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Inledning 

 

Syftet med denna uppsats är att försöka komma fram till en modell för hur 

man kan arbeta med slumpen inom digitalt fotografi samt att med hjälp av 

denna modell undersöka på vilka sätt slumopen kan kontrolleras. För att 

kunna göra detta behöver jag  undersöka vad slumpen egentligen är samt 

komma fram till en definition av slumpen. Som teoretisk modell för att 

förstå slumpen har jag valt att använda mig av Aristoteles text Physics. 

Eftersom jag kommer att arbeta med fotografi är  det även av vikt att 

förstå detta medium och varifrån det kommer, hur det har utvecklas och 

hur andra har valt att arbeta med fotografi. För att undersöka detta 

kommer jag att undersöka hur fotografer historiskt sett har arbetat med 

detta medium. Jag kommer även att undersöka vilken roll slumpen spelat i 

fotografins historia samt vilka möjligheter det historiskt sett fanns att 

arbeta med slumpen inom fotografin. Eftersom jag valt att arbeta med 

digtalt fotografi kan det vara motiverat att reda ut varför jag gjort 

detta val framför att använda mig av analogt fotografi. Eftersom jag 

kommer att göra många exponeringar efter varandra så ser jag här några 

klara fördelar i förhållande till den analoga fotografin. För det första 

så begränsas i den analoga fotografin antalet exponeringar som kan göras 

utan att byta film. Eftersom jag i mitt experiment gör 180 exponeringar 



per experimentserie så är analogt fotografi av den anlednigen inte ett 

alternativ. För det andra så är tiden för överföring av bilder från 

kamera till dator en viktig faktor och skillnaden i överföringstid är 

väldigt stor mellan det digitala arbetssättet och det analoga 

arbetssättet. Själva framkallningsprocessen involverar dessutom människor 

och om någon slumpmässig förändring skulle ske pga framkallningsprocessen 

så skulle detta innebära att jag då inte skulle kunna använda mig av 

resultaten i mitt experiment. Detta pga restriktionerna som gäller för 

experimentet.  

 

Bakgrund 

 

För att skapa en djupare förståelse för den fotografiska kontexten kan 

det vara viktigt att titta tillbaka på var fotografin kommer ifrån och 

hur den utvecklats. Det kan kan av samma anledning också vara av vikt att 

titta närmare på hur slumpen användts tidigare i fotografins historia. 

 

Fotografins historia 

 

Avgränsningar 

Att redogöra för hela fotografins historia är ett alltför stort projekt 

för denna uppsats och därför har jag valt att begränsa mitt urval genom 

att endast återge olika fotografiska strömningar i stora drag med några 

få djupdykningar i dessa där det finns tydliga exempel på hur enskilda 

fotografer använder sig av eller drar nytta av slumpen i den slutliga 

bilden. Jag har dessutom bara valt att inkludera fotografiska stilar 

eller strömmar som jag upplevt relevanta på så sätt att de innehåller är 

viktiga för förståelsen av den fotografiska kontext som denna uppsats på 

något sätt måste förhålla sig till. Jag har också valt att exkludera 

fotografiska stilar eller strömmar där slumpen har en liknande roll som 

hos tidigare stilar eller strömmar.  

 

Dokumentation och konstfotografi 

Enligt Edwards (Fotografi-en introduktion, Raster förlag 2007, s.29) 

finns det inom fotografin en central uppdelning mellan dokumentering och 

bilder, mellan dokumentärfotografi och konstfotografi. Edwards (2007, 

s.31) påpekar dock att: ”...det dokumentära fotografiet och det 

konstnärliga fotografiet är sammanlänkade: de är ömsesidigt beroende 

kategorier som lånar en stor del av sina innebörder från sin antitetiska 

relation”. Den dokumenterande fotografin avbildade en rad olika motiv och 

användes till en början bla av instutitioner och forskare, Den ansågs 

vara objektiv och sann och användes inte sällan för att förtrycka 

avvikare från samhällsnormerna eller med rasistika och nationalistiska 

förtecken. Dokumentationen grenade sedan av sig  födde den dokumentära 

fotografin (Edwards, 2007 s.29-46). 

 

Den dokumentära fotografin 

Edwards (2007, s.47) menar att det dokumentära är ett begrepp med väldigt 

stor spännvidd. Detta menar han gör det svårt se en röd tråd som förenar 

de olika aktiviteterna som ryms inom detta begrepp. Han nämner skriver 

också att: ”Det är inte ovanligt att en bild tagen i ett sammanhang 

flyttas till ett annat... (Edwards 2007, s.47). Ovanstående citat kan ses 

medföra ytterligare svårigheter att definiera begreppet ”det 

dokumentära”. Det finns dock enligt Edwards (2007, s.47) ...”några 

karakteristiska drag som förenar tillsynes olikartade dokumentära 

fotografier”. Ett av dessa drag är enligt Edwards hävdandet av 

objektivitet och sanning hos det dokumentära. Detta synsätt har dock 

enligt Edwards (2007,  s.48) kritiserats från olika håll, inte sällan av 



personer med rivaliserande intresse i förhållande till fotografen. Ett 

andra förhållningssätt är enligt Edwards (2007, s.50) att tala om det 

dokumentära som en estetisk form eller en stil. Om detta skriver Edwards 

att: ”Den här stilen kännetecknas av två närbesläktade omständigheter: 

antisubjektivism och en blick som ser utåtriktat på världen”. En 

förutsättning för  att den dokumentära stilen skulle kunna återge en mer 

dynamisk verksamhet än arrangerade porträtt och orörliga landskap var 

lättare handhållna kameror och en mer förenklad framkallningsprocess som 

inte krävde direkt framkallning (Edwards 2007, s. 51-53). Andra faktorer 

som styrde synen på vad dokumentärfotografi innebar var de s.k. 

Fotomagasinen. Dessa magasin bidrog enligt Edwards 2007, s.56) till att: 

”Dokumentärfotografer använde den nya tekniken till att registrera sådant 

som inte hade avbildats förut ”  

 

Konstfotografi   

 

Piktoralism 

Piktoralismen började enligt Edwards (2007, s.72) med en utställning 

gjord av Wiens kameraklubb med syfte att bara visa konstnärliga bilder. 

