kvar är lagringsenheten. Där kan man kolla igenombilderna, göra urval, enklare justeringar och sedan skicka
bilderna.

3.3.2 Greppet

Systemkamera för yrkesutövande fotografer i fält

Idéen är att man delar upp
kameran i två delar:

Vill man kolla på bilden direkt kan man göra det på skärmen på lagringsenheten. Vill man
använda skärmen som sökare, fäster man lagringsenheten i blixtskon för att få en “schacktsökare” eller under sökaren. Man kan även sätta kameran på stativ och använda lagringsenheten
som extern sökare och utlösare.

Den fyrkantiga sensorn gör att det bara behövs ett grepp till
kameran. Därmed kan det optimeras och göras vridbart för att få
bästa handledsvinkel.
Tar man liggande format och plötsligt ska ta
stående kan man naturligtvis bara vrida hela
huset, men ska man ta flera stånde bilder trycker
man bara på en knapp vid sökaren och bilden
visas stående. Bilderna sparas hela tiden utanbeskärning, men med informationen om utsnittet i
metadatan, sedan väljer man om bilderna ska beskäras eller inte vid nästa lagring. Tre format är
alltså möjligt 36 x 24, 24 x 36 och 36 x 36 mm.
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4 FUNKTIONSSTUDIE ETT
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4 FUNKTIONSSTUDIE

4.1 Test
Jag började med att återse Malin Hoelstad på
Svenska Dagbladet där jag hade turen att även
få hjälp av hennes kollegor. Sedan besökte jag
Fredrik Funck på Dagens Nyheter.
Först fick personerna testa funktionsmodellen
och ge en första respons. Detta med bakgrunden att de alla tagit del av grundkonceptet.
Sedan gick jag igenom tankarna runt hur utrustningen skulle användas lite noggrannare
och försökspersonerna fick testa igen.
Sist fick alla markera ut med orangea klisterlappar var de ville ha de olika reglagen placerade och vilken sorts reglage det skulle vara.

4.2 Kritik
POSITIVT
Sökare som ligger utanför kamerakroppen.
Vridbart grepp, dock behövs fasta lägen.
Bra att kunna skicka och lagra bilder i externdel.
LiveView som schackt sökare.
Mer fokusering på fotografering med skärm och
lagring i extern enhet

4.3 ANALYS
Kritiken var väldigt positiv gällande det stora ergonomiska områdena. Att sökaren ska ut från
kamerakroppen råder det ingen tvekan om, inte heller att greppet fungerar mycket bättre om
det är vridbart och en digital schacktsökare eller t o m en “extern” sökare, skulle underlätta
arbetet avsevärt.
När det gäller den externa delen var kritiken mer spretig. Fotosidan svarade att den verkar
vara lösningen på det mesta som idag är problematiskt, men från den första funktionsstudien
i fält, där jag fått uppfattningen att skärmen användes lite, blev responsen annorlunda när de
tagit bort den från kameran. Nu poängterades det att det ändå var viktigt att kunna jobba mot
skärmen. Samtidigt fick jag responsen att skärmen nästan blivit som en sjukdom inom fotoyrket, där fotografer står och kollar skärpan i skärmen och missar bilden.
Slutsatsen jag drar av detta är att jag håller mig till min linje, där jag tror att det är dags att
börja utnyttja den digitala tekniken, inte utnyttjas av den, men pga responsen uppmärksammar
jag vikten av att skärmdelen även kan bli en del av kameran.

Bilder tagna från låg höjd blir
både ergonomiskt skonsammare och samtidigt lättare att få
kontroll på.

NEGATIVT
Det utstående greppet kan fastna i saker.

Ur den mer tekniska sidan kommer med både negativ kritik och underlättande fakta.

Extern del känns svårhanterlig

Problem - Den mängd data som ska skickas emellan är enorm. En kamera idag är en
högpresterande dator i kapacitet. Går det att skicka så mycket data?

Extern känns inte som en del av kameran
Man behöver kunna jobba mot skärmen

Underlättande Fakta - Idag är det inte skärmen som drar mest ström, därför kan den
externa delen vara mindre än vad den var vid funktionsstudierna.

