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1.1 Inledning 
 
Analog fotografering och mörkrumsarbete är nästan bortglömt bland dagens enorma 

flöde av digitala fotografier. Om möjligt ännu mera bortglömt är det gamla 

fotografiska ädelförfarandet, gummitryck. Mitt första möte med tekniken var när jag 

gick en allmän fotoutbildning, och fick möjlighet att delta i en gummitrycksworkshop 

över en helg. Jag fastnade för det långsamma och hantverksmässiga arbetssättet, som 

erbjöd större möjligheter till ett mer personligt tolkande av bilden än vad jag tyckte att 

traditionellt mörkrumsarbetet gav. Jag byggde efterhand upp ett eget mörkrum och 

egen verkstad för att kunna göra gummitryck och anordnade vid ett tillfälle en 

workshop för bildlärare. På den tiden när jag började med gummitryck var 

digitalfotografi något nytt som inte var utspritt bland allmänheten, så för mig var 

gummitryck ett fascinerande sätt att kunna manipulera bilden manuellt och närma mig 

den gamla impressionistiska fotografin. Idag använder jag mig av digitalfoto dagligen 

och har lärt mig vilka verktyg jag kan använda för att redigera bilderna som jag vill. 

Trots detta ägnar jag ett par intensiva veckor varje år till att göra gummitryck. I den 

här uppsatsen kommer jag att behandla gummitryckstekniken och söka svar på vad 

det är som gör att jag inte överger den. Är det hantverket i sig som är så tilltalande 

eller är det resultatet? 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Uppsatsens syfte är att lyfta fram gummitrycket som en konstnärlig skapandeprocess 

och reflektera över användandet av tekniken. Hur kan den motiveras och är det 

meningsfullt att utföra gummitryck om det går att få samma resultat digitalt? I vilken 

grad är det möjligt att få samma resultat med datorn som verktyg? I vilka 

sammanhang är gummitryck respektive digital process att föredra? Och är det 

lämpligt att göra vissa delar av gummitrycksprocessen digitalt? 
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2.1 Bakgrund 
 
Gummitrycket upptäcktes 1855, men blev inte populärt förrän mot slutet av 1800-

talet, då fotokonstnärer som Alfred Maskell och Robert Demachy började använda 

tekniken.1 Dessa konstnärer tillhörde en stilriktning som kallades piktorialismen, i 

vilken man försökte få fotografin att bli accepterad som en konstform. Stilriktningen 

startade i Storbritannien och kallades då High Art Photography. Förespråkarna 

menade att fotografi var en skapande konstform och de strävade efter att göra sina 

bilder vackra, romantiska och stämningsfulla liksom det samtida måleriet.2 

Gummitrycket var en teknik som passade piktorialisterna då det fanns stora 

möjligheter att påverka bilderna manuellt och göra dem så att de nästan liknade 

måleri. Mängder av nya processer utvecklades under denna tid och konstfotograferna 

förväntades hela tiden var uppdaterade inom dessa. Just gummitrycket var en av de 

tekniker som visade sig vara mest beständig, vilket fotografiska uppfinnare strävade 

hårt efter under denna tid,3 och möjligen hade tekniken blivit mer populär om det inte 

varit för det starka motstånd den fick. Kritiken handlade om bildmanipulering, och en 

del kritiker menade att gummitryck inte ens kunde kallas fotografi, att bildskapandet 

gav en falsk bild av verkligheten 4.  

 

   
  Fig 1. Robert Demachy, gummitryck, 1904               Fig 2. Robert Demachy, gummitryck, ca 1909 

 

                                                
1 Scopick, David, The Gum Bichromate Book - Non-Silver Methods for Photographic Printmaking, 
1997, s.2, 10 
2 Högström, Annelie, Bildmässig fotografi - om debatten kring fotografin som en skön konst, C-uppsats 
i konstvetenskap vid Uppsala universitet, 2004, s. 2, 8.  
3 Scopick, s.9, 10 
4 Högström, s.17 
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Gummitryck är ett fotografiskt ädelförfarande5, och inte alls ett tryck som man kan tro 

av namnet. Ordet är en direktöversättning från engelskans gum bichromate print, 

därav ordet tryck. När jag talar om exponeringar av gummitryck i den här processen 

kommer jag trots allt använda ordet tryck, eftersom det är det gängse ordet för 

gummitrycksexponering. 