Detta inspirerade starten av utbrytargrupper runt om i europa och 

Nordamerika. Piktoralisterna hade det gemensamma målet att främja 

konstfotografins sak och lånade motiv och kompositionsregler från konsten 

(Edwards 2007, s.72). Piktoralisterna arbetade också med unika handgjorda 

bilder av olika slag inspirerade av olika konstnärliga medium, exempelvis 

tuschteckningar (Edwards 2007, s.72-73).  

 

Fotografisk modernism 

En central figur inom den fotografiska modernismen kan sägas vara Paul 

Strand och hans arbete kan enligt Edwards (2007, s.80) ses som ett 

paradigmskifte inom fotografin. För honom var den modernistiska idén om 

trohet mot materialet viktig. Edwards (2007, s.80) skriver att detta 

synsätt handlade om att: ”Kostfotografi måste grundas på inneboeende 

kvaliteter inom mediet och följa fotografins sanna lagar”. 

Fotografikonsten skulle enligt detta synsätt inte längre imitera andra 

medier utan istället sträva efter att följa sin egen väg. Detta synsätt 

blev även förhärskande inom den senare amerikanska fotomodernismen och 

enligt Edwards (2007, s.81) så övergas måleriska och motiv och effekter 

till förmån för överdrivna motiv och ytor i högskarpa bilder.  En annan 

gren av modernismen var ”den nya visionen”, som bla intresserade sig för 

fotogram, dubbelexponeringar och fotomontage mm (Edwards 2007, s.82). Den 

nya visionen delade enligt Edwards (2007, s.82) den tidiga modernismens 

intresse för nya medier.  

 

Gatufotografi 

Vad gäller gatufotografi så menar Edwards (2007, s. att denna tillämpning 

väldigt svår att skillja från bredare dokumentära strömningar. Han 

skriver dock att: ”Det bästa sättet att betrakta deras projekt på är 

förmodligen att säga att de arbetade med sina egna metodiska projekt för 

att dokumentera folkliv” (Edwards 2007, s.87).  Han skriver vidare att : 

”Den här visionen förknippas ofta med Cartier-Bressons begrepp ”det 

avgörande ögonblicket” som avsåg det exakta ögonblicket då slumpartade 

detaljer lade sig tillrätta och skapade en perfekt komposition” (Edwards 

2007, s.87). Edwards nöjer sig dock inte med denna förklaring utan 

skriver också att det oftast handlade om  verksamheter på vänsterkanden 

som valt att dokumentera det alldagliga och triviala som en sorts motsats 

till vad det kallade för den officiella kulturen (Edwards 2007, s.87). 

Han skriver vidare att allt eftersom det kommersiella blandas med med det 

folkliga (speciellt i USA) så skiftar även vissa fotografer fokus och 



börjar dokumentera detta skeende på ett distansierat och sarkastiskt sätt 

(Edwards 2007, s.88). Detta synsätt försvinner dock efter en tid bla pga 

McArthy-erans jakt på subversiva element för att ge plats för ett 

gatufotografi som präglades av mer privata angelägenheter (Edwards 2007, 

s88-89).  En förgrundsfigur i denna förändring var John Szarkowski, vid 

denna tidpunkt fotografiintendent på The Museum of Modern Art. Hans 

beskrivning av fotografin kom att bli betydelserik. Beskrivningen gjorde 

sig av med den sociala aspekten av dokumentärfotografi och hämtade 

istället inspiration från modernismens idé om mediespecifitet (Edwards 

2007, s.89). Resultatet blev en idé om fotografin som en icke berättande 

konstform och fokus kom att hamna på det unika med kamerabilden (Edwards 

2007, s.91). Enligt Edwards så identifierade tidningen Photographers Eye 

”...fem egenskaper som Szarkowski ansåg kännetecknade mediet: tinget i 

sig, detaljen, bildutsnittet, tiden och kamerapositionen” (Edwards 2007, 

s.92). 

 

Vardagsliv och masskultur 

Den modernisminspirerade fotografin var dock inte helt förhärskande och 

parallelt med den fanns det även andra strömningar inom fotografin. 

Edwards skriver att konstnärer började använda fotografi på ett annat 

sätt och att: ”Många av dem brydde sig inte allas om vilka kännetecken 

som var karaktäristiska för mediet och ännu mindre brydde de sig om en 

invecklad konstfotografi” (Edwards 2007, s.94). Edwards (2007, s.94) 

skriver att under 60-talet kom modernismen att spela ut sin roll i den 

nyskapande konsten. Edwards (2007, s.96) menar att två huvudtendenser 

kunde urskiljas inom denna nya strömning: dels ett utforskande av 

vardagslivet med hjälp av den 2007dokumentära stilen och dels ett 

utforskande av fotografin roll i masskulturen. Tyngpunkten hos 

utforskandet av vardaslivet låg här på föremål aktiviteter och platser 

som drog lite uppmärksamhet till sig eller ringaktades. Det fanns också 

en variant där laddade områden, som tex förknippats med statsövergrepp 

tortyr odyl, fotograferades. Här låg fokus på ondskans banalitet (Edwards 

2007, s. 97). Vad gäller utforskandet av masskulturen hämtade den till en 

början inspiration från fotojournalistik och amatörfoton för att sedan 

mer intressera sig för kommersialiserade former. Då handlade det om att 

uppmärksamma ideologi och massproducerade fantasier (Edwards 2007, s.97-

98). 