Vinkeln på handleden förbättras
med ett vridbart grepp.

24

Bilder tagna över huvudet blir
med en extern sökare möjliga att
få kontroll på.

Slutsatsen av detta är att med så många ergonomiska och yrkesunderlättande resultat,
kan jag under en konceptuell studie om hur framtidens kamera skulle kunna se ut utgå
från att tekniken kan erbjuda det eftersökta inom ett par år. Sedan kan jag dra ner på
storleken för att den ska bli mindre klumpig och passa bättre ihop med resten
av systemet.
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Utifrån grundkonceptet togs en
funktionsmodell fram för att återvända
till testpersonerna.
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Sedan fick de göra en prioriteringsordning på knapparna och även där stämmer
det överens mellan fotograferna, men dagens utrustning verkar ha arbetat efter
någon annan ordning.
Slutsatsen är att kameratillverkarna kan ha vägt in i sin prioriteringsordning vilka
funktioner som är nyare och mer säljande.

26

FASTA LÄGEN
(prio. 1) UTLÖSARE
(prio. 3) BLÄNDARE

Sedan kommer vi till den känsligaste biten: att ändra formatet.
Där säger fotosidan inte mycket. Så länge 24 x 36 formatet finns kvar.
Dvs de gamla invanda proportionerna och en storlek på sensorn som
utnyttjar optiken optimalt.
Dock svarar den tekniska sidan mer bestämt. Att göra en kamera där
liggande och stående bilder kan tas från samma grepp, utan att vrida
kameran är omöjligt. Eller inte helt omöjligt, men det ställer till problem med en spegel som ska klara 36 x 36 när det gäller vissa vidvinklar som slutar inne i huset. Även vinjetteringen för vissa objektiv
kommer att öka. Här finns idag flera olika tekniska lösningar, men pga
att jag bestämt mig för att inte röra spegelreflexen och dagens optikpark, väljer jag att ändra mitt sensorformat till 30 x 30. Proportionerna
behålls men blir nu 20 x 30, 30 x 20 och 30 x 30.
Optiken utnyttjas maximalt.

(prio. 2) AF-on
(prio 4) Fokuseringspunkter
WB/ISO
(prio.3) Exponeringstider

Sist i funktionsstudien fick fotograferna markera ut var reglagen skulle
sitta. Förvånadsvärt nog placerades knappar och vred på nästan på
exakt samma ställen. Dock inte alltid där de sitter på kameror idag.

Lås: GREPP
BILDFORMAT

3 SKISSFAS TVÅ
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Ordningen på knapparna som fotograferna fick markera ut har jag valt att följa
strikt, där endast ergonomiska skäl fått finjustera placeringen.
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3 SKISSFAS 2

5.1 GRUNDFORM
Värdeorden är utifrån funktionsstudierna och utgår från fotografen och fotoobjektet.

VÄRDEORD

Huset är delat från greppet pga ett vridmoment och skapar en asymmetri, medan objektivet och huset ligger på linje. Enligt de fotografer jag har haft hjälp av under projektet
är husets orientering i rummet och vinkel mot objektet viktiga för arbetet. Därför är en
symmetri och en insamlande riktning i huset sökt.
Tanken med ett system där de olika delarna av huset införskaffas separat, är inspirerat
av mellanformatet. Därför har en likhet med dagens mellanformatskameror eftersträvats. Dock är det inte en mellanformatskamera. En systemkamera för fotografer i fält är
och ska uttrycka snabbhet och pålitlighet för användaren, medan den ska ge ett vänligt
och seriöst intryck mot omvärlden.
Svepet mellan bajonetten och sökaren är ofta det mest karaktäristiska hos dagens
kameror. Där placeras även tillverkarens namn i många fall. Detta ville jag arbeta bort.
Kameran ska var optimerad. Därav den nästan alltid mörka, matta färgen som inte ska
ge reflextioner. Dock sätts loggan så att den både kan speglas in i bild och skyltar med
utrustningens värde.
Svepet är gjort att inte bära en logga, kännas neutralt, men samtidigt beskriva att det
finns en stor spegelreflex anpassad för yrkesfotografi under.

