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Sammanfattning 
I denna uppsats presenteras vad jag kommit fram till genom undersökning av William 

Egglestons fotografi. Jag har främst studerat motiv och teknik i hans fotografiska arbete samt 

vad han inspirerats av. Jag har influerats av Egglestons i den visuella gestaltning som jag 

arbetat med parallellt med min undersökning. 

Eggleston arbetar efter konceptet ”The democratic camera” vilket innebär att han 

fotograferar saker i sin omgivning utan kulturell värdering. Han själv säger att det inte finns 

någon betydelse eller mening i sina fotografier, vilket ifrågasätts av andra. Tidigt inspirerades 

Egglestons av Henri Cartier-Bresson vars fotografier Eggleston liknar vid målningar.  

Resultatet av det visuella arbetet är en fotobok. Jag har fotograferat min egen 

omgivning i samma anda som Eggleston. Eggleston arbetar främst analogt, medan jag har 

gjort mitt arbete digitalt. Denna uppsats har gett mig en större förståelse för färgfotografi och 

digital efterbehandling, en viktig kunskap som blivande lärare i Bild. 
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1. Inledning 
Detta arbete mynnades ut ur mitt intresse för fotografi. Fotografi har alltid fascinerat mig, 

som barn sparade jag i år för att köpa en kamera, men när jag väl hade en så var film och 

framkallning alltför dyrt för mig och intresset svalnade succesivt av. Det tog många år innan 

jag hittade tillbaka och köpte en digitalkamera. Idag finns digitalkameran i nästan varje hus, 

men att ändå är det få som tar riktigt fascinerande bilder.  

Första gången jag stötte på Eggleston var via en dokumentär som sändes på TV. Det 

var hans fängslande färger och de vardagliga motiven som fångade mitt intresse. Jag hade 

aldrig sett något liknande förut; Det vardagliga var så vackert. Denna uppsats undersöker hur 

Eggleston skapade och arbetade med sitt fotografi.  

 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka Egglestons fotografi och därigenom öka mina egna 

kunskaper om digitalt bildskapande. Jag ser denna kunskap som en stor tillgång i mitt 

framtida yrkesliv och konstnärskap.  

 

Frågeställningar 
Hur arbetar William Eggleston?  

Vilka influenser har påverkat honom?  

Hur kan jag utveckla mitt eget fotografi i samma anda? 

 

Metod & Material 
Genom att läsa artiklar, essäer och se dokumentärer om Eggleston samt studera hans bilder 

ämnar jag ta reda på hur Eggleston skapar sina bilder samt hur han tänker kring sitt fotografi. 

Egglestons arbete influerar min visuella gestaltning och därigenom skapas ett verk i 

Egglestons anda. Jag har fotograferat med en digital systemkamera (Canon 600D, 35mm fast 

optik) och ofta använt ett stativ när jag tagit mina foton. Att jag inte valt en analog, mer 

liknade kamera som Eggleston använder (exempelvis en mellanformatskamera) är av 

ekonomiska skäl. Digital efterarbetning har skett i programvaran Adobe Photoshop. 
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Avgränsningar, disposition och teori 
Jag har valt att främst fokusera på hur Eggleston skapade och arbetade med fotografi och 

vilka han inspirerades av. Detta inkluderar även en lättare reflektion kring bilderna, med 

semiotisk grund. Reflektionen är användbar för att se hur jag själv kan utnyttja mig av 

bildtolkning i skapandet av mina egna fotografier. I den fösta delen av uppsatsen återfinns 

resultaten av undersökningen, den andra delen innehåller beskrivning av mitt visuella arbete. 

 

Tidigare forskning 
Om Eggleston verk och liv finns ett antal essäer, artiklar, dokumentärer samt fotoböcker 

tillgängliga. Tidigare forskning om Eggleston har jag inte funnit. 

 

Bakgrund 
Ett av de tidigaste stegen mot utvecklingen av fotografiet, var kamera obscura. Konstnären 

placerade sig själv i ett ljusisolerat rum, försett med ett litet hål som tog in ljus från utsidan. 