 

Slumpens roll i fotografins historia 

Efterom det kan vara svårt att veta säkert varför vissa fotografer skapat 

specifika fotografier eller vad de kan ha för anledningar till arbeta som 

de gör kan det vara mycket svårt att avgöra vad som är slumpelement i 

enskilda bilder och vad som inte är det. Detta därför att det är otroligt 

svårt att veta hur just den eller den fotografen arbetat eller tänkt när 

hon eller han tagit just den bilden. Detta hör ihop med själva 

slumpbegreppet. Detta eftersom Aristoteles definierar slumpbegreppet som 

något som händer utanför det normala och som av slumpen förändras till 

någonting utanför det normala eller det som normalt händer (se kapitlet 

Vad är slumpen?). Detta innbär att jag då måste veta hurvida enskilda 

element i en bild beror på slumpen eller om de är arrangerad av 

fotografen och därför inte innehåller några som helst slumpelement. Jag 

har därför valt att istället titta på hela fotografiska stilar eller 

strömningar och försökt reda ut hur slumpen kan vara aktuell inom dessa 

stilar eller strömningar och på vilket sätt detta då yttrar sig. Jag har 

dock valt att nämna några individuella exempel men har i dessa exempel 

endast uttalat mig om vilken roll slumpen kan ha i sådana typer av 

bilder.  



Vad gäller slumpens roll i dokumenterande fotografi och 

dokumentärfotografi kan det tolkas som att både agentberoende slump och  

spontan slump kan inträffa i samband med denna typ av bilder. Med stöd av 

vad jag tidigare skrivit om syftet med dokumenterande och 

dokumentärfotografin och dess strävan efter objektivitet så kan 

slutsatsen dras att fotografen då inte aktivt framkallar slumpen. Detta 

därför att ett sådant beteende skulle ses som en brist på objektivitet. 

Ett exempel på hur slumpen skulle kunna förändra bilder inom dessa stilar 

är dock Robert Capas bild ”The death of a loyalist soldier”. Bilden sägs 

ha fångat själva dödsögonblicket hos en stridande solkat. Utan att gå in 

på äktheten i den specifika bilden går det dock att uttala sig om den 

typen av bild och att det faktiskt är möjligt att denna typ av bild 

uppkommer inom dokumentärfotografin. Då handlar det om en typ av händelse 

som förändrar det förväntade resultatet av själva bilden och bidrar till 

att bilden förändras och slumpen förändrar på så sätt bilden. 

Slumpelementet kan då vara orsakat antingen av människor (som i Capas 

bild) eller av naturen. Det kan sägas att förutsättningarna för denna typ 

av slump inte styrs eller kan styras av fotografen. Fotografen har då ett 

passivt förhållande till slumpen. Om styrning av händelser görs så 

handlar det då istället om en arrangerad bild och i denna typ av bild 

spelar slumpen en ytterst liten roll. Vad gäller dess motsvarighet i 

konsten gatufotografiet så kan det däremot handla om ett aktivt 

användande av slumpen. Som exempel på detta kan nämnas Cartier-Bressons 

begrepp ”det avgörande ögonblicket”. Här ges möjligheten att sätta upp 

ramar för det ungefärliga utseende hos den slutliga bilden. 

Slumpögonblicket inväntas sedan och den slutliga bilden förändras då till 

viss del av slumpen. Det bör dock tilläggas att slumpen begränsas till 

viss del i denna typ av fotografi. Slumpen ges visserligen möjlighet att 

inträffa och fotografen styr inte det som inträffar men däremot styr 

fotografen när bilden ska tas och vad som skall ingå i bilden. Det kan 

sägas att fotografen i ovanstående fall styr ramarna för fotografiet och 

till viss del även själva slutprodukten (fotografiet) och slumpen tillåts 

agera under dessa omständigheter. 

 

Syfte 

Att försöka komma fram till en modell för hur man kan arbeta med slumpen 

inom digitalt fotografi samt att med hjälp av denna modell undersöka på 

vilka sätt slumpen kan kontrolleras. 

 

Teori 

 

Vad är slumpen? 

 

För att veta vad som menas med slump kan det vara meningsfullt att reda 

ut vad som menas med slump i vanligt tal. I svenska akademiens ordbok är 

slumpen definierad på följande sätt: 2) om oväntad l. oförutsedd l. 

oberäknelig tilldragelse l. omständighet som tänkes utgöra orsak till ngt 

o. som inte kan förklaras ss. beroende på ett lagbundet orsakssammanhang 

l. en medveten avsikt, tillfällighet, händelse (se d. o. 4).  

För att kunna förstå vad slumpen är så måste gränserna för vad slumpen är 

definieras. Det kan då vara av intresse att reda ut vad som är slump och 

vad som inte är slump. För att dfiniera vad slump är och inte är har jag 

valt att använda mig av Aristoteles text Physics. Aristotele (Physics 

2:3) anger 4 generella orsaker som en förklaringsmodell för orsaker till 

alla specifika ting elller händelser. Dessa är som följer:  

1. Den materiella orsaken - Det material ur vilket något är sprunget 

2. Den formella orsaken – Vad något är. Formen som definierar något 



3. Den primära orsaken – Vad någonting kommer av. Orsaken till att något 

skapas eller förändras. Ex. människan kommer av människan. 