Pålitlig
Yrkesutrustning
Optimerad
Seriös
Precision
Ofarlig
Kamera

Sedan har jag sökt produkter som står för en eller flera av dessa för att sedan börja
skissa.
Eftersom det är utrustning anpassad för arbete har formen fått underordna sig
funktionerna. Den kvadratiska sensorn och spegelreflexen sätter grunden för husets
proportioner. Sedan är sökaren utflyttad för att få plats för näsan, något som oundvikligen ger karaktär åt hela formen.

 Von Krogh
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För att göra skissprocessen överskådlig är den uppdelad i fem steg efter den prioriteringsordning som varit under projektet. Grundformen kommer först eftersom jag valt
att göra ett funktionsbaserat gestaltningsprojekt och sedan är ordningen satt utifrån
projektets fotografers prioriteringssordning. Sist kommer den externa delen, som jag
ser som en utbytbar del efter behov, som kan komma i flera olika utförande. Därför
har jag valt att göra ett gestaltningsförslag, men fokus ligger på huset, greppet och
det mest använda funktionerna.
Skissprocessen har rört sig fram och tillbaka mellan penn-, ler-och mjukskumsskissande under cirka fem veckors tid.

29

Vänlig form som samspeglar
med objektivet.

Systemkamera för yrkesutövande fotografer i fält

Definierade faser som
uttrycker robusthet.

Utökad yta för stativfäste mot kamerans
tyngdpunkt.
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Reglage utplacerade enligt de markörer
fastställda under funktionsstudien.

5.2 GREPP och REGLAGE
Handtaget till kameran kan delas upp i två delar: Greppyta och inte greppyta. Där har jag valt att både i material
och form jobba i två olika riktningar. Den delen som har
kontakt med handen är gummerad och anpassad för handen, medan överdelen och fästet mot huset är format för att
spela på husets linjer och är i metall.

VÄRDEORD

Systemkamera för yrkesutövande fotografer i fält

Intuitiv
Anpassningsbar
Ergonomiskt

Reglage på husets vänstra sida för justering
av greppvinkel och proportioner.
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5.3 SÖKARE och BAKSTYCKE
Den här delen av kameran utgår helt från funktionerna, där formen underordnar sig den
kravspecifikation jag fått från fotograferna i projektet.

Reglagen för bildproportionerna
och greppets lägen skulle uttrycka:
Mekanik

Sökaren stöds mot ögonbrynet och bör därför ha bäst anläggningsyta längst upp. Starkt solljus
är ett problem med dagens sökare. En djupare sökare, med sidoskydd skulle vara det optimala.
Något som saknas idag är lätt tillgång till tex histogram. Ofta låter man färgskärmen för förhandsvisning även visa ett histogram. För att spara energi, vikt och plats placerades en skärm
som visar histogram, eller annan valfri information, under sökaren.

34
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I början skissade jag på menyknappar under skärmen, men
efter kritik från testpersonerna valde jag till slut att även
placera dessa knappar på greppet.

På dagens kameror döljs fotografens ansikte nästan helt
bakom kameran. För att kontakten mellan fotografen och
den som blir fotograferad ska bli bättre eftersträvades att
flytta bort så mycket som möjligt från husets vänstra sida.
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5.4 EXTERNDEL
Skärmdel, lagringsdel, bildhanteringsdel och överföringsenhet. Eftersom den externa delen
ska kunna hängas på kroppen, förvaras i kamera väskan, sitta ovanpå kameran eller över
bakstycket är de grundläggande proportionerna beroende av kameran.

VÄRDEORD
Pålitlig
Kamera
Yrkes
Tålig
Systemkamera för yrkesutövande fotografer i fält

Formen ska kännas skyddande och
inkapslande

Skärmen ska ligga nedsänkt för att
skyddas mot repor.


Knappar
och vred ska vara liknande de
som finns på kameran för att det ska vara
lätt att byta mellan delarna.