Genom hålet projicerades en uppochnervänd bild på rummets innervägg. Detta användes 

främst i mitten av 1600- och 1700-talet som teckningshjälp. Men redan Aristoteles upptäckte 

och skrev ner fenomenet, och noterade även att ett mindre hål skapade en skarpare bild.1 1826 

skapades det allra första varaktiga fotografiet av Nicéphore Niépce.2 Det första färgfotot togs 

1861 av James Clark Maxwell. Genom att ta tre svartvita foton genom ett rött, ett grönt och 

ett violett filter visade han att man kunde skapa vilken färg som helst på bild. Svartvitt 

fotografi förblev dock länge starkt dominerande. Det var både billigare, och krävde en mindre 

komplicerad process. Under 1900-talets första halva utvecklades smidigare processer för 

färgfotografi, men var inte förrän andra halvan av 1900-talet som färgfotografi övertog 

marknaden.3 

William Eggleston föddes den 27 juli 1939 i Memphis, Tennessee och växte upp i 

Sumner, Mississippi. Han är en amerikansk fotograf främst känd för sina konstnärliga 

färgfotografier. Redan under barndomen stod Eggleston ut genom att vara introvert och 

intresserad av musik och konst. Han fick kritik i skolan för att vara ”feminin” och uppfattades 

av omgivningen som lite ovanlig då han inte involverade sig i traditionella manliga aktiviteter 

                                                
1 Helmut, 1965. s. 3 
2 Helmut, 1965. s. 9 
3 Nilsson, 1982. s. 53 
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såsom sport och jakt. Han gick på tre Universitet, varav det längsta tiden var vid University of 

Mississippi där han studerade konst i fem år. Dock ledde hans studier aldrig till examen.4 

Vändpunkten för Eggleston kom under mitten av 60-talet. Eggleston besökte vid 

åtskilliga tillfällen stora fotolabb, där han iakttog den moderna massproduktionen av 

färgfotografi. Den opretentiösa processen och de amatörmässiga fotografierna inspirerade 

Eggleston, och var en avgörande faktor i utvecklandet av hans fotografiska stil. Bland annat 

övergången till färgfotografi skedde i samband med detta.5 Innan dess hade han fotograferat i 

svartvitt, även om motiven redan då ofta var vardagliga.6 

Några år senare presenterade han sitt arbete för John Szarkowski, intendent på 

avdelningen för fotografi vid Museum of Modern Art, New York. Szarkowski är känd för att 

ha förändrat synen på fotografi. Fotografi hade tidigare främst setts som ett medie för att 

dokumentera omvärlden. Szarkowski menade däremot att fotografi var en konstform med 

samma egenvärde som traditionell konst. För honom behövde fotografi inte vara 

fotojournalistik. Fotografi kunde vara helt personligt, ett sätt att lära känna världen, utan att 

vilja förändra den eller kommentera den.7 Szarkowski sägs direkt ha gillat Egglestons bilder. 

Eggleston ställde ut på Museum of Modern Art 1976, och var då han den första färgfotograf 

som fick en egen utställning. Utställningen kallades ”Color Photographs”, och i samband med 

utställningen släpptes boken William Egglestons Guide (1976), vilket också var den första 

bok museet gett ut med färgfoton.8 Szarkowski lär senare ha sagt: ”I took the risk of allowing 

photography to be itself”.9 

Utställningen fick mycket uppmärksamhet. Vid slutet av 1976 skrev en kritiker att 

det var årets mest hatade utställning. Kritiken var svidande, inget kom undan – varken 

formen, innehållet eller utförandet. En kritiker skrev att Egglestons fotografier: ”would be 

unacceptable if submitted by one of my basic photography students.”10 Dock var antagligen 

avsikten ofta att kritisera Szarkowskis modernistiska agenda, snarare än Egglestons arbete.11  

                                                
4 William Eggleston in the real world, 2006. 
5 Knape, 1998. s. 8 
6 Imagine, 2009. 
7 Gefter, 2007. 
8 Knape, 1998, s. 6 
9 Knape, 1998. s. 8 
10 Knape, 1998. s. 10 
11 Knape, 1998. s.10 
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Eggleston träffade sin fru Rosa redan i tonåren. Tillsammans har de tre barn, varav 

den ena sonen tar hand om Egglestons företag.12 Bild 1 och bild 2 nedan är fotografier av 

Eggleston. 

