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Abstrakt 
Jag har i min undersökning valt att gå in på djupet på tre konstnärer som verkar inom den dig-

itala fotokonsten och som dels strävar efter att förmedla den problematik som ligger i det egna 

mediets förmåga att representera ”verkligheten”. 

Diskussionerna i början av min uppsats kommer bland annat behandla det förtroende man har 

haft och fortfarande delvis har kvar till fototekniken. Uppfattningen om att man med hjälp av 

denna lilla geniala fotografiapparatur skall kunna fånga ”verkligheten” precis som den är, 

eftersom den till synes ser ut att göra det. Men istället handlar det mer om konstruktion av 

”verkligheten”, baserad på fotografen själv eller den teknik han/hon har tillgång till. 

De tre konstnärerna jag har valt at utgå ifrån anser att det inte är möjligt att ge en hel och 

allmän bild av ”verkligheten”, utan snarare bara delar eller fragment ur denna. 

I min egen gestaltning har jag sedan utgått från konstnärernas filosofier för att kunna hitta mitt 

eget sätt att förmedla problematiken i mediet som representation av ”verkligheten”. Genom ett 

flertal fotografier som jag arbetade ihop i dataprogrammet Photoshop har jag sedan skapat 

min egen konstruktion av ”verkligheten”. Jag valde miljön skogen, och försökte återskapa den 

så som jag länge fått den konstruerad inom mig genom alla bilder som samlats med åren från 

exempelvis tidningar, television, eller konstutställningar. 

Undersökningens syfte är att hitta en metod som man kan låta eleverna ta efter där de får en 

möjlighet att pröva på hur det kan vara att göra sin egen konstruktion/representation av ”verk-

ligheten”. 

Samtidigt som de undersöker hur andra konstnärer jobbar med detta och sedan att de själva får 

pröva (learning by doing), har de en möjlighet att få merförståelse för hur ”verkligheten” kan 

konstrueras. Att det finns flera ”verkligheter”, dels inom dem men också gemensamma i sam-

hället där normer bildas för hur saker och ting ”skall vara”. 

Om eleverna får arbeta med dessa i tid, finns stora möjligheter att förebygga eller minska de 

fördomar som kan förekomma för olikheter mellan individer och ökar förmodligen också 

trivseln mellan eleverna utanför och inom skolmiljön. 
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1. Inledning 

 
1:2. Bakgrund 
Mina klasskamrater hade redan i årskurs fyra skaffat sig klara åsikter om hur man skulle vara 

om man skulle får vara med i de tuffa gänget. Vi var alla uppväxta i ett så kallat bildsamhälle. 

Eftersom detta bara var drygt tio år sedan skiljer det sig inte mycket från hur det ser ut idag. I 

tidningar, television, skyltfönster, gator, affärer, ingenstans kommer man undan bilder. 

Bilderna omger oss, och bygger upp vår ”världsbild”, vår syn på ”verkligheten”. Vi lär oss 

hur vår omgivning ser ut och hur vi skall se på den. Det handlar inte bara om hur vi ska se ut 

och bete oss. Utan även hur det ser ut i ”fattiga länder”, hur en typisk norrlänning klär sig, 

eller hur en exotisk plats ser ut. Det är alltså genom bilder som representerar ”verkligheten”, 

som vi till vis del skaffar oss en uppfattning om hur vår ”verklighet” ser ut. Men då det finns 

lika många ”verkligheter” som det finns människor på jorden, är det viktigt att synliggöra att 

det inte är möjligt att framställa ett fotografi som representerar den sanna bilden av denna så 

kallade ”verklighet”.  

I min skola hade vi verkligen behövt ett ämne som hanterade alla dessa bilder. Vetskapen om 

att det finns fler ”verkligheter” än de vi ser i bilder på tv, reklambladen, och i tidningarna, och 

att dessa inte alltid ändå får komma till uttryck på grund av överenskommelser, hade kunnat 

minska våra fördomar gentemot sådant som inte stämde in på den bild och de normer vi hade 

fått representerade i bilderna omkring oss. 

Utifrån tre konstnärer verksamma inom digitala fotokonsten som problematiserar det egna 

mediet och dess representation av ”verkligheten”, ställer denna uppsats frågan hur dessa 

konstnärer använder sig av mediet i syfte att kommunicera den problematik som ligger i det 

fotografiska mediets representation av ”verkigheten”.  

Begreppet ”verklighet” är ett ord jag upprepar ett flertal gånger i uppsatsen, jag kommer 

därför självklart att ge en tydlig förklaring på vad jag menar med detta ord. 

Dessutom kommer jag att ta reda på vilken roll det traditionella fotografiet har haft då det är 

föregångaren till det digitala fotografiet. Detta betyder därför att jag bland annat kommer att  
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nämna fotografigrupper som pictoralisterna för att förklara fotografiets strävan mot att få bli 

sedd som något mer än bara än en själlös avbildare.  

Men jag kommer även att ta reda på vilken inverkan den digitala fototeknikens har haft på vår 

syn på fotografiet som representation av ”verkligheten”. Detta för att skaffa mig ett ”bagage” 

som kan utöka min förståelse för de nutida digitala fotokonstnärernas sätt att utnyttja och 

möjligtvis presentera det egna mediets för/nackdelar. 

 

1:3. Begreppet ”verklighet” 
Eftersom jag kommer att använda begreppet ”verklighet” på ett flertal ställen i denna text, vill 

jag så tidigt som möjligt förklara vad jag menar med detta ord. ”Verklighet” är för mig något 

som byggs upp av alla våra samlade erfarenheter. Många av de intryck och erfarenheter vi har 

idag baseras på bilder, antingen stillbilder eller rörliga bilder. Vi ser en bild i ett visst sam-

manhang och lägger den sedan på minnet. Hur länge den sedan stannar där (om vi nu ens har 

uppmärksammat bilden så att vi börjar bearbeta den) och om den formar vår syn på 

”verkligheten”, beror på hur starkt intryck den gjorde samt våra tidigare erfarenheter och 

minnen.  

Det finns också en del så kallade gemensamma överenskommelser som skapar vår ”verklig-

het”. Det kan handla om hur en vacker kvinna, eller en normal familj ser ut. Dessa kan ha 

förekommit flera gånger i olika sammanhang och till slut bildat en norm, en så kallad över-

enskommelse. Därför lär vi oss många gånger hur saker är, ska se ut, och kännas, långt innan 

vi har hunnit se och uppleva det själv.  

 

1:4. Syfte 
Syftet med uppsatsen är som jag nämnt tidigare att få kunskap om hur digitalfotot används för 

att problematisera det egna mediet och dess förmåga att kommunicera ”verkligheten”. 

Uppsatsens didaktiska syfte är att lära eleverna att se mer kritiskt på dagens bilder som repres-

entationer av ”verkligheten”. Och att de kanske får en bättre förståelse för detta genom att se 

hur fotografiets roll har sett ut genom tiderna fram till idag. De digitala verktygen är ju en del 

av den ”bildverklighet” både jag och mina framtida elever lever i. Eftersom det finns omkring  
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och ibland oss, har de en tendens att bli osynliga, och just därför är det så viktigt att reda ut 

hur dessa verkar. Om vi inte gör detta finns en risk att vi i framtiden inte alls ifrågasätter dessa 

bilder, utan ser dem som enväldiga representationer av ”verkligheten”.   