Reglagen ska lätta att arbeta med.
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6 FUNKTIONSSTUDIE TVÅ
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6 FUNKTIONSSTUDIE TVÅ
Innan det var dags att fastställa formen valde jag att prata med två experter inom
ergonomi och kamerateknik. Lisa Johansson, ergonom på Scania, som arbetar med
yrkesanpassad utrustning och Martin Agfors, tekniktestare på tidningen Proffsfoto,
som är van att på ett neutralt sätt testa kamerautrustning.

6.1 TEST

6.2 KRITIK

Båda var nöjda med ergonomin som helhet. Dock ansåg Lisa att främre hjulet för eventuellt
bländare bör sitta under avtryckaren.

7 FORMBESTÄMNING

Martin poängterade att undersidan måste vara så stor som möjligt för fäste på stativ och ha
raka linjer i framkant och bakkant.
Avslutningsvis poängterade Martin att en kvadratisk sensor, med en kvadratisk spegel är svårt,
men möjligt. Alternativet kan vara en vikbar spegel för att få plats eller att den mekaniska
slutaren skrotas. Dock väljer jag att gå över till 30 x 30 kan jag utgå från dagens teknik.

6.3 ANALYS
Canon har hjulet över utlösaren, Nikon har den under. Enligt Lisa är Nikon väldigt bra på
ergonomi och pga hennes kommentar flyttar jag ner hjulet.
Undersidan är stor och går tom framför bajonetten, men jag ser till att inte ta bort material och
glömmer inte raka kanter fram och bak.
30 x 30 sensorn har nämnts både av Martin Agfors på Proffsfoto och av Ove Bengtsson på
Hasselblad och där väljer jag att blint lita på deras expertis.
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Lisa och Martin fick känna, vrida och vända på såväl funktionsmodell,
som lermodeller.
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7 FORMBESTÄMNING
Den slutgiltiga formprocessen är uppdelad i tre faser där 2-D och 3-D skissning överförts till ritningsunderlag, för att sedan kunna formbestämmas i
mjukare cibba-tool. Sedan har delarna tagits in digitalt igen för slutgiltig
formbestämning i slutmodellen.

Överdel till greppet som
samspelar med husets
överdel.

Beskrivning av vridmomentet i
mötet mellan handtag och hus.
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En flört med mellanformatet,
men snabbare.
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7.1 SKISS
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7.3 MODELL
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3,0”

7.2 RITNING

44

KANDIDATARBETE 2008

-

Simon Gate - Industridesign, Konstfack

45

KANDIDATARBETE 2008

-

Simon Gate - Industridesign, Konstfack

Systemkamera för yrkesutövande fotografer i fält

8 SLUTKONCEPT
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8 RESULTAT
Slutkonceptet är att betrakta som ett formförslag baserat och underordnat en
funktionsstudie.
8.1 SAMMANFATTNING
De tre ord som definierade målgruppen har använts som avgörande parametrar
vid viktiga beslut.

8.2 SLUTKONCEPT
Digitala förutsättningar skapar nya möjligheter. En kvadratisk sensor skapar
nya förutsättningar för kamerans ergonomi och utnyttjar optiken maximalt.
Formen har blivit digitaliserad.
Systemet bygger på två stycken hus med 30 x 30 mm sensorer. Husen är utrustade med justerbara grepp och till husen följer en lagrings- och skärmenhet.

YRKESSTOLTHET: har bidragit till att dela upp arbetsflödet i två delar, en fotodel
och en kontrolldel. Sedan har de delar som varit viktiga ur konstnärligt perspektiv helt bevarats.
KRAVFYLLD: har tagits hänsyn till genom att inte kompromissa med varken
kvalité eller prestanda, sedan har tryggheten utökats med automatisk säkerhetslagring.

Systemkamera för yrkesutövande fotografer i fält

KONSERVATIV: har hållt projektet på marken. Inga onödiga förändringar har
gjorts, och där det varit möjligt att behålla existerande form, färg eller funktion
har det gjorts av respekt för målgruppen.
8.1.1 VÄRDEORD
A

De fem värdeord som bestämdes under analysdelen av projektet har varit motiveringen för form och funktion. Fyra markeringar gjordes där det fanns brister
och lösningen till dessa är grundstommen i hela konceptet.