  
Bild 113 

 

Bild 214 

 

  

                                                
12 William Eggleston in the real world, 2006. 
13 Official Site of Eggleston, 2013-05-21. 
14 Official Site of Eggleston, 2013-05-21. 
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2. Resultat 
 

Egglestons arbete 
”I’m at war with the obvious”15 lär Eggleston ha sagt. Ett citat som ofta återkommer i texterna 

om honom. Eggleston fotograferar både materiella objekt och människor, även om den första 

kategorin är dominant. Enligt dokumentären William Eggleston in the real world av Michael 

Almereyda (2006) 16 tycker Eggleston att det är svårt att fotografera människor, och drar sig 

för att fotografera dem dem då han är blyg och känner att han inkräktar på deras personliga 

utrymme. 

I William Eggleston in the real world låter sig Eggleston följas i sitt dagliga arbete. I 

dokumentärfilmen skildras bland annat hur Eggleston vandrar runt med sin son, Winston 

Eggleston, och fotograferar. Bland annat fotograferar han skyltar han går förbi, varor i butiker 

han ska köpa, eller omgivningen på restaurangen han för tillfället äter på. Sonen är aktivt 

närvarande under rundturerna och bär på bland annat ett stativ åt sin far som, lite virrigt, går 

runt med kameran. Samma son har även ansvaret för Egglestons företag och ekonomi. 

Eggleston tar endast en eller högst två bilder på samma objekt; han säger i dokumentären att 

det är onödigt att ta flera bilder eftersom han då inte skulle veta vilken han ska välja.17  

Eggleston har ett grundläggande koncept om vad och hur han fotograferar. Om hur 

han väljer sina motiv har han själv myntat begreppet ”The democratic camera”18. Med det 

menar han varje objekt är värt att avbilda. Vad som kulturellt sett är ”fult” eller ”fint” spelar 

ingen roll. Själv säger han att hans bilder inte har någon betydelse eller mening. Szarkowski 

kommenterar på detta i förordet till William Egglestons Guide (1976): ”Artist themselves tend 

to take absolutist and unhelpful positions when adressing themselves to questions of 

content”19, vidare skriver Szarkowski angående Egglestons förhållning: ”I did not belive him, 

although I can belive that it might be an advantage to him to think so, or pretend to think so”20 

Eggleston har enligt mina efterforskningar inga kommentarer till Szarkowski påstående. 

Eftersom texten är publicerad i Egglestons egen fotobok, vore en kommentar relativt 

naturligt. Detta kan tyda på att Eggleston egentligen tycker att bilderna har djupare innebörd. 

                                                
15 Knape, 1998. s. 15. 
16 William Eggleston in the real world, 2006. 
17 William Eggleston in the real world, 2006. 
18 Knape, 1998, s.12. 
19 Szarkowski, 1976. s.5 
20 Szarkowski, 1976. s.5 
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Eggleston har inte heller några titlar eller kommentarer till sina fotografier, något som 

upprörde många kritiker.21 Även om Eggleston inte själv uttalat någon mening med sina 

bilder, finns många andra som skriver om sina tolkningar av Eggleston. 

Enligt Tomas Wreskis essä The tender cruel camera publicerad i The Hasselblad 

Award 1998 (1998)22 är flera av Egglestons bilder i The democratic forest (1989)23, tagna ur 

bilen. Wreski skriver att det inte märks vid första anblick att bilderna är fotograferade ur en 

bil, men han menar att det skapar en förståelse för verket som en reseskildring. Bilden av en 

resa har litterärt sett betytt självupptäckande; Wreski skriver att det i Egglestons fall är en 

metafor för social förändring. Men att Egglestons sökande efter sig själv har universell 

giltighet då han ifrågasätter meningen av tradition och historia.24 Bilen verkar vara ett 

frekvent använt verktyg för Eggleston, även i dokumentären William Eggleston in the real 

world skildras hur far och son åker bil och fotograferar saker längs vägen. 

Eggleston använder sig ofta av något ovanliga vinklar, ofta mycket nära marken. 