4. Den slutgiltiga orsaken – Orsaken till varför något finns, är eller 

händer 

Vad gäller vad slumpen är så delar Aristoteles (Physics 2:4) in slumpen i 

2 olika typer. I den engelska översättningen av hans bok (se KÄLLA) så 

kallas dessa i den engelska översättningen för ”chance” och 

”spontaneity”. I mitt arbete har jag valt att kalla dessa 2 typer av 

slump för agentberoende slump (chance) respektive spontan slump 

(spontaneity). Jag kommer i en senare del av detta kapitel att förklara 

varför jag valt använda just dessa svenska ord som namn för de olika 

typerna av slump. Jag väntar dock med detta ytterligare ett tag. Detta 

eftersom Aristoteles till en början inte gör någon ansats att skilja 

dessa 2 typer av slump åt. I början av Physics (kap 2) koncenterar hans 

sig istället åt att reda ut vad de båda typerna av slump har gemensamt 

och vad som skiljer dessa från andra typer av orsaker.  Aristoteles 

skriver (2:4) att när någon händelse eller ting sker/är på samma sätt 

eller mestadels på samma sätt så är orsaken till dessa händelser eller 

ting inte slumpen. Han skriver även att någonting som händer/existerar av 

nödvändighet eller händelser där utfallet alltid eller nästan alltid är 

detsamma, så kan man heller inte tala om slump som orsak till dessa 

händelser.  A menar att de händelser som alltid eller nästan alltid sker 

på samma sätt alltid gör så pga av en orsak (Physics 2:5). A skriver 

vidare att  händelser ,som inte är av typen att de alltid sker eller så 

gott som alltid på samma sätt, utgör en tredje typ av händelser.  Han 

skriver vidare att även händelser som är utanför det normala och inte 

sker av nödvändighet kan sägas ske av en orsak (Physics 2:5). Händelser 

som sker av en orsak ikluderar enligt A händelser som sker pga medvetna 

tankar eller pga naturlagarna. Det är när denna typ av händelser ,som 

sker av en orsak, sker oförutsedd som man kan tala om att de händer av en 

slump. Han talar här om slumpen som en instrumentell orsak dvs att 

slumpen är en typ av orsak, men dock ingen ursprunglig orsak. Slumpen 

agerar enligt A:s beskrivning (Physics 2:6) antingen  inom ramen för 

naturlagarna eller inom ramen för någon typ av intelligent agerande. Det 

handlar enligt A då om händelser som sker av en bestämd orsak men att 

utfallet tillsammans med eller utan ett förutsett utfall även får ett 

utfall som som hamnar utanför det som alltid eller nästan alltid 

inträffar (Physics 2:5). Detta kan tolkas som att slumpen kan sägas vara 

beroende av de ramar inom vilka den kan agera och kan i sin tur därmed 

inte sägas utgöra dessa ramar. Detta stödjas av att Aristotele beskriver 

slumpen som en instrumentell orsak och att en instrumentell orsak inte 

kan vara en orsak i sig själv (not: i texten används engelskans 

”incidental cause” och A argumenterar för att ”no incidental cause is 

prior to a cause per se” (Physics 2:6 s33). Jag har gjort här gjort en 

översättning och valt att kalla slumpen för en instrumentell orsak. Och 

”instrumentell orsak” skall därför endast ses som en översättning av 

texten och skall endast tolkas så som ordet ”incidental cause” i 

Aristoteles text). Aristotele skriver vidare i Physics (2:3) att många 

saker antingen uppstår eller existerar av en slump men att orsaken till 

händelsen inte är slumpen. Detta kan tolkas som att ett ting eller en 

händelse som av en slump kommer att existera, eller inträffa, ändå är 

beroende av de variabler som utgör själva fundamentet för slumpen (dvs 

naturlagarna och intellektet). Detta kan tolkas vara ett orsak-verkan 

förhållande där slumpen inte kan vara den grundläggande orsaken till 

slutprodukten. Detta eftersom orsaken till att rörelsen sattes igång inte 

var slumpen och slumpen kan på så vis inte sägas vara den grundläggande 

orsaken till att någonting sattes i rörelse. Slumpen kan då sägas vara en 

instrumentell orsak där slumpen är beroende av att någonting annat satt 



igång själva händelsen. Slumpen förändrar här istället själva utfallet av 

händelsen.   

Olika typer av slump 

Aristoteles skriver att det finns 2 typer av slump (Not: I översättnigen 

av Aristoteles så används de 2 uttrycken ”chance” och ”spontaneity”. Jag 

har valt att kalla båda uttrycken för slump och har istället valt att 

skilja dem åt genom att namnge dem som 2 olika undergrupper av slump. 

”Chance” har jag valt att kalla för ”agentberoende slump” och 

”spontaneity” har jag valt att kalla för ”spontan slump”. Detta pga av 

att det svenska ordet slump kan tolkas inrymma båda dessa två engelska 

ord. I svenska akademiens ordbok står följande att läsa om slumpen: 2) om 

oväntad l. oförutsedd l. oberäknelig tilldragelse l. omständighet som 

tänkes utgöra orsak till ngt o. som inte kan förklaras ss. beroende på 

ett lagbundet orsakssammanhang l. en medveten avsikt, tillfällighet, 

händelse (se d. o. 4). I ordboken har man inte gjort någon distinktion 

mellan slump som inbegriper tänkande individer och slump som sker utan 

individers inblandning. Därför har jag gjort tolkningen att både ”chance” 

och ”spontaneity” ryms inom begreppet slump.). 

Angående de olika typerna av slump så skriver Aritstotele (Physics 2:6) 

följande: They differ in that ‘spontaneity’ is the wider term. Every 

result of chance is from what is spontaneous, but not 

everything that is from what is spontaneous is from chance”. Detta citat 

kan tolkas som att agentberoende slump (chance) är en smalare definition 

av det bredare begreppet spontan slump (spontaneity). Agentberoende slump 

definieras av Aristoteles på följande vis (physics 2:6 s. 31): ”Chance 

and what results from chance are appropriate to agents that are capable 

of good fortune and of moral action generally” Aristoteles drar 

paralleller mellan någon som är kapabel till tur och morala handlingar 

och agentberoende slump. Det krävs enligt Aristoteles en förmåga till 

avsiktsstyrda handlingar för att någon skall kunna göra någonting av en 

slump (Physics 2:6). Han lämnar däremot möjligheten öppen för att 

någon/någonting skall kunna bli indirekt påverkad av agentberoende slump 

trots att de/det saknar förmåga till viljestyrda handlingar. Detta måste 

dock ske som en konsekvens av en tänkande individs/individers 

avsiktsstyrda handlingar (Physics 2:6).  

Om spontan slump säger Aritstoteles följande (Physics 2:6 s.31): 

”Hence it is clear that events which (1) belong to the general class of 

things that may come to pass for the sake of something, (2) do not come 

to pass for the sake of what actually results, and (3) have an external 

cause, may be described by the phrase ‘from spontaneity”.  