Några av de områden där de digitala verktygen verkar är: digitala fotografier, dataspel, webb-

forum, comunities, tidningar. Genom att delge eleverna kunskapen om foto/digitalfotografiets 

roll genom historien, de tre digialkonstnärerna, och begreppet ”verkligheten”, har eleverna 

möjlighet till förståelse för sin omvärld som något som just nu befinner sig i en form av 

bilder, tecken och symboler. Och att dessa egentligen handlar om överenskommelser pers-

pektiv och vinklar, helt enkelt ett misch masch av olika ”verkligheter”. 

En viktig del i förståelsen för hur ”verkligheten” är konstruerad är att alltså att se att det 

handlar om ett samspel mellan olika människor och deras verklighetsuppfattning, och att 

ingen därför har mer eller mindre rätt att synas och verka. Det är när uppfattningarna kom-

municeras mellan parterna som överenskommelser om världen konstrueras. Och eftersom den 

enskilda människans verklighetsuppfattning baseras på hennes minnen och erfarenheter är det 

viktigt både för henne själv och hennes omvärld att hon lär sig att hon med all rätt får kom-

municera sin världsbild i all dess unicitet. Att känna sig ”fel” eller ”onormal” är något som 

annars många, inte minst ungdomar fasar för. 

 
1:5. Frågeställning 
Hur arbetar tre konstnärer med att digitalt problematisera det fotografiska mediet?  

- Vilken syn har de på dess möjlighet att representera ”verkligheten”.  

 
1:6. Teori och tolkningsram 
De teorier jag utgår ifrån i min uppsats är bland annat baserade på Steve Edwards fotografi-

teori från hans bok Fotografi - en introduktion, samt William J. Mitchells teori ur hans bok 

The reconfigured eye, om hur fotografiets roll har förändrats med den digitala tekniken. 
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Edwards skriver om fotografiets historia, alla myter som funnits kring det, samt de senaste 

årens fotografiska debatt.1 

I kapitlet ”Fantasi och minne” uttrycker han att fotografiet alltid har en dubbel eller paradoxal 

form. 
  

  ….bilden är en återgivning av en bit av världen och är på samma gång en bild formad av 

kamerans förutsättningar och de val fotografen gör. Att behålla uppmärksamheten på bådadera 

kräver ansträngning och vaksamhet. Misslyckas det blir betraktaren insnärjd i alla möjliga 

problem 2 

 

Två av de personer han nämner i boken som står bakom dessa ord är fotograferna Jeff Wall 

och Allan Sekula. Edwards nämner Sekulas namn vid flera tillfällen och framför hans påstå-

ende om hur fotografiet egentligen bara har vandrat från en myt till en annan. Den tidigare 

myten om att fotografiet gav en sann och direkt avbild av ”verkligheten”, hade bara övergått 

till myten om att den inte var kapabel till att visa någon sann representation av ”verkligheten” 

i över huvudtaget.3 

Det William J Mitchell tar upp i sin bok (i de första kapitlen) är bland annat hur synen på 

fotografiet förändrats med digitaliseringen. Bland annat hur den skiljelinje som funnits mellan 

de objektiva vetenskapliga fotografierna och de subjektiva konstnärliga, bröts ner då man 

började manipulera även de vetenskapliga fotografierna av estetiska skäl. Han nämner ett 

flertal historiska händelser som beskriver hur man har ifrågasatt sanningsenligheten i foto-

grafier tack vare efterkonstruerandet av de vetenskapliga fotografierna. En av dem är en 

fotokritiker i tidningen New York Times förutsåg att man i framtiden inte skulle kunna förlita 

sig på det man såg i bilderna, eftersom man inte kunde urskilja om de var manipulerade eller 

inte.4 Det Mitchell vill klarlägga här är hur fotografier med en vetenskaplig karaktär verkar ha 

kommit undan tron på att en mänskligs hand och sinne skulle vara delaktig i bildens utföran-

de, för att istället hävda att fotografiet inte gav oss något annat än en objektiv  

                                                 
1 Edwards, Steve (2007), Fotografi – en introduktion, Stockholm: Raster förlag, s. 9 
2 Ibid, s. 10 
3 Ibid, s. 163 
4 Mitchell, William J (1994), Reconfigured eye, Cambridge: First MIT press, s. 17 
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representation av ”verkligheten”.5 Mitchell använder sig bland annat av vad fotografen Lewis 

Hines en gång uttalade, ”While photographs may not lie, liars may photograph”.6 

Ännu ett historiskt sammanhang som Mitchell nämner där fotografiets förmåga att represen-

tera verkligheten ifrågasatts är astronauterna Neil Armstrong och Edwin Aldrins tripp till 

månen. Armstrongs fotografibevis från färden såg ut att vara efterkonstruerade, och man kom 

därför att ifrågasätta om resan ens hade ägt rum. Detta gav upphov till ett mer allmänt 

ifrågasättande av fotografins möjlighet till att representera den sanna ”verkligheten”.7 

Men liksom Edwards anser Mitchell att upptäckten av att fotografierna inte kan ge oss en 

objektiv bild av sanningen, inte behöver betyda att det är omöjligt att framställa represen-

tationer av ”verkligheten” med hjälp av det fotografiska mediet överhuvudtaget.  

Mitchell anser att vi istället blir tvungna att anpassa vårt sätt att hantera mediet om det ska 

kunna representera ”verkligheten, genom att avstå från kravet på direkta efterliknelser, då de 

ändå aldrig kan ge en fullständig bild av ”verkligheten”. Exempelvis skulle man kunna använ-

da kameratekniken till att spegla dagens bildvärld. Det är en metod som inte säger sig kunna 

ge oss hela ”verkligheten”, utan representerar snarare en del av den ”verklighet” vi befinner 

oss i idag – ”bildverkligheten”.8 

 

2. Undersökning 
2:1. Empiri 
Utifrån min frågeställning har jag valt att undersöka tre konstnärer som arbetar med just dig-

itala fotografiska stillbilder, och som delvis använder sitt medium som ett verktyg där de 

problematiserar det egna mediets förmåga att representera ”verkligheten”. Jag har valt konst-

närer som arbetar på ett sätt som skiljer sig åt, så att jag kan få en ordentlig vidd av teorier och 

föreställningar om hur man kan arbeta med det digitala verktyget och det fotografiske mediets  

 

 

                                                 
5 Ibid, s. 28 
6 Ibid, s. 30 
7 Ibid, s. 37 
8 Ibid, s.52 
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förmåga att representera ”verkligheten”. De konstnärer jag därför har valt att undersöka är 

Andreas Gursky, Collectif _Fact, och Jeff Wall. 

Ännu en sak som är betydelsefull för min förmåga att förstå mig på dessa konstnärer samt 

göra en slutgiltig analys av deras sätt att hantera sitt medium, är att jag skaffar mig mer för-

kunskap kring mediet i sig. Därför har jag tagit reda på bakgrundshistorien till det digitala 

fotomediet, det vill säga hur digitalkonsten blev till vad den är idag. 

 

2:2. Metod 
Min tanke med undersökningen är att jag skall utgå ifrån de tre konstnärerna jag har valt. Jag 

tänker därefter analysera ett fotografi utav var och en utav dem, för att sedan kunna ta fram 

det mest elementära i deras arbetssätt och jämföra arbetssätten och teorierna med varandra.  