Tomas Wreski skriver i sin essä, nämnd ovan, att dessa låga vinklar kan ha flera betydelser. 

Han menar dock att det främst för tillbaka tittaren till barndomen, fast utan den tillhörande 

nostalgin. Vidare menar han att det är saknaden av denna nostalgi som chockerar oss. 

Samverkan mellan färg, form och innehåll i Egglestons fotografier gör vardagliga ting till 

metaforer för en främmande värld. Wreski menar också att bilderna har något olycksbådande 

över sig.25  

I förordet i William Egglestons Gudie, nämnd ovan, noterar Szarkowski att 

Eggleston i många av sina bilder har en central komposition26. De flesta amatörfotografer 

placerar det objektet de finner mest intressant i mitten av bilden, vilket gör andra 

kompositioner traditionellt sett varit högre ansedda. Skillnaden mellan amatörfotograferna 

och Eggleston ligger i att Eggleston använder hela bilden, och ofta placerar in människor och 

objekt på oväntade sätt längst ytterkanterna av bilden. Detta ger bilderna en ytterligare 

mening. Egglestons bilder verkar till en första anblick vardagliga och slumpmässiga, men 

kompositionen gör att man även kan se bilderna på ett djupare plan.27  

                                                
21 Knape, 1998. s. 12. 
22 Knape, 1998. 
23 Eggleston, 1989. 
24 Knape, 1998. s. 14. 
25 Knape, 1998. s. 12. 
26 Szarkowski, 1976. s. 11. 
27 Knape, 1998. s. 11. 
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Man kan med andra termer säga att Egglestons uttalanden håller sig på den manifesta 

nivån - det synliga, uppenbara och konkreta i bilden, medan han undviker bildens latenta 

nivå28  - det bakomliggande, mer abstrakta. För att förstå bilens latenta nivå behövs analys. 

Ett sätt att närma sig det är genom semiotik. Ett exempel på detta kan ses nedan i bild 3, ett av 

Egglestons mer kända fotografier. Bilden denoterar29 ett klarrött tak, där det i mitten hänger 

en glödlampa varav tre vita sladdar utmynnar från. I högra nederkanten skymtar ett tretal 

affischer med kamasutramotiv, det vill säga olika sexställningar. Varje enskilt objekt blir ett 

tecken, det röda taket, kamasutraaffischerna, sladdarna. Tillsammans konnoterar de för mig 

något pornografiskt. För mig konnoterar den röda färgen starka intensiva känslor, kanske 

även blod eller skrik. Jag undrar vad som finns under lampan, det betraktaren inte får se, 

bilden blir en metonymi över något annat, något obehagligt. Bilden togs i en av Egglestons 

vänners hus, vännen blev senare mördad i samma hus. En annan intressant aspekt i 

Egglestons bilder är att de ofta innehåller index. En tom tallrik blir ett index över att någon 

varit där, liksom burkar i en vattenpöl och tomma stolar med ett pussel på bordet. I 

dokumentären om Eggleston uttalar flera personer att Eggleston skapar ett obehag som är 

svårt att beskriva. Jag menar att en del av detta obehag ligger i de index bilderna har. Vi får 

bara se spåren av händelserna som redan skett. Betraktaren själv får skapa berättelsen. 

Egglestons bilder är dock inte berättelser i klassisk mening. Det vill säga en berättelse där 

händelserna måste ingå i ett meningsfullt sammanhang, samt ha ett subjekt som dessa 

händelser utspelar sig för.30 Eggleston skildrar istället endast små händelser som skulle kunna 

bygga upp och vara en del av en berättelse.  