 

Förenklat beskrivet är gummitryck en fotografisk framkallningsprocess som görs på 

akvarellpapper eller liknande, där bilden består av färgpigment med gummi som 

bindemedel. Bilden kopieras i UV-ljus under ett negativ lika stort som den slutliga 

bilden. Endast ett original kan göras. Flera kopior kan göras efter samma negativ men 

de kan aldrig bli identiska. 

 

                                                
5 Samlingsnamn för fotografiska tekniker där man ersätter silveremulsionen med någon form av 
pigment. 

       
 
Fig 3. Gummitryck, egen produktion, 2004                   Fig 4. Gummitryck, egen produktion, 2004 
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2.2 Beskrivning av gummitryckstekniken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papperskrympning 
 

 
 
Grafikpapper krymps i hett vatten, 
badas först i gelatin, sedan i 
formalin. Detta görs för att pappret 
ska tåla den hårda behandlingen 
under processen. 
 

2. Negativframställning 
 

 
 
Ett negativ i den önskade bildens 
storlek, görs på lithfilm eller 
overheadpapper. 
 

3. Färgpåstrykning 
 

 
 
Grafikpappret bestryks med en 
emulsion av gummi, finrivet 
färgpigment och kaliumdikromat. 
Gummi används som bindemedel 
och kaliumdikromat gör lösningen 
känslig för UV-ljus. 
 

4. Exponering 
 

 

 
När pappret har torkat belyses det 
med negativ på, under en glasskiva i 
UV-ljus. UV-ljuset härdar färgen. 
 

5. Framkallning 
 

 
 
Bilden framkallas upp-och-ner-vänd 
i vatten. Färgen på de delar av 
bilden som inte blivit belysta, 
lossnar och kan efter en stund 
duschas av. 
 

6. Pensling 
 

 
 
Så länge bilden ligger i vatten 
fortsätter färgen att lossna väldigt 
sakta. Framkallningen kan påverkas 
genom att med hjälp av penslar ta 
bort mer färg på önskade ställen, 
medan bilden fortfarande ligger i 
vatten. 
 

7. Flera tryck 
 

 
 
Första trycket ger en svag bild. Efter 
torkning upprepas steg 3-6 tills 
bilden byggts upp till önskat 
resultat. Vanligen görs 5-10 tryck. 
 

8. Clearing 
 

 
 
Kaliumdikromaten ger bilden en 
gulaktig beläggning. När alla tryck 
är gjorda tvättas beläggningen bort 
genom att pappret badas i 
kaliumdisulfit i några minuter. 
 

9. Sköljning 
 

 
 
Efter grundlig sköljning i vatten är 
bilden färdig och kan hängas på tork 
och eventuellt läggas i press. 
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3.1 Metod 
 
Mitt konstnärliga arbete i den här undersökningen innebär att jag gör ett gummitryck 

efter ett analogt negativ och parallellt arbetar fram en digital bild av samma motiv, 

tagen vid samma tillfälle. Avsikten är att göra gummitrycket i min personliga stil och 

att samtidigt med hjälp av Photoshop försöka få den digitala bilden att efterlikna 

gummitrycket i största möjliga mån. Tillsammans utgör dessa två en diptyk6. 

 

För att undersöka de konstnärliga processerna använder jag loggbok och loggfoton, 

samt studerar teknisk och historisk litteratur. Efter varje dags arbete skriver jag ner 

vad som skett och reflektioner kring detta. Dels reflekterar jag över mina tankar kring 

den konstnärliga processen och dels över den praktiska nyttan med arbetet. Detta 

gäller både arbetet med gummitrycket och med den digitala bilden. Traditionellt 

mörkrumsarbete ingår också i processen och därför har jag även jämfört detta med 

digitalt arbete, samt den analoga och den digitala fotograferingen. 

 

Eftersom skapandet och undersökningen hela tiden har gått hand i hand har det ofta 

varit svårt att separera dessa, även om jag emellanåt gjort försök att syna skapandet 

vid sidan av. Under rubrikerna Gummitryck och Digitalt gummitryck har jag beskrivit 

båda skapandeprocesserna och i slutet av respektive del reflekterar jag över arbetet. 