 

2:3. Fotografiet och verkligheten 
För att kunna ses som konst eller som något med förmågan att ge en enskild människas vinkel 

på ”verkligheten”, istället för en själlös automatisk avtecknare, har fotografiet gett upphov till 

olika fotografiska rörelser. Till dem hör bland annat pictoralister och modernister vars mål var 

att ge fotografiet ett eget sätt att kommunicera.9 

Innan fotografiet accepterades som en av många konstformer såg man fotografiet som näst 

intill en spegelbild av ”verkligheten”. Inte konstigt kan man ju tycka eftersom den ger sken  

av att vara en bättre avbild än de flesta medier, då det är ljuset, naturens moder, som till-

sammans med en vetenskapligt utformad teknisk manick, är skaparen av bilden. Man hade 

alltså uppfattningen om att kameran var en maskin som främst framställde dokumentationer, 

inte konstnärliga bilder. Fotografen själv nekades ofta till och med rätten till att använda 

negativen, det var istället beställaren som fick upphovsrätten till dem.10  

Men det fanns de som hade andra åsikter, inte minst fotograferna själva som menade att 

fotografiet var mycket mer än en så. En av dessa fotografer var bland annat fransmannen  

 

 

                                                 
9 Ibid, s. 69 
10 Edwards (2001) s.68. 
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Antoine Claudet. Han såg fotografen som den som hade störst inverkan på hur fotografiet 

skulle komma att se ut. 

  
Fotografi kan utan tvivel uppfinna, skapa och komponera såväl som kopiera. Speciellt när det gäller 

porträtt kopierar maskinen i själva verket det som den snart konstnärlige fotografen har uppfunnit, 

skapat och komponerat, vilket aldrig hade kunnat kopieras eller återges om inte fotografen hade 

besuttit genialitet 11 
 

Efter honom kom en hel våg av fotografer som bearbetade fotografiet med händer och verk-

tyg i sin process mot en färdig kopia. Detta var ett försök att ge fotografiet förutsättningar 

liknande de man hade inom måleriet, för att därför vinna erkännande som konstnärligt 

medium. 

Fotograferna Oscar Rejlander och senare Henry Peach Robinson arbetade hårt i mörkrummen 

med kombinationstryck för att eftersträva resultat som skulle ses som konstnärlig skicklighet, 

samt efterlikna det som då kallades konst.12 

 En rörelse som kallade sig pictoralister kan ändå tänkas ha tagit det hela snäppet längre då de 

gick direkt på manipulation av själva negativet, det som tidigare fråntagits fotografen. Med 

tanke på att de började så från grunden gick de långt för att framställa de unika handgjorda 

bilder man eftersträvade för att få bli accepterade som ett med konsten. Men de höll fortfaran-

de kvar vid motiv och kompositionsmetoder från de andra bildkonsterna. 13 

Detta att de flesta av rörelserna mestadels hittills hade fokuserat på efterapning av målarkonst-

en hade varit ett sätt att komma närmre ett godkännande som konstnärligt medium. Men med 

den andra vågens pictoralister, med företrädare som Alfred Stieglitz och Alvin Langdon Co-

burn, övergavs dessa mystiska motiv som man hade tagit efter från målerikonsten. Istället lade 

man sitt fokus på storstaden och det moderna livet.14  

Stieglitz och Coburn verkade ha förstått att fotografiet aldrig kunde göra sig rättvisa genom 

att efterlikna målerikonstens sätt att verka. Men det som gjorde fotografiet ännu mer till en  

 

                                                 
11 Ibid, s. 68 
12 Ibid, s. 71 
13 Ibid, s. 73 
14  Ibid, s. 79 
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självständig konst var Paul Strand, då han enbart såg till att hylla den fotografiska tekniken i 

sig. Detta gjorde han genom att ta bilder som framhävde mediets fördelar som konstnärligt 

verktyg., inte minst dess förmåga att fånga omedelbara skarpa bilder av enkla vardagsmotiv.15  
 

Det görs hela tiden försök att göra kameran till pensel, att göra fotografiet likt en målning, en 

etsning, en kolteckning eller vet inte vad, likt vad som helst utom ett fotografi…16 
 

Senare amerikansk fotomodernism fortsatte på den väg som Strand och Stieglitz hade brett ut 

för dem. De gjorde fotografiet till en självständig konst och som en form av teknikpoesi där 

de övergav måleriska motiv för tekniska effekter. Man hade även för avsikt att uttrycka foto-

grafernas egna fantasier och känslor vilket gav mediet en ännu starkare konstnärlig identitet.17 
Men det var inte alla vars önskning var att utgå från fotografernas uppfattning av omvärlden, 

Avant-gardekonstnärerna ville istället låta kameran visa den ”verklighet” som var unik för 

kameran i sig, ”kameraverkligheten”. Det handlade om nya vinklar, närbilder och visuella 

upplevelser, och föreställde den ”verklighet” som bara kameran hade öppnat för oss – något 

de kallade ”ny vision”.18 

 

2:4. Digitalfotografi 
Men fotografiet fick en alltmer betydande roll ute i samhället, och användes till mer än bara 

konst. I nyheter och det vetenskap kom fotografiet att användas som dokumentationer,  

där de uppfattades som att de gav en direkt bild av ”verkligheten”. Där fanns ju faktiskt inga 

konstnärer bakom som hävdade att de skulle vara något annat.  

Ännu en gång, men nu med mer utvecklade tekniker, trodde man att man helt själlöst kunde 

fånga sanningen, bara avsikten var att göra det. Men detta sattes på prov en gång för alla inte 

minst tack vare digitalfotografiet gjorde entré.19 

 

 

                                                 
15  Ibid, s. 80 
16  Ibid, s. 80 
17  Ibid, s. 81 
18  Ibid, s. 69 
19 Mitchell (1994) s.16.  
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Men vad var det då med digitalfotot som gjorde att fotografiets förmåga att ge en ”verklig” 

representation av ”verkligheten” ifrågasattes?  Ett känt exempel som besvarar denna fråga är 

det fotografi som togs av astronaut Neil Armstrong under det som påstås vara vår första tripp 

till månen. Då man upptäckte att bilden kunde ha varit efterkonstruerad ställde bland annat 

Time Magazine frågan, om det som nu fanns på bilden ens hade existerat? För att medvetan-

degöra sin läsare om detta och det med bravur, ställde de frågan genom att med hjälp av 

teknisk manipulation väldigt synligt ändra om i den bild som Armstrong tagit två decennier 

tidigare.20  

Jag kan förstå varför William Mitchell valde just detta exempel i sin bok Reconfigured eye. 

Resan till månen hade varit en sådan stor händelse, och kunde ha blivit en symbol för den 

makt människan nu hade fått då hon kunde fånga ”verkligheten” med alla dessa fantastiska 

och nya tekniska hjälpmedlen. Det Mitchell fångar är ett ögonblick av hur den tekniska bild-

bevisningen förlorar vår tilltro. Med vetskapen om att bilden antagligen var manipulerad 

förstod man att det precis som inom konsten, kunde finnas en avsikt hos fotografen, det var att 

ge den bild av ”verkligheten” fotografen själv önskade visa.  