 

 
Bild 3. 31 

 
                                                
28 Gripsrud, 2000, s. 250. 
29 Gripsrud, 2000. s. 142. 
30 Gripsrud, 2000. s. 241. 
31 Official Site of Eggleston, 2013-05-21. 
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I William Eggleston in the real world, nämnd ovan, berättar Eggleston att han inte väljer ut 

bilder, utan skriver ut det mesta han fotograferar. Han säger att Dye-transfer är den 

utskriftsteknik har främst föredrar men att han skriver ut de flesta bilder i c-print. Han har 

aldrig skrivit ut sina bilder själv, även om han övervakar processen. Dye-transfermetoden 

närmast snubblade han in på. Enligt Eggleston ska han ha gått förbi en filmframkallningsbutik 

och förvånats över att ett framkallningsalternativ var mycket dyrare än de övriga. Han kände 

att han var tvungen att lämna in två bilder på prov, och blev överväldigad av resultatet.32 Han 

använder även digitala processer idag, men det framgår inte hur eller vad han gör digitalt. Han 

säger på tal om varför han fotar i färg att välden är i färg, och det finns ingenting vi kan göra 

åt det.33 

 

Eggelstons inspiration 
Tidigt inspirerades Eggleston av Henri Cartier-Bressons fotojournalistiska verk. 34 I A 

conversation with William Eggleston35, en intervju av Ute Eskildsen publicerad i The 

Hasselblad Award 1998 säger Eggleston att Cartier-Bresson var en nyckelperson i Egglestons 

utveckling. BBC har gjort en dokumentär om Eggleston i deras serie Imagine (2009). I 

dokumentären säger Eggleston att första gången han såg Cartier-Bressons verk sa: ”I said my 

God, this is not just photojounalism, this is great art”36. Framförallt inspirerade Cartier-

Bressons användning av komposition och geometri. Eggleston menar att fotografierna var 

som målningar, och jämför Cartier-Bresson med Degas. Under tidigt 70-tal umgicks 

Eggleston med Andy Warhol i New York. Andy Warhol introducerade Eggleston till att börja 

filma, vilket mynnade i filmandet av Stranded in Canton 1973. En film som skildrar livet i 

Memphis och hans vänner på ett rått sätt.37 

Enligt Eskildsens intervju, nämnd ovan, inspirerades Eggleston även av fotograferna 

Wilmar Koenig, Walker Evans, Lee Friedlander, Garry Winogrand.38 Samtliga är samtida 

med Eggleston. Lee Friedlander och Garry Winogrand hade båda ställts ut på Museum of 

                                                
32 Imagine, 2009. 
33 Knape, 1998. s. 19. 
34 Imagine, 2009. 
35 Knape, 1998. s. 17. 
36 Imagine, 2009. 
37 Imagine, 2009. 
38 Knape, 1998. s. 17. 
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Modern Art John Szarkowski 1967.39 De fotograferade inte heller dokumentärt, och passade 

in på Szarkowskis nya sätt att se på fotografi. 

 

Visuellt arbete 
 

Idé. 

Mina förkunskaper om fotografi är begränsade även om jag är intresserad av det. Jag har 

aldrig själv fått någon undervisning om fotografi, eller gått någon kurs. Genom detta arbete 

vill jag fördjupa mina kunskaper och lära mig mer om fotografi samt skapa ett verk i 

Egglestons anda.  

Idén till mitt visuella arbete är att fotografera mitt liv och omgivningar runt om mig, 

likt Egglestons första bok William Egglestons Guide, nämnd ovan. Det var något som på den 

tiden revolutionerade fotokonsten. Thomas Weski skriver i The tender-cruel camera att de 

fotografer som valde att inte fotografera dokumentärt, (vilket inkluderar Eggleston): 

 
threw traditional standards to the wind, no longer using photography as a documentary medium 
in the classic scene, but rather as a means of giving expression to their own personal, 
unconventional wiew of the world.40 
 

Det som fångade mitt intresse var det faktum att Eggleston inte gillade det han såg runt om 

sig. Han tyckte rent av att det var fult och lär ha sagt: ”I don´t particulary like whats around 

me”.41 Likt Eggleston gillar jag inte omgivningarna omkring mig. Jag vill förmedla en bild av 

det självklara i vardagen ur mina egna ögon. En personlig berättelse utan någon uttalad 

mening. Men det är ingen klassisk berättelse, med en början, mitten och slut. Det är endast 

händelser, korta ögonblick, av berättelsen. Förhoppningsvis kan även djupare betydelser ses 

för den som väljer tolka bilderna.  