Jag har valt att kalla den digitala bilden för digitalt gummitryck även om det i själva 

verket inte är ett gummitryck. 

 

3.2 Relevant litteratur 
 
Den huvudsakliga källa som använts i den här uppsatsen är The Gum Bichromate 

Book – Non-Silver Processes for Printmaking, av David Scopick. Den gavs ut 1971 

men sedan gavs en ny upplaga ut 1997 och det är den som använts här. Scopick 

beskriver gummitrycket dels ur ett historiskt perspektiv och dels ger han utförliga 

tekniska instruktioner som jag har haft nytta av både i praktiken och teorin. 

Studiehäftet, Gummitryck, av Lars Mellberg för Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö 

har också varit väsentligt för att tekniskt kunna beskriva gummitrycksprocessen. 1997 

skrev konstvetaren Rolf Söderberg och fotografen Pär Rittsel boken Den Svenska 

Fotografins Historia, som tar upp piktorialismen som fenomen och även kortfattat 
                                                
6 En diptyk är ett par av bilder som utgör en enhet. 
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gummitryckstekniken. För historisk bakgrund och för jämförelser med piktorialismen 

har jag använt denna, samt min egen C-uppsats i konstvetenskap, Bildmässig 

Fotografi – om debatten kring fotografin som en skön konst, som behandlar 

piktorialismen i Sverige. 
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4.1 Gummitrycksprocessen 

 

Efter inspiration av gamla berömda fotografer som Henry B. Goodwin och Irving 

Penn, förberedde jag en bakgrund med ett linnetyg badat i kaffe. Stilen jag eftersträvat 

är de gamla piktorialistfotografernas avskalade, romantiska stil. Motivet däremot, som 

är en hårt sminkad kvinna med tatuerade armar, valde jag som en kontrast till den 

gamla, romantiska stilen. 

 

4.2 Komposition 
 
Jag fotograferade bilden i liggande format eftersom jag anser att det är det naturliga 

formatet, så som synfältet ser ut.7 Kvinnan ser in i kameran men har kroppen vriden 

lite år höger. För att få en naturlig balans i bilden placerade jag henne lite till vänster 

om mitten. Om hon hade haft både kroppen och blicken åt höger hade jag lämnat mer 

utrymme framför henne och placerat henne längre till vänster, och om hon hade haft 

både kroppen och blicken mot kameran hade jag placerat henne helt i mitten. För att 

få nära kontakt med modellen så valde jag att ta en närbild. Jag gick så nära jag kunde 

komma för att samtidigt få med huvudet och en bit av de tatuerade armarna.  

 

4.3 Fotografering 
 
Kameran jag använde mig av var en Nikon FE med ett 50 mm objektiv. Jag 

fotograferade med 1/90 sekund och bländare 5,6. Vid analogt fotograferande bör 

ljuset mätas och inställningarna på kameran planeras noggrant, eftersom det aldrig går 

att få tillbaks den information som gått förlorad vid exponeringen. Vid digital 

fotografering finns det däremot möjlighet att fotografera i Rawformat som är mer 

informationsrikt och då finns mer uttrymme för felexponering. Noggrannhet med 

bildkompositionen är också väsentlig eftersom antalet bilder på filmrullen är 

begränsat. Nya kameror har inbyggd autofokus och det kan vara en fördel vid snabb 

fotografering eller för dem som har sämre syn. Men autofokus är inte alltid att lita på, 

och om skärpan istället ställs in manuellt görs det lättast med en analog systemkamera 

                                                
7 Synfält. http://www.ne.se/lang/synfält/321885, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-06-15. 
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som har en snittbildsmätare8 i sökaren. Fotografering med analog kamera tror jag i 

allmänhet blir mer genomarbetad och noggrann än med digital kamera. 

Uppställningen av modellen och regisserandet av hennes rörelser blev väldigt exakta 

och det kändes för mig att jag hade full kontroll över hur bilden skulle utfalla. Jag 

fotograferade en rulle med 36 bilder och 

själva fotograferingen tog bara några minuter 

eftersom jag gjort ett så utförligt förarbete. 