Man började ifrågasätta de fotografier som tidigare tolkats som dokumentära direkta avbilder, 

eftersom dessa till en början oskyldiga förbättringar av bildkvalitén hade utvecklades till en 

mer skyldig sådan där den ”sanning” eller ”verklighet” man hade avsett att visa istället hade 

konstruerats och blivit någon annan. Konceptet bildförbättring hade helt enkelt blivit mer 

flytande, att man så småningom börjat modifiera själva bildinnehållet. Ett exempel är ett av 

tidningsomslagen till National Geographic där man hade flyttat två pyramider närmare 

varandra för att ge ett mer bildvänligt exotiskt utseende.  

Det som till en början bara hade varit en avsikt till en förbättring hade utvecklas till något 

betydligt mer vilseledande. Omslaget med de två pyramiderna är precis som det ”vetenskap-

liga” fotografiet från Armstrongs resa ytterligare ett exempel på hur bildinnehållet förändrats 

för att fylla fotografens förväntningar på det han önskar visa. Dessa fotografier med många  

 

 

 

                                                 
20 Ibid, s. 37 
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andra började mer och mer uppfattas som subjektiva konstverk snarare än de dokumentära 

fotografier av ”verkligheten” de var menade att vara. 

Det blev lite utav en krissituation då man inte visste vilken roll fotografiet skulle få efter all 

kritik. Några fotokritiker förutsåg att människan helt skulle tappa förtroendet för fotografiet 

som den ”verkliga” representation av ”verkligheten” man hade hoppats på.21  

På grund av den kritiska situationen hölls en konferens där man diskuterade vad manipula-

tionerna kunde innebära för fotografiet. Där uttalade sig bland annat vice ordförande för 

National Press Photographers Association, och hans uttalande innehöll bland annat följande 

”…we cannot use this technology to create lies, no matter how tempting or easy”.22  

Inte förän på fotografiets 150-års dag, samma år som rekonstruktionen av Armstrongs foto-

grafi hamnade i tidningen, ställde man frågan om man oavsett teknik någonsin skulle kunna 

ställa kravet att ett fotografi skulle kunna fånga den så kallade ”verkligheten”.23 Man hade 

börjat inse att kameran alltid skulle komma att vara ett verktyg fullt beroende av sin huvud-

man, och skulle visa det han/hon hade för avsikt att visa.  

 
2:5. Digitalkonst 
Det faktum att konstnärer i alla tider har reflekterat över sin tids kultur och teknologi, gör 

vetskapen om vetenskapens och medias relation till fotografiet till ett saftigt byte för dig-

italkonstnärerna.24  De kan ta tillfället i akt att utmana vår traditionella syn på realism, genom 

att förenkla och överdriva skapandet av alternativa eller simulerade former av ”verklighet-

en”.25  Inte minst kanske för att det handlar om deras eget verktyg och dess förmåga att verka 

som konst, att inte låta sig själv bli ett offer för dem som avser att fotografiet inte är ett 

medium att uttrycka sina uppfattningar med. 

 

 

 
                                                 
21 Ibid, s. 16 
22 Ibid, s. 16 
23 Ibid, s. 17 
24 Paul, Christiane (2003), Digital Art, London: Thames & Hudson Ltd, s. 7 
25 Ibid, s. 36 
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De konstnärer som verkar inom området digitalkonst är indelade i två huvudinriktningar; 

Inom den ena inriktningen använder konstnärerna det digitala mediet som ett verktyg – mediet 

blir som ett hjälpmedel i till exempel utförandet av en skulptur, eller en bild som sedan skrivs 

ut. De konstnärers om verkar inom den andra inriktningen använder sig av den digitala tekno-

login som ett medium i sig – där verket produceras och presenteras i sitt eget digitala format, 

där ibland filmer, animationer, eller virtuella världar. 26 

Det finns ytterligare två underspår under kategorin ”konsten som verktyg”, där den ena ref-

lekterar över sin estetik och sitt språk, medan den andra utnyttjar de tekniska medlen näst 

intill omärkbart, och mer som en hjälp för att kunna arbeta fram det uttryck man önskar. 27 

Collagetekniken är ett exempel på en av tekniker inom digitalkonsten där man försöker bryta 

gamla traditionella antaganden om att det enda alternativet till att representera ”verkligheten” 

är genom en precis och direkt avbild. Och i och med att elementen blir så mycket lättare att 

blanda med den nya digitala tekniken, får collaget en extra dimension och en känsla av en ny 

simulerad form av ”verkligheten”.28 

Det är lätt att förstå att den här nya typen av representation kan ha framkallat en hel del fund-

eringar över hur detta på något vis skulle avbilda ”verkligheten” - detta kaos och ett virrvarr 

av bilder. Men om man ser till tiden då tekniken utnyttjas, så är det är just på grund av kaoset, 

eller bildens så kallade beteende, som det här sättet att representera lämpar sig så bra. Detta 

för att den speglar vår samtid efter dess egna regler och principer. 

 
2:6. Bearbetning/analys 
För att kunna besvara min tidigare frågeställning som löd; ” Hur arbetar tre konstnärer med att 

digitalt problematisera det fotografiska mediet?” och dess förmåga att representera ”verklig-

heten”, har jag här nedan skrivit om de tre konstnärerna jag har valt, samt deras sätt att arbeta 

med problematiken. 

 

                                                 
26 Ibid, s. 8 
27 Ibid, s. 27 
28 Ibid, s. 31 
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I mitt val av konstnärer har jag sett till att få med en vidd så att jag förhoppningsvis kan för-

medla tre olika förhållningssätt till den problematik som ligger i mediet digital fotografi, och 

vilken teknik man kan ta till för att förmedla denna.  

 

2:6:1. Jeff Wall 
Fotografen Jeff Wall var en av de första som skapade fotografisk konst med avsikten att 

ifrågasätta fotografiets förmåga representera ”hela verkligheten”. 

Walls åsikt är istället den att varje bild är en del av en större helhet, och att man med hjälp av 

gester, objekt eller sinnestämningen kan ge en glimt av denna helhet.29  

Siegfried Kracauer är en av dem Wall hänvisar till i denna fråga, Kracauer med den åsikten att 

fotografiet mer kan liknas vid ett tomt skal, endast innehållande tecken från ”verkligheten”. 30 

En av anledningarna till att fotografiet till en början har hamnat snett anser Wall är på grund 

av att man under den europeiska postrenässansen liknat bilders avbildande kraft vid dess för-

måga att efterlikna naturalistiskt. Orsaken till att detta senare har förts över på fotografiet 

ligger enligt Wall i fotografiets tekniska egenskaper som ger bilden en naturtrogen efter-

liknelse av ting, och dessutom ett sken om att vilja visa en hel och sann bild. 