Det kan dessutom röra sig om agentberoende slump om under följande 

omständigheter: ”These ‘spontaneous’ events are said to be ‘from chance’ 

if they have the further characteristics of being the objects of 

deliberate intention and due to agents capable of that mode of action” 

(Physics 2:6 s.31) 

Sammanfattningsvis så kan jag med stöd av allt som föregående nämts om 

slumpen göra följande definition av slumpen och ”spontan slump”: 

 

1. Slumpen tillhör de generella klass av någonting som händer pga av en 

grundläggande orsak (ex naturlagar eller intelligent viljestyrd handling) 

2. Inträffar inte pga av sitt slutresultat (dvs slutresultat blev 

oväntat) 

3. Har en extern orsak (orsaken till varför något sätts i rörelse stämmer 

inte överens med slutresultatet och om följande förutsättningar även 

uppfylls så kan man tala om ”agentberoende slump”: 

1. Händelsen eller fenomenet är objektet av en handling med en viljestyrd 

intention 

 



Metod 

 

I den undersökande delen av denna uppsats har jag valt att arbeta med det 

som tidigare i uppsatsen beskrivits som spontan slump. Jag har också valt 

att aktivt försöka framkalla denna slump samt att aktivt kontrollera 

ramarna för slumpen. Detta har jag tänkt göra genom att innan 

experimentet skapa de ramar som slumpen tillåts agera i. Jag tänker också 

försöka låta slumpen verka så fritt som det är möjligt inom dessa ramar. 

Detta gör jag genom att sträva efter att inte styra slumpen på något sätt 

efter experimentets början. Det jag kommer att göra är då att aktivt 

framkalla spontan slump samt att inte efteråt styra resultatet av 

slumpen. Anledningen till att jag utformar experimentet på detta sätt är 

att den arbetsmetoden utifrån mitt material inte tycks förekomma särskilt 

ofta. Jag hittade i mitt material fotografer som drog nytta av spontan 

slump men jag hittade dock inga fotografer som aktivt framkallade eller 

styrde ramarna för denna typ av slump. Jag hittade också fotografer som 

aktivt använde sig av slump och aktivit styrde ramarna för slumpen, men 

dock ingen som tycktes arbeta med spontan slump. Dessutom så hittade jag 

inte några fotografer som använde sig av slumpen utan att göra några 

aktiva val av när bilder togs eller vilka bilder som skulle användas. 

Spontan slump har som tidigare nämnts definierats på följande sätt: 

1. Slumpen tillhör de generella klass av någonting som händer pga av en 

grundläggande orsak  

2. Inte inträffar pga av vad som blev slutresultatet  

3. Har en extern orsak  

Eftersom jag valt att arbeta med spontan slump måste jag även undvika att 

uppfylla följande förutsättningar: 

1. Händelsen eller fenomenet är objektet av en handling med en viljestyrd 

intention 

Eftersom jag är ute efter att inte styra slumpeffekten genom aktiva val 

efter det att slumpen haft sin verkan kommer jag därför att styra 

experimentet så att ingen handling med viljestyrd intention kommer att 

inverka på processen efter själva starten på experimentet. Detta kommer 

dock att medföra vissa restriktioner på utförandet av experimenten. Efter 

experimentens igångsättande kommer jag inte tillåtas att göra några som 

helst val rörande de resulterande bilderna.  

 

Experimentets förhållningsregler 

Pga ovanstående orsaker kommer några restriktioner att gälla för 

experimentet. För att experimentets resultat skall vara giltigt som ett 

uttryck för spontan slump samt för att maximera slumpeffekten får jag 

inte: 

 

1. Göra några som helst efterbehandlingar av bilderna – Efterbehandling 

av bilder minskar effekten av slumpen eftersom jag ändrar bildens 

utseende efter det att slumpen haft sin verkan. 

2. Välja vilka bilder som kommer att redovisas som experimentets 

resultat. Vilka bilder som skall användas kommer istället helt att 

avgöras av slumpen – Detta görs av samma anledning som på ovanstående 

punkt 

3. Ändra eller flytta någonting av relevans för experimentet efter det 

att experimentet satts igång (ex flyttande av kamera, inställning av 

fokus, flytta behållare, lampor odyl.) - Detta görs även det för att 

maximera effekten av slumpen 

4. Inte låta någon annan människas viljestyrda handlingar ha någon 

inverkan på experimentet – Detta för att experimentet handlar om 

framkalla spontan slump och inte agentberoende slump. 

 



Experimentets utförande 

Experimentet kommer att gå ut på att jag skall applicera färg i en 

glasbehållare och samtidigt fotografera detta. Fotograferandet sker under 

en minuts tid från det att experimentet startats. Kameran startas med 

hjälp av fjärrutlösare och är inställd på att ta 3 bilder per sekund 

under tiden för experimentet undantaget ifall exponeringstiden är längre 

än 1/3 sek. Då används istället den högsta möjiga hastigheten. Resultatet 

för varje en minuters serie kommer att bestå av en bild. Vilken bild som 

väljs ut kommer att slumpas fram med hjälp av ett dataprogram. Detta 

program kommer att ta fram ett nummer mellan 1 och 180 och bilden som 

motsvarar detta nummer i kronologisk ordning kommer att räknas som 

slutresultat för alla serier. Det nummer som slumpades fram är 27. 

  

Eftersom jag kommer att utföra flera serier av experiment och vill kunna 

jämföra dessa så finns det även ett krav på att förutsättningarna för 

experimenten skall var så lika som möjligt mellan experimenten. Detta 

innebär att jag kommer sträva efter att: 

1. Applicera färgen på samma ställe. Undantaget att jag i vissa 

experiment kommer att använda mig av fler färger än en. Då jag använder 

mig av samma antal färger kommer de dock att appliceras på samma ställe 

mellan olika experiment. 

2. Applicera färgen i samma hastighet 

3. Applicera samma mängd färg. 

För att kunna göra detta har jag konstruerat en plastrigg bestående av en 

20 liters murarhink. Jag har  sedan skurit bort en del av hinken för att 

kunna fotografera in hinken. Detta har gjort för att jag skall  kunna 

kontrollera i vilka riktningar ljuset träffar motivet. Hinken kommer i 

början på varje experiment att placeras upp och ner ovanför en rund 

glasskål, innehållande 4 liter vätska, som står ovanpå ett svart bord. 

Detta har jag gjort för att bakgrunden inte ska skilja sig åt mellan 

olika bildserier samt att bakgrunden i bilderna kan innehålla slumpmoment 

som inte är relevanta för experimentet. Jag har också borrat hål i botten 

på hinken för att jag skall kunna placera och fixera tre sprutor. 