I mitt arbete har jag i stor mån inspirerats av Eggleston enligt de parametrar jag 

funnit i undersökningen av hans arbete. Jag har arbetat efter Egglestons koncept ”The 

democratic camera”, det vill säga att allt är värt att fotas, fint som fult. När jag funnit ett 

motiv jag velat fotografera, har jag liksom Eggleston endast tagit en eller högst två bilder av 

motivet, inte flera. Ingenting i bilderna är omflyttat eller arrangerat, allt som fotas är såsom 

jag fann det eller såg det. I kompositionerna kan man se att Eggleston ofta kapar objekt i 

                                                
39 Gefter, 2007. 
40 Knape, 1998. s. 9. 
41 Knape, 1998. s. 10. 
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utkanterna av bilderna, vilket nämns i texten ovan, även detta har jag försökt implementera i 

mitt verk.  Jag har velat skapa en osäkerhet kring och nytt sätt för mig att se på vardagliga 

ting. Allt är värt att se på utan att värderas, utan bara som det är. Mitt visuella arbete har 

resulterat i en fotobok. 

 

Genomförande 

 

FOTOGRAFI 

Genom att fotografera i omgivningar jag rör mig i och tillställningar jag befinner mig i har jag 

haft som målsättning att skapa ett så vardagligt verk som möjligt. Att arbeta efter konceptet 

”The democratic camera” har varit utmanande, det har tagit emot på ett oväntat sätt att 

fotografera ordinära ting. Jag har insett på ett djupare plan hur präglad jag är att se på 

omgivningen med värderande ögon.  

Precis som Eggleston är jag själv blyg och har svårt för att fotografera människor. 

Således har jag till en övervägande del valt att fotografera objekt även om det förekommer 

några människor. Ett exempel på hur jag arbetat med att fotografera människor kan ses i bild 

4. Bilden föreställer min svärmor, på min mans födelsedagsmiddag. Jag tog med kameran i 

väskan ifall något intressant skulle uppenbara sig. När vi väntade på huvudrätten satt hon som 

på bilden och jag kände att jag ville ta en bild på det. Jag komponerade bilden i huvudet. För 

att hon inte skulle flytta på sig tog jag upp kameran försiktigt medan jag pratade om något 

annat, ställde in kameran i knät, tog sedan upp den och tryckte av.  

 

 
Bild 4.  

 

SELEKTIONSPROCESS 

Selektionsprocessen har varit lång, och jag har sorterat bilderna i olika mappar efter hur 

mycket jag gillar dem, och även huruvida de passar in på min konceptuella agenda. Även om 

jag inte tänkt särskilt aktivt på hur bilderna kan tolkas vid det tillfälle då bilden tagits har det 
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varit en medverkande faktor i selektionen av bilder. Många självkritiska frågor har dykt upp 

längst vägen. När jag ser på Egglestons bilder ser jag objekt, miljöer och människor som inte 

är bekanta för mig. På så vis är motiven exotiska och från en värld långt bort från min egen. 

När jag fotograferat min egen omgivning finns inget exotiskt, inget jag inte är van vid att se. 

Det gör det svårt för mig att avgöra vad någon annan kan se i bilderna, som inte jag gör. 

Samtidigt kan det finnas saker jag, som känner till de skildrade objekten, omedvetet ser som 

självklart men som inte framgår hos andra. Egglestons bilder menar jag ofta innehåller index 

(se ovan). Ett exempel på ett index i mina bilder ses i bild 5 som visar på att både någon 

klottrat på en vägg och någon annan tagit bort det. För mig är väggen en metafor över 

samhällelig accepterad sanering av det som inte passar in. Samtidigt som jag tänkt på dessa 

tolkningar, anser jag rent filosofiskt att vad jag själv tänkt eller menar med bilden egentligen 

inte har någon större betydelse. Det är i mötet med betraktaren som egentlig mening skapas.  

Jag har även bett andra att titta på bilderna. Bilderna fick mycket olika respons, 

vilket var intressant. Den bild den ena hyllade, var sådär enligt nästa. Ett faktum som först 

förbryllade mig. En teori är att bilderna kopplar olika till hur olika personers vardag ser ut. En 

annan aspekt kan vara att det inte finns så starka konventioner över hur fotografier som detta 

bör ser ut.  

 

 
Bild 5. 