FUNKTIONSDUGLIG
PÅLITLIG
ANPASSNINGSBAR
MAXIMERAD
KAMERA
48

Ergonomisk, slittålig, kvalité
Bildsäkerheten kommer först, vänlig utåt
Individuella inställningar, individuellt anpassningsbar

B

D

C

Ingen onödig vikt, högpresterande
Access, yrkesidentitet
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8.2.1 EXTERNDEL
De två husen arbetar separat och skickar data med jämna mellanrum till
den externa lagringsenheten. Bilderna sparas i kameran och sedan även
i externdelen.
När skärmen används som realtidssökare finns tre alternativ:

2) Skärmen fästs på husets ovansida och kan användas som digital
schacktsökare.
3) Skärmen fästs på backstycket och kan användas som digital sökare.
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 et aktiva kamerahuset hålls
D
i grepp och objektiv, medan
det passiva hänger på axeln. Lagrings- och skärmdel
ligger i fickan eller väskan.
Lagrings- och skärmdelen är
fäst på ovansidan av huset.
Skärmen ger en realtids
digital sökarbild.

Lagrings- och skärmdelen
är fäst på användarsidan
av huset. Skärmen ger en
realtids digital sökarbild.
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eller tar en paus. Husen
läggs åt sidan och bilderna
kontrolleras i lagrings- och
skärmdelen.
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1. Den externa delen fungerar som realtidsökare med extern avtryckare.
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8.3 SLUTSATS
Jag förspråkar formmässig förändring, formmässigt nytänkande och omdefiniering av såväl den digitala systemkameran som arbetsflödet för reportagefotografer. Mitt förslag är djärvt, men förhoppningsvis har den respekt jag försökt
visa yrkeskategorin hjälpt mig att hålla mig inom gränserna för vad av branschen kan anse vara rimligt.
Till fördel för en formmässig förändring talar viktminskning, extruderad sökare, bättre ergonomi, full användning
av digital realtidssökare, behov av ökad bildsäkerhet och att kapplöpningen om pixlarna går mot sitt slut. Emot talar
befintliga objektivparker, invanda reglage och en sårbar yrkesidentitet under förändring. Jag har fokuserat på de först
nämnda och bestämt mig för att använda befintlig fattning, utnyttja den kunskap som redan finns gällade reglage och
respektera fotografens relation med objektet genom att behålla spegelreflexsökaren i befintligt utförande. Detta för att
hålla mig inom ramen för vad som är realistiskt gällande utrustning för yrkesutövare.
Autofokusknappen har blivit jämnställd utlösaren i storlek och
form och går att låsa. Till vänster om AF-knappen sitter ett
navigerings reglage som styr autofokuspunkterna och under
sitter ett hjul för exponeringstiden eller valfritt.

Bredvid utlösaren sitter en mindre knapp, som även finns på
baksidan. Dessa två knappar omdefinierar det främre hjulet,
bakre hjulet och navigeringsreglaget till valfritt alternativ.
Genom ett lätt tryck på utlösaren skapas tre justeringsalternativ och via de två mindre knapparna skapas sex alternativ till.

Framtidens fotograf kan komma att bli en benämning på det vi idag delar upp i flera yrkeskategorier. Ny teknik skapar
möjligheter som kan utnyttjas, men samtidigt förminska och distrahera ett yrkesutövande. Jag tror att fotografering
handlar om att hitta motivet, söka kompositionen och fånga ögonblicket. Mitt koncept är ett optimerat verktyg för just
detta, där tekniken hjälper fotografen att utnyttja sin kompetens som fotograf och även erbjuder teknik som lever upp
till de krav som ställs på yrkesrollen.

Systemkamera för yrkesutövande fotografer i fält

Greppet är vridbart i fyra fasta lägen. På ovansidan av greppet sitter en skärm som ger samma information som i sökaren
och på baksidan sitter en till skärm som tex visar histogrammet.

Den övre tryckknappen lösgör handtaget
mellan fyra fasta lägen. Under den sitter ett
skjutreglage som byter mellan 30 x 30, 20
x 30 och 30 x 20 mm för sökarbilden.
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