Sprutorna har markerningar för hur mycket vätska det finns i dem. Detta 

görs för att undvika problemet med att färgen appliceras på olika ställen 

mellan experimenten samt att samma mängd färg appliceras i olika 

experiment. För att kontrollera hastigheten på färgflödet från sprutorna 

så har jag valt fylla en hink med 2 liter vatten som vid experimentets 

början kommer att placeras på sprutornas kolvar. Jag har också fäst en 

platta med LED-belysning och skruvat fast den i botten på hinken.  

 

Målet med undersökningen 

Det som undersöks i experimentet är hurvida slumpeffekten i experimentet 

kan styras med hjälp av ramar satta innnan experimentets utförande.  

Experimentet syftar till att undersöka ifall det går att kontrollera 

slumpen och ändå bibehålla den. 

När det gäller kameran undersöks följande punkter: 

1. Exponeringstiden – vad händer med slutresultatet när olika 

exponeringstider används 

2. Exponeringen – vad händer med slutresultatet när olika exponeringar 

används 

3. Bländaröppningen – vad händer med slutresultatet när storleken på 

bländaren ändras 

 

När det gäller ljuset undersöks följande punkter: 

1. Placering av ljuskällor- Vad händer med slutresultatet när 

ljuset/ljusen lyser från ett visst/vissa håll i förhållande till kameran. 

 



När det gäller vätskorna i glasskålen undersöks följande punkter: 

1. Vad händer om man byter vätskan i glasskålen 

 

 

Ljusmätning 

För att kunna mäta ljuset hos det blivande motivet på ett någorlunda 

korrekt sätt samt att kunna mäta ljuset på ett sådant sätt att motivets 

ljus är av jämförbar styrka mellan olika experimentserier så används 

skaftet på en grå pensel som referens. Genom att sticka ner penselskaftet 

i ett av hålen (det bakersta, som används av sprutan som applicerar den 

röda färgen) där sprutorna ska sitta och samtidigt använda sig av den 

färdiga ljussättningen går det att få fram ett ljusvärde som är 

jämförbart mellan olika experiment. Som mätare används experimentkameran 

med ljusmätningen inställd på spot. Eftersom penseln är ganska lång så 

visas olika ljusvärden på olika punkter på penseln. Därför kommer 

vattenytan (eller vätskans yta i de fall då vatten inte används) att 

användas som mätpunkt. Korrekt exponering vid mätpunkten i ett experiment 

benämns som EV 0, underexponering benämns som EV -X och överexponering 

benämns som EV X. 

 

Avgränsningar 

De avgränsningar som jag valt att göra i experimentet är att jag inte 

kommer att ändra på mängden färg som droppas ned i vätskan inuti 

glasskålen. Mängden kommer alltid att vara 1 ml. Jag också valt att inte 

ändra på färgens koncentration. All färg som används i experimentet 

kommer att vara utspädd efter förhållandet en del färg till fyra delar 

vatten. Färgen i experimentet är acrylfärg av märket gallerix. I 

experimentet används ingen annan färg eller typ av färg. Mängden vätska i 

glasskålen kommer även den att vara densamma: fyra liter. Jag kommer 

heller inte att undersöka vad som händer när vätskan i glasskålen har 

olika temperaturer. Vätskan är under experimenten rumstempererad. När det 

gäller slumpeffekterna så kommer jag bara att undersöka spontan slump. 

Jag kommer också i experimentet att försöka ta en så tydlig bild som 

möjligt. Detta för att det skall vara möjligt att se slumpens verkningar 

så mycket som det är möjligt. Slumpen i detta experiment kommer att bestå 

i hur färgen och vätskan i glasbehållaren samverkar och bildar former. Av 

den anledningen kommer jag att begränsa mig till att försöka få med så 

mycket av färgen i fokus som möjligt. Detta innebär att jag inte kommer 

att använda mig av någon form av medveten oskärpa i experimentet. Jag 

kommer också att sträva efter att ha så liten detaljförlust i motivet som 

det är möjligt 

 

Resultat 

 

Något som kan vara av intresse vad gäller resultatet är de oförutsedda 

problem, eller förändringar som var nödvändiga att göra för att tackla 

dessa problem. Några av problemen uppstod och upptäcktes i testskedet av 

experimentet och kunde åtgärdas utan påverkan på experimentet. Några 

oförutsedda problem påverkade antingen direkt eller indirekt 

experimentets slutresultat. Nedan följer en kort redogörelse för dessa 

problem och omständigheter. 

 

Glasbehållaren 

 

Eftersom behållaren för vattnet är rund så kommer den tillsammans med 

vätskan i glaset att fungera på liknande sätt som hos en konvex lins. 

Detta kan medföra förstoringar och förvridningar av motivet (färgen i 

vattnet). Tex så kommer motiv som är placerade längre bort från kameran 



att se större ut och motiv som är placerade närmare kommer att se mindre 

ut. Detta var i vissa fall önskvärt och höjde slumpeffekten i 

experimentet. Ett visst bortfall av motivet skedde dock mot utkanterna av 

glasskålen (utkanterna från kameran sett). Jag upplevde också att skärpan 

i vissa fall kan ha blivit lidande av förstoringen och förvridningen av 

motivet i glasskålen. När det gäller exponeringstiden på de färdiga 

bilderna 

 

Ljuset 

ljuset i själva riggen är något svagt och för korrekt exponering ges bara 

möjlighet till slutartider på ca 1/30-sekund med kameran inställd på ISO 

100. Detta innebär att jag blev tvungen att höja ISO-inställningarna på 

kameran. Detta medförde dock en hel del brus i den färdiga bilden. Jag 

upptäckte även att ljuset ifrån den nedre belysningen var något starkare 

än ljuset från den övre. En lösning på detta problem är att införskaffa 

belysning som går att dimma. Detta var av budgetskäl inte ett alternativ. 