Efter att ha blivit dömd till att vara en själlös avtecknare i och med de gamla målar-

traditionerna, fortsatte fotografiet sin karriär inom det vetenskapliga området där det fick 

tjänsten att redogöra för en objektiv blick av världen. Men för att citera Wall ansåg man att 

fotografiet misslyckades även där; ”The neutral, scientific gaze is accused to failing to capture 

the dark, opaque world which constitutes the reality.” 31 

För att ge fotografiet en ”aura” som mer passar mediets egna tekniska egenskaper och kapaci-

tet att representera ”verkligheten”, har Wall undersökt digitala bildtekniker för att på så vis 

utveckla sitt arbetes beskrivande kapacitet. I sin arbetsprocess har han därefter utgått från 

sedan tidigare kända målningar för att sätta ett frågetecken kring vad som skulle göra foto-

grafiet som medium till något mer sanningsenligt jämfört med måleriet.32 Wall ser det som 

sin  

                                                 
29 Wall, Jeff (1996), Jeff  Wall, London:  Phaidon Press Limited, s.  9 
30 Ibid, s. 59 
31 Ibid, s. 59 
32 Baume, Nicholas (2006), Supervision, Cambridge: The MIT Press, s. 157 
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uppgift att en gång för alla rengöra fotografiet från en uråldrig tradition där man gjort 

r ” A 

om Thirtysix Views of the Fuiji”, och är skapat av konstnären 

atsushika Hokusai.34 

i 

-

 

arbetar med redskap. Längre bort 

 

om kan ha skett i ”verkligheten”, 

 

å väg till eller från arbete. Mannen med kostym och slips ser ut att vara det just på grund av  
                                                

fotografiet till slav för att ge en hel och full bild av ”verkligheten”.33 

Ett exempel på hans arbeten är det digitala montaget "A Sudden Ghust of Wind” (se s.22). I 

verket uppnår han en illusion av en oväntad storm genom manipulationen av 100 fotografier 

tagna under loppet av mer än ett år. Föregångaren och originalet som är karvat i trä hete

High Wind in Yeijiri, fr

K

 

Bildanalys - “A Sudden Ghust of Wind”  
Vad jag ser - Längst fram till vänster i bilden kan jag se träd som blåser åt höger i bilden. Små 

löv, pappersark och en hatt befinner sig i luften. Längst ner fram till vänster håller en person 

en hög med papper som slungas i väg med vinden, samtidigt som dennes schal blåser upp i  

ansiktet. Bredvid denne, men i vindens riktning, går en annan person med en lång pinne fram

för sig mot marken. Ännu ett snäpp till höger befinner sig en man i kostym som vänder sig 

upp mot den flygande hatten. En annan man lite mer till höger i bilden håller ett pappersark

för ansiktet. Om man tittar noggrant på mannens ben ser det ut som om antingen han eller 

snön har blivit ditplacerad i efterhand. Detta eftersom man kan urskilja en bit av snön som 

annars befinner sig bakom i bilden, på hans ben. Bakom den här förgrunden av människor kan 

jag se något som liknar en förfrusen å med snö på, som rinner genom landskapet och in under 

den bro där de går. Till höger ser jag ett antal elledningar, samt en som sträcker sig tvärs över 

hela bilden. Till vänster ser det ut att vara en åker där några 

i diset skymtar några nästintill omärkbara bostadsområden. 

Varifrån jag ser - Det känns som om jag svävar i luften, vilket betyder att jag förmodligen 

inte befinner mig på platsen. Jag får snarare känslan av att vara en betraktare av en film eller 

en bilderbok. Det ser ut att kunna vara en scen från något s

men perspektivet får mig att känna mig som en åskådare. 

Vad jag förstår - När jag försöker tolka bilden uppfattar jag det som att några av personerna är

p
 

33 Wall (1996) s.67.  
34 Baume (2006) s.157. 
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hans val av klädsel. Personen som håller på att tappa alla sina papper ser ut att vara det efter-

 

n hjälpa personen med pappersarken, eller har arket flugit upp i hans ansikte av en 

lump?  

a i 

t jag såg. En 

 

 att 

gare haft på fotografiet, som en 

 

d all 

annolikhet finns ett par händer bakom även fotografiet, med intentioner och perspektiv. 

som jag tolkar det som att papperna är på väg till eller ifrån ett kontor.  

Och eftersom jag så sent som nu sett att mannen med pinnen bär stövlar, kan det lika gärna 

vara så att även han är på väg till arbetet, kanske som bonde på fältet bakom. Det är trots den 

till synes tydliga scenen väldigt svårt att förstå vad alla egentligen gör där. Försöker mannen 

nere vid å

s

 

Sammanfattning av min tolkning av verket 
Bilden blir som en berättelse för mig då jag iakttar en aning uppifrån med en överblick över 

hela händelsen. Dock var den lite svår att tyda. Jag kunde höra hur vinden ven, och figurern

den verkar alla bestå av unika karaktärer. Jag kunde se hur allting sveptes med vinden helt 

utan kontroll. Men där stannade berättelsen, det blev svårt att förstå mer än de

massa frågor dök upp. Vart är alla på väg? Känner någon av dessa de andra?  

Varför börjar man ställa massa frågor till en bild med en scen som spelas upp för oss, och som

annars ser ut att tala väldigt tydligt. Enligt Wall förväntar vi oss fortfarande många gånger

bilden skall säga mycket mer. Detta liknar den syn vi tidi

direkt avbild med förmågan att förklara ”verkligheten”.  

Wall vill tydliggöra för oss hur vi ibland fortfarande förnekar att fotografiet är ett verktyg, 

med möjligheter att välja perspektiv precis som andra. Därför leker han med vår traditionella

syn på fotografiet. Han skapar en bild som framställs som en händelse direkt ur ”verklighet-

en”. Men eftersom den samtidigt är en iscensättning och ett digitalt fotomontage utifrån en 

känd målning, införs liknelsen mellan penseln och kameran. Liknelsen talar för att det me

s

 

Sammanfattning av Walls arbetsmetod 
Paradoxen i Walls bilder är att de uppträder som om de vore direkta avbilder av ”verklighet-

en”, samtidigt som man ser att de är iscensatta. De är dessutom ihopfogade av ett flertal bilder 
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tagna ur olika tillfällen. Detta är förstås omöjligt att se, vilket är något av det som är unikt för 

ch görs möjligt tack vare det digitala mediet.  

 

eten 

iga 

 att det finns 

händer” bakom även dessa verk. Att det endast är ett verktyg med möjlighet till vinkel, 

 och då efter egna villkor och förutsättningar.  

 består bland annat av sportevangemang 

stintill folktomma.  

dia och är skapad för att ge oss vår upp-

ttning om ”verkligheten” påminner han oss om att denna verklighet bara är skapad på konst-

an den hyperverklighet.35 

ler 

räsplan, och en plan med jord. Bakom jordplanet kan man se en stor tv-skärm som visar 

ästloppet som pågår, och bakom den sträcker sig en lång trädgård med en fontän. På andra  

                                                

o

 

 

 

 

Fotografiet hade som sagt haft en lång tradition inom rollen som objektiv avbildare. Vilket i 

grund och botten enligt Wall handlade om att man hade sökt efter en teknik som skulle kunna 

avbilda ”verkligheten” exakt i dess sanna karaktär. Det Wall väljer att göra med sina fotograf-

ier blir således att visa något som skulle kunna vara en enkel objektiv avbildning av helh

eller ger sken om det i alla fall. Men eftersom de är rekonstruktioner av tidigare konstnärl

mästerverk, eller att de är så tydligt iscensatta likt en filmscen, förstår man

”

precis som andra medium –

 

2:6:2. Andreas Gursky 
Gurksys senaste fotografier är gigantiska och motiven

och marknader där människorna framställs som anonyma. I övriga av hans bilder visar han 

platser eller byggnader som är nä

De har samma överdimensionerade skala, detalj och färgintensitet som de bilder som visas i 

media och överallt annars idag. 

Genom att använda samma teknik som används i me

fa

gjord väg – därför kallar h

 

Bildanalys - ”Sha Tin” 
Vad jag ser - Vid första anblicken av fotografiet ( se s.23) ser det ut att föreställa en vanlig 

bild av en sportarena. Närmast kameran står en hop av människor med ryggen mot oss.  