Alla bilderna jag fotograferat var ganska lika 

varandra, men den jag valde ut hade en 

stillhet och en perfektion som de andra 

saknade. 

 

4.4 Mörkrumsarbete                              
 
Det finns många möjligheter att påverka negativen vid framkallningen genom val av 

kemi, temperatur och utspädning, men det är någonting jag aldrig har experimenterat 

med, då jag tycker det räcker att få ett genomsnittligt bra resultat. Därför anser jag att 

det går lika bra att skicka filmen till en fotofirma för framkallning, men eftersom 

meningen denna gång var att arbeta helt hantverksmässigt, valde jag att framkalla 

filmen själv.  

 

Vid framställningen av det stora negativet görs först en kopia på ett fotopapper utan 

stämpel på baksidan. Jag brukar sträva efter att göra ganska jämnt belysta negativ 

med ett stort tonomfång9. I det här fallet var jag tvungen att efterbelysa och att dämpa 

vissa partier för att behålla detaljer i bilden så som slingor i håret och skuggor i 

ansiktet. Det finns möjlighet till kreativitet vid negativskapandet, till exempel kan 

olika delar belysas med varierad tid, så som jag gjorde i detta fall. Det går också att 

rita och skrapa i negativet, men personligen föredrar jag att påverka bilden i 

gummitrycksprocessen istället. Ett annat sätt att framställa ett negativ är att göra 

bilden negativ i Photoshop och skriva ut den på overheadfilm. Det är ett smidigt sätt 

som många föredrar att använda sig av, men i det här projektet har jag velat göra allt, 

beträffande gummitrycket, manuellt. 
                                                
8 En snittbildsmätare ett redskap som hjälper till att ställa in skärpan. I kamerans mattskiva finns två 
korsade glaskilar. När motivet ej är fokuserat ser bildhalvorna ut att vara förskjutna i förhållande till 
varandra. 
9 Tonomfånget är förhållandet mellan det ljusaste respektive mörkaste partiet i en bild. 

 
 
    Fig 5. Kontaktkarta efter negativen. 
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4.5 Gummitrycksarbete 
 
I jämförelse med andra ädelförfaranden som jag provat, är gummitrycksarbetet 

egentligen inte så avancerat, men alla moment tar lång tid och kräver tålamod. 

Grafikpappret måste till exempel prepareras för att det ska tåla den hårda 

behandlingen som sker under processen. Det tar flera dagar att bada papper i gelatin 

och formalin. De ska badas flera gånger och torkas emellan och det är väldigt viktigt 

att man gör rätt för att inte få luftbubblor. Vanligen prepareras ett flertal ark åt 

gången. Jag hade preparerat ett stort antal papper förra våren, därför kunde jag börja 

direkt med uppbyggnaden av bilden. 

 

 

Jag ritade ut markeringar för att veta 

var negativet skulle placeras vid varje 

tryck. Sedan rev jag färgpigment i en 

mortel, blandade det med gummi och 

ett par droppar isopropytolalkohol för 

att få bort eventuella luftbubblor. 

Färglösningen blandade jag sedan med 

ljuskänslig kaliumdikromat. Med olika 

koncentration av färglösningarna 

kombinerat med olika exponeringstider går det att göra lågtryck, mellantryck eller 

högtryck, dvs påverka lågdagrar10, högdagrar11 eller båda. Baserat på min tidigare 

erfarenhet gjorde jag först ett antal svarta mellantryck, som en grund. Sedan kunde jag 

se att det behövdes mer täckning i högdagrarna, framförallt i hud och ögon. Mot slutet 

behövde jag göra flera lågtryck för få en fin svärta i de mörka partierna. Svart färg 

brukar vara bra att börja med för att skapa en grund. När bilden har börjat träda fram 

med alla detaljer anser jag att det är lättare att avgöra om jag ska lägga på en färgton 

och i så fall vilken. I det här fallet tyckte jag att det gjorde sig bäst att bara använda 

svart färg. Vid varje framkallning skapade jag onaturliga slingor i håret och penslade 

bort vissa detaljer för att få en mer målerisk effekt. Jag penslade extra mycket på 

bakgrunden och sparade en kontur runt modellen för att frilägga och lyfta fram henne 

                                                
10 Lågdagrar är mörka partier i bilden. 
11 Högdagrar är ljusa partier i bilden. 

 
 

    Fig 6. Markeringar efter negativet ritas ut. 