Ljusproblemet var det största av de problem som uppstod. Detta medförde 

dessutom att inga experiment kunde utföras med liten bländaröppning och 

snabba slutartider utan en rejäl höjning av ISO-värdet. Liten 

bländaröppning är förstås ett relativt uttryck men här syftar jag på 

bländaröppningar mindre än f8. I experimentet så spelade detta en viss 

roll eftersom avståndet till motivet medförde att mindre bländare än f8 

behövdes för en större del av motivet skulle hamna i skärpa. En annan 

aspekt på detta är att det inte är önskvärt att tvingas göra någonting 

för att förhindra problem istället för att göra någonting för att 

undersöka hur detta påverkar slutresultatet. 

 

Fokusproblemet 

Kamernas autofokus gick inte att använda då det var väldigt svårt att få 

kamerans autofokus att låsa på färgen. Detta eftersom jag inte hade någon 

kontroll över kameran efter experimentets igångsättande. Då det är 

väldigt svårt att ställa in fokus innan själva fotograferingens valde jag 

att sticka ned en grå pensel genom riggen (på det ställe där sprutorna 

sitter) och använde sedan den som riktmärke för fokus. Ett annat 

fokusrelaterat problem innan experimentet är att jag pga ljuset varit 

tvungen att använda mig av en vidöppen bländare. Detta medför bla att det 

pga det korta skärpedjupet inte går att fokusera på hela färgmängden i 

kärlet med vätska. Resultatet av detta blev att skärpan inte var optimal 

då ljuset i bilden skulle vara starkt samt en viss detaljförlust hos 

motivet till följd av brus. 

 

Reflektioner på glaset 

Glasbehållaren som används i experimentet tycks ge ifrån sig reflektioner 

på själva glasytan. Då detta inte var önskvärt för experimentet blev 

lösningen på detta att jag använde mig av ett polfilter i själva 

experimentet. Detta bidrog dock ytterligare till ljusproblemet ovan 

eftersom polfiltret ytterligare sänkte mängden ljus i bilden. 

 

Experimenten 

De fotonummer som slumpats fram till att representera resultatet på 

experimenten är 27. Ett undantag från detta är då exponeringstiden är så 

lång att det inte finns 27 bilder i experimentserien. Då slumpades bilden 

istället fram individuellt mellan de olika valbara alternativen i 

experimentserien. 

Experiment 1 

Exponeringstid: 1/60 sek Exponering: EV 0 Bländare: F/8 

 Ljuskänslighet: ISO 800 



Belysning: Uppifrån och nerifrån   Vätska: 

Vatten 

Större delen av motivet (färgen) inom acceptabel skärpa. Tydligt brus 

samt lite detalj och skärpeförlust hos motivet vid full storlek. 

Luftbubblor tycks ha bildats inuti vätskan i glasskålen. Detta kan bero 

på att glasskålen stod länge ovanpå en lampa innan experimentet 

startades. Färgen lätt urskiljningsbar med undatag för färgen i skålens 

övre del. Färgen tycks sjunka och samla sig på botten av glasbehållaren. 

Färgen tycks också stiga igen i mitten av glasbehållaren 

 

Experiment 2 

Exponeringstid: 1/125 sek Exponering: EV -1  Bländare: F8  

 Ljuskänslighet: ISO 800  

Belysning: Uppifrån och nerifrån   Vätska: 

Vatten 

Större delen av den synliga färgen inom acceptabel skärpa. Tydligt brus 

samt lite detalj och skärpeförlust hos motivet vid full storlek. En 

ganska stor del av färgen svår att urskilja pga alltför mörka partier i 

bilden.  Färgen tycks sjunka och samla sig på botten av glasbehållaren. 

Färgen tycks också stiga igen i mitten av glasbehållaren 

 

Experiment 3 

Exponeringstid: 1/250 sek Exponering: EV -2  Bländare: F8  

 Ljuskänslighet: ISO 800  

Belysning: Uppifrån och nerifrån   Vätska: 

Vatten  

All synlig färg inom acceptabel skärpa- Tydligt brus samt lite detalj och 

skärpeförlust hos motivet vid full storlek. Stor del av färgen svår att 

urskilja pga mörka partier i bilden. Färgen tycks sjunka och samla sig på 

botten av glasbehållaren. Färgen tycks också stiga igen i mitten av 

glasbehållaren 

 

Experiment 4 

Exponeringstid: 1/60 sek Exponering: EV 0  Bländare: F7,1 

 Ljuskänslighet: ISO 400  

Belysning: Uppifrån och nerifrån   Vätska: 

Vatten  Färg : Röd 1 ml, Gul 1ml 

Färgen som är synlig närmast bilden i oskärpa.  Inte mycket brus, ingen 

detaljförlusthos motiv. Färgen tycks sjunka och samla sig på botten av 

glasskålen. Färgen tycks också stiga igen i mitten av glasbehållaren. 

Båda färgerna i experimentet tycks behålla sin ton jämfört med innan 

experimentet.  

 

Experiment 5 

Exponeringstid: 15 sek Exponering: EV 0   

 Bländare: F32 Färg: röd 0,5 ml, gul   

       

  0,5 ml 

Ljuskänslighet: ISO 50  Belysning: Uppifrån och nerifrån

 Vätska: Vatten  

Rörelseoskärpa hos färgen. Större delen av motivet i nedre delen av 

glasskålen. Inget brus. Färgerna i experimentet tycks blanda sig med 

varandra. Andra färgtoner än de som fanns i sprutorna tycks finnas på den 

färdiga bilden. 

 

Experiment 6 

Exponeringstid: 1/50 sek Exponering: EV 0  Bländare: f5,6 

 Ljuskänslighet: ISO 400  



Belysning: Uppifrån och nerifrån   Vätska: 

Rapsolja Färg: Röd 1 ml 

Hela motiv synligt. Viss oskärpa. Färgen tycks klumpa ihop sig och löser 

sig inte med vätskan i glasskålen. Färgen sjunker, men långsamt jämfört 

med de experiment då kranvatten användes. 