Framför dem finns ett ganska tomt och skräpigt markplan med endast ett fåtal strövande el

stående män-niskor. En bit längre fram står ännu en hop av människor, framför den finns en 

g

h

 
35 Ibid, s. 77 
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sidan trädgården fortsätter det som på motsatt sida, jordspåret och sen grässpåret. Efter dessa 

kommer en lång häck som döljer nedre delen på de stora bostadshusen som befinner sig 

bakom. Därefter kommer ett bergigt område med några hus och ännu några berg bakom dem.

Om man följer de bergen som är allra längst bak kan man se att där befinner sig ännu ett bo-

stadsområde som sticker fram mellan de frä

 

mre husen. Alla detaljer i både förgrund och bak-

 

 

et mellan männ-

er 

efinner 

ig i bilden långt långt borta, precis som långt framme. Och eftersom jag ser långt bort, kan 

 platsen jag nu befinner mig på. 

 allt 

r 

userar på att fånga ”verkligheten” genom en högteknologisk lins, förlorar vi sam-

på det 

grund är mycket tydliga, både människorna i folkhopen, fönstrena i höghusen längre bort, och

till och med husen längre bort vid bergen. 

Varifrån jag ser - Det är som om jag står på en platå alldeles ensam, men med full överblick

över min omgivning. Det verkar inte finnas någon relation eller samhörigh

iskorna där nere och mig. Utan det jag får ut av att stå här är den enorma överblicken öv

landskapet, utan någon som helst förståelse för hur jag ska känna för den. 

Vad förstår jag - I och med att människorna är så anonyma, kan jag inte urskilja något 

känslotillstånd. Istället kan jag tack vare det långa skärpedjupet ta reda på vad som b

s

jag se och uppfatta vad som händer på och omkring

 

Sammanfattning av min tolkning av verket 
I Gurskys fotografi fick jag känslan av att vara övermänsklig, då jag kunde se och uppfatta

omkring mig på en och samma gång, ungefär som om jag hade fått ett sjätte sinne. Jag kunde 

se bergen i fjärran precis lika skarpt som tv-skärmen i mellangrunden, eller människorna 

längst fram i bilden. I och med det extrema skärpedjupet och storleken förstår vi att det vi se

är något väldigt konstruerat. Och eftersom hans fotografi liksom de bilder han gör satir av 

endast fok

tidigt vår relation till motivet då vi i vanliga fall inte har förmågan att se på ett landskap 

här viset. 
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De Mediabilderna vi har omkring oss, är några av dem som genom vår förtrogenhet till 

amerans förmåga att representera ”verkligheten” sanningsenligt; konstruerar oss en bild av 

verkligheten”. Men dessa bilder visar många gånger endast något vi kan få syn på genom  

 

 det som var och en av oss erfar i det vardagliga livet.  

 

har skapat 

t oss. 

et ”Sha Tin”, är att göra oss påminda om att 

n 

 

agna 

ed avancerad högteknologisk apparatur, visar mer än vad det mänskliga ögat är kapabelt till 

h onaturlig bild av ”verkligheten”. Gursky 

idra med att skapa en sorts hyperverklighet, som en överdriven 

h 

k

”

 

 

 

 

 

tekniska uppfinningar eller någon annans uppfattning om ”verkligheten”, och tillhör i vanliga

fall inte

Det Gursky gör med sina fotografier är att driva med dessa mediabilder. Det är förmodligen 

det som gör att just hans bilder blir mer lika den ”verklighet” vi lever i, ”bildverkligheten”, då

hans bilder speglar den sanning/”verklighet” som den övriga bildvärlden så aktivt 

å

Det han har för avsikt med bland annat konstverk

det vi ser på bild ofta speglar en önskan om att kunna visa allt som finns omkring människa

– men som snarare landar i en teknisk realitet än vår egna upplevda ”verklighet”. 

 

Sammanfattning av Gurskys arbetsmetod 
Gursky visar hur fotografiet med hjälp av den nya tekniken har utvecklats till vad man kan

likna vid en människans sjätte sinne. Den typ av ”verklighet” som visas i fotografier t

m

att se, och ger därför en aningen förvrängd oc

hanterar detta genom att b

avbild av de bilder vi matas med, för att visa vad dessa gör med vår verklighetssyn.  
 
2:6:3. Collectif _Fact 
Collectif_ Fact består av de tre medlemmarna Annelore Schneider, Swann Thommen oc

Claude Piguet.  

Deras konstnärliga projekt undersöker i huvudsak städerna med alla de symboler som omger 

oss i den. Med hjälp av digitala verktyg styckar de upp en stad med allt från affischer, väg-
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skyltar, och fotofragment, för att sedan foga ihop dem till arkitektoniska modeller eller 

imuleringar av domedagscenarium. 

ven om de ofta utgår från fotografiet får gruppen det att inte se ut så. Detta eftersom de om-

rbetas digitalt och kombineras med datorframställda bilder. Även i utställningsdelen utgår de 

edium är för att de 

ar för avsikt att ifrågasätta fotografiets förmåga att i huvudtaget kunna avbilda ”verklighet-

t att digitalt utarbetade bilder som kan tas för att vara rakt 

r 

ngst 

 

era individer, någon i rullstol, några är gående, några står och pratar, 

ng 

                                                

s

Ä

a

från fotografiet då de ställer ut de digitalt utformade bilderna som om de vore traditionella  

 

 

 

 

fotografier. Anledningen till att de hela tiden utgår från men avvisar detta m

h

en”.36  Deras önskan är iställe

igenom datorframställda ska ta över det traditionella fotografiets tidigare roll. Anledningen ä

att de anser att det digitala mediet bäst kan återge den miljö vi har skapat åt oss. En miljö där 

gränsen mellan viritualitet och ”verklighet” suddas ut allt mer. 37 

 

Bildanalys - ”Wireframe” 
Vad jag ser - Då jag tittar på bilden ( se s.24) ser jag en massa vita streck som bildar former 

över en svart bakgrund. Jag kan urskilja att strecken bildar individer och föremål i en tågstat-

ionsmiljö. I förgrunden ser jag hur några individer åker upp och ner för två rulltrappor. Lä

ner i den rulltrappan som är på väg nedåt bort från mig, ramlar en av individerna så hatten 

flyger av denne. I rulltrappan till vänster, som är på väg upp mot mig står några kvinnor för 

sig själva på sin kant. Kvinnan näst längst upp har munnen halvöppen, och jag kan urskilja en

viss rörelse i hennes händer. Ovanför individerna sträcker sig ett flertal ventilationsrör i olika 

riktningar, men också en hel del tunnlar där individerna färdas till eller från tåget. På det 

nedre planet rör sig fl

men de flesta ser ut att vara på väg i någon riktning. Inuti tåget som står inne på spåret syns 

ytterligare ett flertal individer. Man kan även urskilja hjulen under tåget, och den anordni

de sitter fast i. På andra sidan tåget ser man ytterligare individer som väntar in ett annat tåg. 

På samma spår kan man se att ett tåg är på väg, men det går inte att urskilja om det är på väg 

bort eller in i bilden. 