 

 

DIGITAL REDIGERING 

Jag har valt att fotografera i RAW-format för att bilden ska bibehålla all bildinformation inför 

redigeringen. När jag överfört bilderna till datorn har jag använt Adobe Lightroom. Att jag 

valt att lägga bilderna i detta program är för att jag tycker ger en bra översikt över bilderna 

och programmet gör det lätt att sortera större mängder bilder i olika mappar efter de kriterier 

jag haft. I Adobe Lightroom har jag valt ut vilka bilder jag vill använda, samt utfört 
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grundläggande redigering. Bilderna har sedan redigerats i Adobe Photoshop. För att skapa 

bilder som liknar Egglestons har jag velat få mina bilder att se ut som de processats manuellt 

med tekniken Dye-transfer. Eftersom jag fotograferat med digitalkamera ville jag undersöka 

om det gick att skapa ett liknande resultat digitalt. Efter en mängd eftersökningar på nätet 

skapade jag en modell som visas nedan. 

 

Steg 1. Först valde jag ut bilden jag ville arbeta med. Jag justerade exponering, svärta, 

kontrast, mättnad och dylikt tills bilden såg så bra ut som möjligt. (Image – Adjutments) I de 

fall jag valt att skärpa bilden har jag använt mig av Unsharp Mask (Layer – Sharpen – 

Unsharp mask) och valt inställningar som passat för den specifika bilden. Bild 8 visar hur en 

exempelbild ser ut efter steg 1. 

 

 
Bild 8. Originalbild efter justering av exponering, svärta m.m. 

Steg 2. Jag öppnade en nytt tomt projekt i Photoshop med samma storlek som den första 

bilden. Den nya bilden konverterades till CMYK-färger. (Image – Mode – CMYK-color)  

Steg 3. Från originalbilden kopierade jag informationen i den röda kanalen (channels), till det 

cyankanalen i den nya filen. Sedan gjorde jag samma sak med den gröna kanalen och den blå 

kanalen. Grön kanal kopierades till Magenta och det blå kanal till det gul. Den Svarta kanalen 

i CMYK-filen lämnas tom. I bild 9 och 10 nedan ses hur RGB och CYAN-kanalerna ser ut 

efter att steg 3 utförts. 
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Bild 9. Kanalerna i RGB-filen Bild 10. Kanalerna i CMYK filen 

 

När denna process sker kommer bilden förändras som bilderna 11 till 13 visar nedan. 

 

  

Bild 11. Röd kanal kopieras till Cyan Bild 12. Grön kanal till Magenta 

 
Bild 13. Blå kanal till gul. Alla kanaler kopierade. 

Steg 4. Jag la på ett justeringslager (Layer - New Adjustment Layer - Selective color) Där 

valde jag rött i listan och drog ner cyanreglaget. Likadant gjordes med de andra färgerna. Det 

vill säga, jag valde grönt och drog ner magentareglaget samt valde blått och drog ner det gula 

reglaget. 

Steg 5. Bilden konverterades tillbaka till RGB-färger (Image - Mode - RGB-color) 
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Steg 6. I Nivåer (Image – Adjustments – Levels), drog jag ihop reglagen tills bilden såg bra 

ut. Det varierar hur mycket man drar ihop reglagen för olika bilder. Bild 14 visar hur 

exempelbilden ser ut efter steg 6. 

 

Bild 14. Färdig bild 

Steg 7. I vissa fall har jag ytterligare bearbetat bilden om jag inte blivit helt nöjd med bilden. 

Samma saker som i steg 1 har då justerats, d.v.s. de reglage som ligger under Adjustments. 

(Image – Adjustments). När bilden är klar har jag valt att spara bilden som JPEG eftersom det 

inte tar lika stor plats på datorn. 

För att slippa göra om processen för varje bild skapade jag ett macro (actions). Macro är en 

funktion som spelar in vad som händer i programmet och sedan utför samma sak igen med ett 

knapptryck. Ett macro skapas genom att man trycker på inspelningsknappen i fönstret 

Actions. Efter detta utförs de funktioner som önskas, och när inspelningen är klar tycks på 

stoppknappen. I macrot jag skapade spelades steg 2 till 5 in.  