 

Experiment 7 

Exponeringstid: 1/60 sek Exponering: EV 0 Bländare: F8 

 Ljuskänslighet: ISO 800  

Belysning: Uppifrån och nerifrån  Vätska: Vatten + 1 

liter salt   Färg: Röd 0,5 ml, gul 0,5    

      

 ml 

Hela motiv synligt. Nästan ingen oskärpa. Färgerna behåller sin nyans och 

ton jämfört med hur de såg ut innan de applicerades i vätskan. Lite salt 

i fast form har bildats på botten.  

 

Experiment 8 

Exponeringstid: 1/40 sek Exponering: EV -1  Bländare: F8  

 Ljuskänslighet: ISO 800  

Belysning: Nerifrån  Vätska: Vatten  Färg: Röd 1 ml 

Större delen av färgen synlig. Ingen oskärpa. Lite brus. Färgen mörkare 

längre bort ifrån ljuskällan. Belysningen placerad rakt under färgsprutan 

(till skillnad från de andra experimenten där lampan är placerad mitt på 

glasskålen. 

 

Diskussion 

 

Analys av resultat 

Syftet med uppsatsen var följande: Att försöka komma fram till en modell 

för hur man kan arbeta med slumpen inom digitalt fotografi samt att med 

hjälp av denna modell undersöka på vilka sätt slumpen kan kontrolleras. 

När det gäller möjligheten att kontrollera slumpen så har jag i 

fotografins historia hittat expempel på arbetssätt där slumpen i viss mån 

kan kontrolleras. Det handlar då som tidigare nämnts om Cartier-Bressons 

begrepp ”det avgörande ögonblicket” (Edwards 2007, s.87). Här kan 

förutsättningarna för agentberoende slump styras aktivt och på så sätt 

också till viss mån kontrolleras. När det gäller mina experiment tyckte 

jag mig se att då vanligt rumstemperat kranvatten fanns i glasskålen så 

tycktes färgen sjunka till botten på skålen. Detta var inte fallet då 

saltvatten användes. Då hamnade i princip ingen för på botten av skålen. 

Slutsatsen jag drar av detta är att det i stora drag går att kontrollera 

hur fort färgen ska sjunka när den hamnar i glasskålen och även om färgen 

skall sjunka. När jag i experimentet använde mig av rapsolja som vätska i 

glasskålen så visade det sig att färgen inte löste sig alls. Färgen 

blandade sig inte med rapsoljan utan sjönk bara till botten av skålen. 

Slutsatsen jag drar av detta är att det även i viss mån går att 

kontrollera spridningen hos färgen. Experimenten där exponeringen 

ändrades visade att färg som inte begann sig i nära anslutning till 

belysningen tyckes tenderade att mörkna mer ju längre bort från 

belysningen färgen befann sig. I experiment 8 där belysningen var 

placerad rakt under färgsprutan visade sig ha midre partier med mörk färg 

än experiment 2. Detta trots att ljuset var jämförbart mellan de olika 

bilderna. Slutsatsen av detta är att belysning som placeras nära 

färgsprutorna tenderar att ge ljusare färg överlag än belysning som inte 

placerats på detta sätt. Slutsatsen är att ljuset går att kontrollera så 

att färgen i experimentet är ljusstarkast på en bestämd punkt i bilden 

genom att ljuset riktas om placeras. Denna effekt går att stärka 



ytterligare genom att underexponera. Vad gäller de experiment där flera 

färger användes så kan jag med stöd av experimenten säga att när 

slutartiderna var korta så tenderade färgerna till stor del att bibehålla 

sin nyans och styrka. I experimentet med lång slutartid så blandade 

färgerna ihop sig och bildade nya nyanser och ändrade styrka och ton. Av 

detta drar jag slutsatsen att en viss kontroll över separtionen hos 

färgen är möjlig. 

 

Givet de mål som ställdes för experimentet angående jämförbarhet mellan 

experimenten så finns det  en viss förbättringspotencial i experimentet 

vad gäller denna del. Hastigheten på applicerandet av färg i glasskålen 

skulle kunna styras ytterligare och en mer konstant hastighet skulle 

kunna uppnås. Här skulle exempelvis datorstyrda sprutpumpar kunnat 

användas istället (tex av den typ som används för att upprätthålla 

balansen av olika ämnen i saltvattensakvarier). I mina experiment  kunde 

dock inte dessa användas, dels av tidskäl och dels av budgetskäl.  

 

Möjligheter för ytterligare studier 

När det gäller mina experiment så kan sägas att möjlighetena för 

ytterligare experiment är långt ifrån uttömda. Det finns möjligheter att 

titta närmare bla på färgen som användes i experimenten. Jag valde i mina 

avgränsningar att inte arbeta med andra färger än acryl och jag valde 

också att arbeta med samma utblandning av acrylen i alla experiment. Med 

avseende på färgen så lämnas dörren öppen för ytterligare experiment. Det 

skulle kanske kunna vara intressant att titta närmare på hur olika färger 

reagerar i olika vätskor samt hur olika koncentrationer av dessa färgen 

reagerar med olika vätskor. Mängden färg kan också vara intressant att 

titta närmare på. En annan del som jag inte hunnit titta så mycket på i 

mina experiment är vätskan i glasbehållaren. Här skulle ytteligare 

studier tex kunna handla om vad olika temperaturer hos vätskan gör med 

spridningen av färgen, vad en mer lättflyktig olja skulle göra med 

resultatet. Själva glasskålen skulle också kunna bytas ut och studier 

skulle kunna göras på vilken skillnad det skulle bli på resultatet ifall 

en fyrkantig skål skulle användas. 

 

Användning i framtida undervisning 

En liknande typ av experiment fast i mindre skala skulle kunna användas i 

bildundervisning. Eleverna skulle kunna få en kort genomgång av olika 

sätt att arbeta med slumpen inom konsten. Kanske skulle eleverna själv 

ges möjligheten att diskutera vad slumpen är och hur den skulle kunna 

användas i konstnärligt arbete. Sedan skulle de kunna ges möjligheten att 

prova på att använda olika medium för att utforska arbetet med slumpen. 

Det hela skulle kunna avslutas med någon sorts diskussion om varandras 

arbete och hur de skulle kunna utveckla dem ytterligare samt någon sorts 

utställning med slumpen som tema. 
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