 
36 Grosenick Uta, Seelig Thomas (2007) Photo art, Cologne: DuMont Buchverlag, s. 102 
37 http://www.collectif-fact.ch 
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Varifrån jag ser - Jag får känslan av att stå till vänster om mannen i den rulltrappan som är på 

äg ner, kanske är jag på väg förbi honom med tanke på höger/vänster reglerna. Vad jag 

ärker är i alla fall att jag är på väg i en färdriktning nedåt i trappan, och förmodligen på väg  

ot tågen som går där nere. Eftersom världen omkring mig är digitaliserad och avskalad till 

in 

 sig 

esök-

tta. Jag säger besökarna eftersom det mer eller mindre känns som jag 

efinner mig i bilden, snarare än iakttar den utifrån.  

ygga med det system som omger dem 

 Hela situationen är mer som 

 att man enkelt kunde se vad som skedde och vad som 

 

äcka oss människor genom att spegla hur vi allt mer blir ett 

ed denna konstlade värld. Speglingarna visar bland annat hur beroende vi har blivit av den 

igitala strukturen, hur vi med hjälp av de digitala medlen orienterar oss, blir avscannade, 

vlyssnade eller också filmade.  

v

m

m

max kan jag lätt urskilja hur folk rör sig, och när tågen kommer och går, vilket underlättar m

orientering avsevärt. 

 

 

 

 

Vad jag förstår - Jag uppfattar att konstnärsgruppen har för avsikt att skildra en tågstation 

genom digitala medel så lätt och avskalat som möjligt, så att den blir enkel att förstå och ta

igenom med blicken. På så vis fångar de eventuella rörelser och systemet i miljön som b

arna av bilden kan iak

b

De andra besökarna av bilden verkar inkörda och tr

eftersom de strövar eller skyndar helt fritt. Jag får en känsla av att det hela skall framstå som 

en vardaglig rutin, då inga stora tunga resväskor infinner sig.

något ur individernas vardag och verklighet, eftersom de faktiskt ser ut att känna sig så 

hemmastadda i den. 

 

Sammanfattning av min tolkning av verket 
Bilden ”Wireframe” gav mig rysningar, eftersom jag fick känslan av att jag och människorna 

i den var övervakade och kontrollerade till fingerspetsarna.  

Det såg ut som att man med hjälp av någon form av datasystem hade förenklat och avhuman-

iserat människorna och miljön så

befann sig på området. Det Collectif_Fact kan tänkas ha menat med bilden är att ställa frågan

om vi i det ”verkliga” livet inte nästan har blivit dessa digitaliserade varelser. 

Deras avsikt tror jag kan vara att v

m

d

a
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Konstgruppen tror inte att fotografiet någonsin kan vara tydligt nog för att ge oss sanningen 

m den ”verklighet” vi lever i. De ser hellre att man visar det svart på vitt, utifrån dess rätta 

lement – en digital ”verklighet”. 

 

om den digitala världen har tagit över det mesta omkring oss.  

et menar att det inte längre är fotografier som förvånar eller skrämmer oss, vi har förstått att 

år värld är manipulerad och ”fixad med”. Den stora ”boven” i dramat menar de är det som  

mger oss dagligen, som många av oss är helt beroende av och kanske inte ens reflekterar 

ver – den digitala världen. Det är nästan allt numera; tecken och skyltar, visuella världar i  

ataspel, på webbsidor, Communitys, msn, och kartor. Fotografiet är ingenting i jämförelse 

ed den värld som vi faktiskt försöker orientera oss och bygga vår ”verklighet” i eller med 

jälp av.    

o

e

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av Collectif_Facts arbetsmetod 
Det Gruppen Collectif_Fact vill visa med sina bilder, kan man med viss eftertanke och 

kunskap höra bara på namnet (det kom lite sent måste jag erkänna). De ser sina datakomp-

onerade bilder som det bästa sättet att förklara vår samtid, den ”verklighet” vi lever i. 

Det de vill väcka oss inför, är en värld som är lika sammansatt av olika digitala komponenter

som deras konst. De tror inte att enbart fotografiet kan ge en rättvis bild av ”verkligheten”. 

Detta efters
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3. Resultat/tolkning 
I min analys av bilderna visar sig betraktarpositionen ha en större betydelse för bildernas tolk-

ning än jag tidigare hade trott. Den betraktarposition konstnären/konstnärerna hade valt 

förklarade mycket om konstnärernas syn på det digitala fotomediets förmåga/oförmåga att 

representera ”verkligheten”. Wall och Gursky använde det digitala fotografiet på ett likartat

sätt. Båda fotograferar motivet lite ovanifrån för att försöka ge oss mer av en överskådarblick. 

Tanken är att de ska spegla den blick vi idag ser 

 

genom då vi betraktar de digitala bilderna ute 

värld, en blick som sägs tolka hela sanningen, men som istället slutar i förvirring över 

an förstår. 

ället ”gå in i bilden”, och får det att kännas som om vi är mitt inne i 

om 

ligheten”, 

en 

ett sätt att fånga några av dessa, eftersom de använder samma teknik som 

n”, det vi uppfattar som vår 

verklighet” endast är en konstruerad sådan.  

et handlar alltså inte bara om en önskan att konstnärens själ och erfarenheter av omvärlden 

ska få träda fram som i andra konstarter. Konstnärerna vill också att de fördelar som är unika  

i vår om

att man verkar se mer än m

Collectif_ Fact låter oss ist

den. De har till synes lämnat fotografiet som de framställs traditionellt eftersom de liks

Wall och Gurksy anser att det är ett verktyg som omöjligt kan ge oss hela ”verk

även om det nu finns förväntningar på det för att det ger sken av detta. Istället ger de oss den 

enda ”verklighet” vi faktiskt kan få ut av alla dessa konstruerade ”bildverkligheter” - den 

digitala ”bildverkligheten”, kall, rå, en teknisk realitet. 

De tre konstnärerna jag hade valt till min uppsatts har alla haft den utgångspunkten att foto-

grafiet/digitalfotot bör ses som vilket verktyg som helst precis som i någon annan konstart, 

och de kritiserar den föreställning som finns om att det skulle vara möjligt att spegla hela 

”verkligheten”.  

De anser istället att det endast är möjligt att visa delar av denna ”verklighet”, och att teknik

av idag kan vara 

utnyttjas i de bilder som delvis bildar vår verklighetsuppfattning. Vi blir då påminda om hur 

mediet verkar och att representationen av ”verklighete

”

D
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för mediet skall få florera fritt då dess egenskaper gör att det med lätthet kan spegla 

”verkligheten” som vi får den serverad, konstruerad. 

et här sättet att låta mediet tolka sin egen existens och dess användning i samhället kan vara 

 i sin bok. Problemet som Allan Sekula for-

mule ill 

myte

När fotografiet p

omfa försök till att omfatta 

en. Istället förstås mediet som ett verktyg, med förutsättningar och egenskaper som styrs av 

n människas ”ärrade” händer. 