 12 

från bakgrunden. Detta hade jag kanske kunnat göra med ljussättning vid 

fotograferingen men en annan, mer konstgjord effekt uppstår när det görs vid 

framkallningen. I stort sett allt penselarbete vid framkallningen hade jag planerat hur 

det skulle göras redan innan fotograferingen. 

 

Under arbetets gång stötte jag på ett problem som jag till en början inte förstod vad 

det berodde på. Problemet var att färgen fäste väldigt dåligt. Jag gjorde 14 tryck och 

fick ändå inte till svärtan. Vanligen brukar 5-10 tryck vara tillräckligt. Jag prövade 

alla felkällor och insåg till sist att det var färgpigmentet som inte fäste. Jag bytte ut det 

gamla pigmentet mot kimrök, finfördelad kol, som fäste mycket bättre. Sammanlagt 

gjorde jag 16 tryck. 

 

Ett gummitryck får ofta en diffus effekt med mindre skarpa kanter och en kornighet 

som gör bilden mindre fotografisk och mer målerisk. Under den här processen insåg 

jag att bilden efter de första trycken såg betydligt mer fotografisk ut än efter det sista, 

och eftersom jag gjorde så många tryck blev bilden väldigt diffus och liknade nästan 

blyertsteckning snarare än ett fotografi. Följaktligen ger färre tryck och mjuka penslar 

vid framkallningen, en mer fotografisk bild än många tryck och hårda penslar. Att 

mjuka penslar lämnar mycket färg kvar och hårda penslar tar bort mycket färg, kände 

jag till redan innan, men det faktum att färre tryck i sig ger en mer fotografisk 

karaktär var en ny upptäckt. Även om jag hade använt ett pigment som fäste bra 

direkt så visste jag att jag ville göra en bild med många tryck, just för att få fler 

möjligheter att påverka bilden med penslar. 

 

När jag tillslut hade byggt upp bilden så som jag ville ha den, var det dags att bada 

bilden i ett clearingbad, tvätta ur kaliumdikromatens gula beläggning, med hjälp av 

kaliumdisulfit. Enligt de instruktioner jag tidigare följt har jag alltid lagt ner en torr 

bild i clearingbadet, utan att reflektera över varför. Denna gång hade jag lite bråttom 

och tänkte att det inte borde göra någon skillnad om bilden är blöt eller torr, så jag la i 

bilden när den var helt blöt. Här fick jag erfara vikten av varje steg i processen och 

hur betydelsefull lite kemikunskap hade varit, för bilden tappade plötsligt sin svärta 

och blev istället blekt grön. Det var en stor besvikelse men som tur var hade jag 

dokumenterat den före clearing, och hade därmed en bild att försöka efterlikna i 

Photoshop. 
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Vanligtvis brukar jag montera mina gummitryck och beskära gummitrycksramen med 

en passepartout, men i det här fallet valde jag att inte montera bilderna alls för att 

tydligare illustrera att det är fråga om gummitryck och för att ge möjlighet att känna 

på bildytan och papperskvaliteten.  

 

4.6 Reflektion 
 
Att göra gummitryck kräver tålamod, eftertänksamhet och gott om tid. Väntetiderna 

är långa, mycket kan gå fel om noggrannhet saknas och alla moment kräver sin tid. 

Om tiden och tålamodet finns ger det väldigt mycket att kunna påverka ett fotografi 

som det går med gummitryck. Bilden påverkas på olika sätt i varje moment och 

möjligheterna är stora. För mig passar den här typen av arbete väldigt bra. Det har jag 

känt sedan jag gjorde mitt första gummitryck, men med tiden, och i synnerhet efter 

den här undersökningen, har jag lärt mig hur skört arbetet är. Jag har lärt mig att om 

jag inte är lugn och har gott om tid så blir varken arbetet eller resultatet 

tillfredställande. När jag däremot har god tid på mig, är arbetsgången lugn och har 

nästan en terapeutisk effekt, men det är för den sakens skull inte arbetet i sig som ger 

motivationen, utan resultatet som jag hela tiden arbetar mot. Under processen följer 

jag bildens uppbyggnad och ser den byggas upp genom lager. Detta tills skillnad mot 

till exempel kopparfotogravyr eller screentryck, där själva bilden syns först efter ett 

slutgiltigt tryck. Enligt mig är det till stor del denna uppbyggnadsprocess som gör 

arbetet så spännande. Det finns en stor spänning i att vända bilden i 

framkallningsbadet och få se vad som har fastnat. Varje gång jag vänder pappret och 

spolar av den lösa färgen så ser jag bilden växa fram mer och mer. Det är därför 

framkallningsmomentet ger mig mest i hela arbetsprocessen. Det är här jag alltid 

väljer att påverka bilden mest. Här penslar jag bort lös färg med mjuka penslar, 

skrapar bort bakgrunden med hårda penslar och målar fram hårslingor och andra ljusa 

partier som ska vara framträdande. 

 

Det här specifika gummitrycket blev, innan missödet med clearingbadet, i det 

närmaste som jag hade förväntat mig. Det blev bara fler tryck än beräknat eftersom 

jag använde en för mig ny typ av färgpigment. När allt material är beprövat har jag 

relativ kontroll över skapandet, men jag kan aldrig veta helt säkert hur de exponerade 

färgerna kommer att uppträda på pappret, vilket är ytterligare en del av spänningen. 

Således anser jag att hantverket utgör en viktig del av gummitrycksarbetets mening 
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men det är trots allt resultatet som är målet. Resultatet skulle kunna stå utan 

hantverket, men hantverket skulle vara meningslöst utan resultatet. 

 

Vissa delar i processen skulle kunna göras digitalt eller maskinellt. Framkallning av 

film, som för vissa är ett kreativt arbete, skulle jag även kunna låta en fotofirma göra. 

När jag framkallar ofta och har alla kemikalier hemma så har jag kommit fram till att 

det är det lättast att göra det själv. När jag däremot bara framkallar någon gång om 

året så tycker jag det är mer fördelaktigt att skicka iväg filmen för framkallning. 

 

Beträffande fotograferingen har jag alltid föredragit att använda analog kamera när 

jag ska ta bilder till gummitryck. Det kan bero på vilka slags kameror jag har, men 

generellt så är analoga kameror tyngre och har en sökare12 som visar precis hur bilden 

kommer att se ut och en snittbildsmätare som man kan ställa in skärpan efter. Förutom 

att det är lättare att ställa in skärpan så har jag föredragit analog kamera därför att jag 

vill fotografera långsamt, noggrant och genomtänkt. Det passar mitt sätt att arbeta. I 

den här undersökningen blev det tydligt att den analoga fotograferingen verkligen gav 

mig en bild som motsvarade den jag planerat i mitt huvud. När jag jämförde bilderna i 

efterhand så såg jag att modellens hållning och blick enligt mig blev betydligt mer 

känslosam och uttrycksfull än på den bild jag fotograferade med digitalkameran. 

 

Att framställa negativ i mörkrummet ser jag som ett avkopplande moment, inte ett 

kreativt, och i vissa fall tror jag att det lönar det sig att skriva ut negativ på en 

bläckstråleskrivare. När jag reflekterar över arbetet med kopiering efterbelysningar, 

inser jag att det tog betydligt mycket längre tid än det hade gjort att göra ändringarna i 

Photoshop och skriva ut negativet. Således har jag kommit fram till att, om ett 

orginalnegativ ser bra ut, och om jag inte vill göra några större ändringar på det, kan 

det vara givande att kopiera det i mörkrummet, men om jag vill göra större justeringar 

kommer jag i framtiden att göra dem i Photoshop och skriva ut negativet.  

                                                
12 Hjälpmedel för att rikta en kamera mot motivet och bestämma bildutsnittet.  
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5.1 Digitalt gummitryck 
 
För att skapa ett digitalt gummitryck använde jag samma motiv och samma bakgrund 

som jag använde till det ursprungliga gummitrycket. Jag har inte försökt göra bilderna 

identiska kompositionsmässigt, eftersom de tillsammans ska utgöra en diptyk, 

däremot stilmässigt har jag försökt göra dem så lika att det inte ska gå att peka ut 

vilken som är vilken. 