. Slutdiskussion 

onstnärernas verk kan tolkas som spår av tiden. Man kan se hur var och en av dessa 

flekterar över sin tids kultur och teknologi i samspel med dess omgivning.39  

 Wall, Gursky, och Collectif_Fact kan man följa digitalfotografiet och hur man under 

storien går igenom olika stadium av ifrågasättanden av detta medium. Var och en av dem 

elar upp en del av vår värld för oss så att vi kan se den, och göra oss påminda om att det 

 omger oss här och nu bara är konstruerat av mänskligheten. Digitalkonsten har på många 

tt fört oss ett steg närmre vår ”verklighet”. Från Walls tid då man insåg att digitalfotografiet 

h därmed även det traditionella fotografiet fungerade mer som ett tekniskt verktyg med 

ifika förutsättningar för att ge ”verkligheten” ett visst perspektiv, till Collectif _Fact 

r man alltmer börjat tolka den digitala tekniken i sig och vad det innebar för vår syn på 

erkligheten”.  

i den tekniska utvecklingen, kommer det krävas lika många steg 

r konsten att utvecklas för att kunna återspegla det. 

                                                

D

en lösning på det problem Stewe Edwards nämner

rar genom påståendet om fotografiets vandring från myten att den visar sanningen, t

n att den inte gör det alls.38 

roblematiserar sin egen existens blir den förstådd som något annat än den all-

ttande ”verkligheten”, eller att den skulle vara ett hopplöst fall i 

d

e
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38 Edwards s.163. 
39 Paul (2003) s.7. 
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Jag vill gärna avsluta m

hu

ed det här citatet som förtydligar och kompletterar svaret på min 

vudfrågeställning i den här uppsatsen.  

Citat av Arkitekt och konstnär Ricardo Scofidio  
eliever that we don’t see anything until we’ve seen it as a mediated representation. We 

ph or a painting of 

ding to a  

r world. 

 

                                             

 

 Im a firm b

can look in the mirror our entire lives, but it’s not until we see a photo-gra

ourselves that we say, “Oh, is that what I look like?” I place myself on Manhattan accor

map, not the physical space I know, it’s the mediated object that helps us to understand ou

That is why we’re mediating the site, to see it.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 Baume (2006) s.187. 40
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Bilaga 1 

Gestaltningsarbetet 
I min visualisering kring detta område ville jag fånga och förmedla min egen bild av en de

”verkligheten”, i det här fallet skogen. Alla m

l av 

ina tidigare erfarenheter och minnen jag har från 

jälp 

itt eget sätt att 

a 

 i 

ma ord som du själv precis hade använt i dina 

lvmant upp i 

esultatet skall bli en bild helt styrd av min uppfatt-

ing om den. 

Min avsikt med bilden är att förmedla den syn som funnits men som ännu delvis finns kvar 

tt enkelt sätt att fånga ” verkligheten”.  Att fånga någon allmängiltig  

den miljön kommer att utmynna i en slutgiltig bild som blir min ”verklighetsbild” av den 

platsen. För att kunna utnyttja det digitala mediet maximalt har det därför varit till stor h

att ha tagit reda på hur fotografiet har verkat i alla år fram till idag. Samt hur dagens konst-

närer som liksom jag har för avsikt att ifrågasätta och problematisera mediet, löser detta 

tekniskt. Alla dessa faktorer kommer bidra till att jag förhoppningsvis hittar m

förmedla hur min ”verklighetsbild” av skogen har skapats av ”bildverkligheten”. 

För att ha något material att jobba med och för att hitta objekten som skulle förmedla minn

erfarenheter och minnen av skogen, tog jag med kameran vart jag än begav mig under två 

veckors tid. Tanken var att min intuition skulle säga mig vad jag skulle fotografera eftersom 

”projekt skogen” redan hade satt igång tankarna om hur en typisk skog ser ut. Jag skulle 

kunna likna den processen vid en situation då man sitter och funderar, med radion eller tv på

bakgrunden. Helt plötsligt kan du urskilja ett ord från tv:n/radion som tränger rakt igenom 

dina tankar. Du frågar dig varför ordet sköt ut som en spjutspets ur babblet och bröt dig i ditt 

grubbel. Jo! förmodligen för att det var sam

tankar, och låg mycket nära till hands i minnet.  

Jag anser alltså att konstnärsprocessen börjar redan när man ställer in hjärnan på ett visst 

område. Där efter hoppar objekten som du kopplar till området nästan sjä

kamerans blickfång, och bryter dig i vad du än höll på med. Jag kallar det för intuitiv slump-

fotografering.  

De objekten jag har fångat på bild skulle sedan tillsammans med mina egna fotografier av 

skogen forma min bild av skogsmiljön. R

n

om att fotografiet är e
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sanning är precis som i någon annan konstform en omöjlighet, med tanke på att både tekniska

och mänskliga skikt är inblandade i processen. 

 

a ska hon förstå att 

ameran bara är ett verktyg med vissa förutsättningar, likt andra medium.41 Jag har anammat 

alls dubbeltydighet där bilden visar sig vara något annat än det första intrycket, samt det 

udskap han då framför om det iscensatta subjektiva som ligger i fotografiet. 

en till skillnad från Wall ger jag inte fotografiet ett dokumentärt intryck. Istället anpassar 

g den till dagens färgglada mediabilder och låter motivet iscensätta sig själv, vilket mer 

tämmer in på dagens bildvärld samt visar en ironi gentemot den uppfattning som trots allt 

nns kvar om fotografiet som en teknisk själlös avbildare.42 Min dubbeltydighet ligger sedan 

att tron om att fotografiet gjorde sig själv utan hjälp utifrån inte alls stämmer. Om man sätter 

ig in som betraktare kan man tolka det som att figurerna i bilden tittar ut mot någon. Detta 

år att förstå som en beroenderelation mellan konstnären och objekten, där fotografen driver 

in bildvärld och får den att bilda det hon befaller. Men inte minst förstår man betydelsen av 

med vilka ögon jag ser tillbaka på bilden.  

ursky är den andra och sista av de två konstnärer jag har valt att utgå ifrån. Gurksy anser att 

ftersom fotografiet används som det gör idag som ett ”superöga” som ska fånga ”verklighet-

n”, så bör man synliggöra och ifrågasätta detta genom mediet i sig. 43   

ag har utgått från denna arbetsmetod och synliggörandet av den konstruerade sanningen, med 

vsikten att belysa den bild jag har fått av skogen genom bilder i media. Eftersom dessa bilder 

r det mesta har visat en skräpig skog som inte mår särskilt bra, har jag valt att överdriva 

enna ”verklighet” i en och samma bild. 

                                              

De teorier jag har utgått från i min visualisering har jag dels tagit från författaren och teoreti-

kern Brecht Bertolt, men även från två av de tre konstnärerna jag har valt att undersöka i 

uppsatsen – Jeff Wall, och Andreas Gursky. 

När man först ser på Walls fotografier är det meningen att man ska tro att hans syfte är av 

avbilda en verklig händelse. Men då man inser att dessa är iscensatt

k
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   Baume (2006) s.157. 

42   Edwards (2007) s.68 
41

43  Baume (2006) s.77. 
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Då formen för mitt arbete är vad man kallar ett digitalt fotocollage, är det viktigt att förklara 

varför jag anser att den formen förmedlar ”verkligheten” så bra.  

Samtidigt som fotocollaget överdriver vetskapen om att fotografiet kan innehålla dolda persp-

ektiv som konstruerar ”verkligheten”, skiljer det sig från andra former som säger sig visa 

”verkligheten” genom att efterlikna objektets yttre.   

Enligt teoretikern Brecht Bertolt är inte det vesäntliga att kunna ge en sådan objektiv bild som 

möjligt utan att snarare kunna delge information på ett bra sätt.  44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 
   
44   Edwards (2007) s.189. 
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