 

5.2 Komposition 
 
Eftersom den digitala bilden hör ihop med gummitrycket placerade jag modellen på 

samma ställe i bildrutan. Ensam skulle bilden kräva en placering av modellen längre 

till vänster för att få mer luft framför, 

men för att få känslan av en rörelse, 

blicken flyttas och ett leende 

förändras till ett allvarsamt 

ansiktsuttryck eller tvärt om, så valde 

jag samma placering. 
 

     

5.3 Fotografering 
 
Fotograferingen skedde vid samma tillfälle och under samma ljusförhållanden. 

Kameran som användes var en Canon EOS 400D med 50 mm objektiv. När jag 

fotograferar med digitalkameran blir jag mindre noggrann och detta kan vara både på 

gott och ont. Jag chansar ofta och trycker av även fast kompositionen inte 

överensstämmer med planerna. Ibland är det en fördel då uttrycken kan bli mer 

spontana, men det kan också vara en nackdel eftersom det är lätt att ta till slarv. Jag 

tog 60 bilder och ungefär fem av dem blev användbara. När jag valde ut en av dem 

utgick jag ifrån den analoga bilden som jag redan hade valt. Jag ville att den ena 

bilden skulle ge en mer allvarsam känsla och den andra en lite mer lättsam. Tanken 

var att de beroende av ordningsplacering skulle uttrycka olika rörelse av glädje och 

sorg. 

 
 
     Fig 7. Den utvalda bilden helt omanipulerad. 
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5.4 Photoshoparbete 
 
De stora skillnaderna mellan mitt äkta gummitryck och det omanipulerade digitala 

fotografiet är att gummitrycket har en mjuk oskärpa, en grov pappersstruktur och det 

saknar djup i form av att alla färgfält ser ut som platta ytor. För att efterlikna de platta 

ytorna jämnade jag ut ljus och skuggor över hela bilden, klonade13 bort hårstrån för att 

få en jämn hårkontur, skuggade armkonturerna och klonade bort veck på tröjan. Jag 

jämnade även till bakgrunden genom kloning, gjorde den ljusare och la en gaussisk 

oskärpa14 över den. För att bilden skulle upplevas som mer korning lade jag på ett 

filter från Alien Skin Exposure som heter Regular Grain 100 %. För att få samma 

mjukhet över både bakgrund och motiv lade jag en gaussisk oskärpa i 50% opacitet 

över hela bilden, och slutligen ett filter som heter Texture Craquelure för att skapa 

något som liknar en grov pappersstruktur över hela bilden. 

 

 

Jag scannade in det riktiga gummitrycket och använde själva ramen därifrån. Jag 

gjorde den spegelvänd och förändrade den lite för att det inte skulle se ut som exakt 

samma ram. Meningen var inte att allt skulle vara digitalt producerat, utan att det här 

tillvägagångssättet ska kunna användas igen på vilken digital bild som helst. Då 

används gummitrycksramen i princip som ett filter. Jag klonande bort motivet från 

ramen, men innehållet var inte helt tomt utan hade en svag färgton och en struktur, för 

ramen skulle kunna läggas framför motivet och få struktur och kornighet över hela 

bilden. På ramen använde jag sedan en funktion som heter multiply, som gör att 

                                                
13 Klonverktyget är ett verktyg i Photoshop där valda partier kan kopieras och ersätta andra delar i 
bilden. På så sätt är det till exempel möjligt att ta bort detaljer genom att täcka över med närliggande 
färgfält i bilden. 
14 Ett filter i Photoshop som ger en mjuk oskärpa. 

      
 
Fig 8. Gummitrycksram                                              Fig 9. Gummitrycksram med pålagt motiv 
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mörka partier i andra lager skiner igenom detta lager. På så sätt framträdde 

papperstrukturen på den inscannade gummitrycksramen över hela bilden. 

 

 

5.5 Utskrift  
 
Många fotoföretag gör utskrifter på akvarellpapper och jag valde att skriva ut hos 

Crimson, ett företag som många fotoskolor och proffsfotografer använder sig av. Jag 

har tyvärr inte hittat något företag som gör utskrifter på lika grovgrängat papper som 

Arches BFK, pappret jag använder till gummitryck, men Crimsons akvarellpapper 

visade sig vara snarlikt. 

 

5.6 Reflektion 
 
Genom att praktiskt undersöka om det går att göra en bild som liknar ett gummitryck 

med hjälp av Photoshop, har jag kommit fram till att jag inte lyckats göra det till fullo. 

Mitt digitala gummitryck skulle säkert kunna tas för ett äkta om det bara sågs på 

datorskärmen och om det sågs utan att stå bredvid det riktiga gummitrycket. 

Mjukheten, känslan av färgen som ligger i pappret istället för på pappret lyckades jag 

inte riktigt fånga. Det är troligt att andra som är mer kunniga i Photoshop än vad jag 

är, skulle kunna göra dem identiska för att visas på skärmen, men jag tror det är svårt 

att få samma grova och smutsiga papperskänsla på en utskrift. För att åstadkomma 

denna känsla tror jag att pappret skulle behöva knölas och vätas med handkraft innan 

utskrift, och då vore det inte längre en helt digital bild. 

 

Som en bild sedd för sig själv blev det digitala gummitrycket ganska intressant och 

harmoniskt, men det fick inte alls samma måleriska effekt och platta ytor som det äkta 

gummitrycket och därmed inte heller samma starka uttryck. 
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6.1 Avslutande diskussion 
 
Att simulera ett gummitryck med hjälp av Photoshop var svårare än jag hade förväntat 

mig. Jag lyckades göra en medelmåttig bild som för en oinvigd skulle kunna likna ett 

gummitryck, men jag lyckades inte alltigenom återskapa den genuina känslan. 

Framförallt klarade jag inte av att få fram mjukheten och de platta ytorna, vilket 

möjligen hade gått bättre om jag hade försökt efterlikna ett mer fotografiskt 

gummitryck. Det hårt bearbetade pappret var också svårt att få fram, utan att samtidigt 

förstöra den digitala utskriften. Även om jag misslyckades i detta avseende, så finns 

det högst sannolikt andra som skulle klara av att simulera ett gummitryck, åtminstone 

tillräckligt bra för att kunna ses på en datorskärm. När det kommer till 

utställningskopior å andra sidan, tror jag att det är svårt, om inte omöjligt, att uppnå 

samma effekt som ett äkta gummitryck. 

 

Liksom piktorialisterna menade, har jag kommit fram till att det måste finnas känsla 

och själ i ett konstnärligt fotografi för att det ska bli intressant. Den känslan skapas 

ofta genom att lägga ner mycket arbete och tanke både i fotograferandet och i 

bearbetningen av bilden, oavsett om det görs i Photoshop eller med gummitryck. Men 

eftersom gummitrycksarbetet inte kan påskyndas, sker det sannolikt med största 

eftertanke och känsla, vilket ofta genererar uttrycksfulla bilder. Genom den här 

undersökningen, har jag kommit att inse hur skör denna gamla teknik är och hur sköra 

även dess bilder blir. 

 

Jag finner hela gummitrycksprocessen väldigt avstressande och kreativ. På samma 

sätt som piktorialismen var en reaktion på dåtidens fototekniska framsteg15, är 

gummitrycket min reaktion på dagens digitala fototeknik. Den är jag visserligen 

tacksam för och använder mig av ofta, men ibland behövs ett terapeutiskt avbrott i 

form av genuint hantverk. Således anser jag att hantverket är en stor del av 

gummitrycksarbetets mening men det är trots allt resultatet jag strävar mot. Resultatet 

skulle kunna stå utan hantverket, men hantverket skulle vara meningslöst utan 

resultatet. 

                                                
15 Högström, 2004, s. 10. 
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Bilder 
Alla bilder utom figur 1 och 2 är fotograferade och bearbetade av mig själv. 

Figur 1 och 2 är hämtade från: 

http://photographyhistory.blogspot.se/2009/02/pictorialism.html 

http://photographyhistory.blogspot.se/2012/03/robert-demachy-18591936.html 

 

 

 