 

SKAPANDET AV FOTOBOKEN 

När bilderna var utvalda och redigerade valde jag att skapa fotoboken i Adobe InDesign. Jag 

har aldrig tidigare använt mig av programvaran. Efter att ha tittat på instruktionsvideor på 

Youtube och läst på diverse andra hemsidor på internet satte jag igång arbetet med boken. Det 

tog ett tag att hitta rätt funktioner och att förstå hur programmet fungerade, men efter några 

timmas arbete fungerade det okej. Jag flyttade runt bilderna i programmet, la till och tog bort 

bilder efter hand. Jag var ute efter att skapa ett känslomässigt bra flyt mellan bilderna. Vissa 

sidor har jag valt att ha blanka för att skapa ett mer luftigt och lugnt intryck. Jag har valt att 

göra bilderna i tre fasta storlekar (Liten, Normal och Helbild) detta för att skapa variation utan 



 15 

att intrycket blir för rörigt. Bilderna som visas bredvid varandra är utvalda för att passa ihop 

och inte påverka varandra negativt. Exempelvis kunde två bilder med motiv i liknande färg se 

besvärliga ut bredvid varandra. Till framsidan valde jag svart bakgrund och en bild på en 

orange klottersanerad vägg med grenar framför, se bild 16. Titeln blev En touch av ingenting. 

Jag ville att titelvalet skulle reflektera min berättelse samt bildernas direkta innehållslöshet på 

samma gång. Att skapa en fotoboksdesign jag blev nöjd med tog längre tid än jag räknat med. 

I Bild 15 visas processbild på hur jag arbetade i InDesign. 

 

 

Bild 15. Arbetet i InDesign 

 

RESULTAT AV ARBETET 

Mitt arbete resulterade i fotoboken En touch av ingenting. I bilaga 1 kan alla bilder som finns 

i fotoboken ses i miniatyr. Fotoboken i sin helhet kan även ses digitalt på webben.42 

Personligen är jag nöjd över det visuella resultatet. Jag har också utvecklats under 

projektets gång vilket diskuteras i nästa kapitel.  

                                                
42 Schwan, 2013. 



 16 

 
Bild 16. Framsidan 

 

Den tryckta kopian jag beställt är 18 gånger 18 centimeter stor, vilket jag tycker är lagom. En 

större hade inte gett det dämpade intrycket jag är ute efter. Fotografierna blev bra, även om de 

inte riktigt motsvarar de bilderna jag såg på min skärm. Framförallt blev bilderna i boken 

mörkare och något grönare. Förmodligen beror det på kalibreringen av min skärm, något att 

lära mig av inför framtiden. 
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3. Sammanfattande Diskussion 
Syftet med min uppsats var att undersöka Egglestons fotografiska arbete och hans 

inspirationskällor. I förlängningen ville jag att Egglestons arbete och tankar skulle influera 

mitt visuella arbete. 

 

DISKUSSION KRING EGGLESTONS ARBETE OCH INFLUENSER 

I min undersökning har jag kommit fram till att Eggleston arbetar genom att vandra omkring, 

främst i sin hemstad och fotografera saker han ser längst gatorna och i butiker. Han arbetar 

efter konceptet ”The democratic camera”, vilket innebär att allt är värt att fotograferas, 

oavsett kulturell värdering. Själv säger han att bilderna inte har någon betydelse eller mening, 

medan andra ställer sig kritiska till det. Bland annat John Szarkowski i William Egglestons 

Guides förord. Szarkowski tror inte på Eggleston. Att Eggleston ändå inte kommenterat på att 

Szarkowski skrivit detta i förordet till Egglestons egen fotobok kan tyda på att även Eggleston 

tycker att bilderna har djupare innebörd. I förlängningen blir det en filosofisk fråga. Är det 

fotografen eller tittaren som bestämmer? 

Egglestons bilder innehåller inga obehagliga motiv, ändå skapas en känsla av obehag 

hos många betraktare. De ofta låga vinklarna, tomma miljöerna och oväntat kapande av objekt 

skapar en främmandegöring av vardagliga ting. Ofta får man endast spår av händelser i 

bilderna, till exempel objekt använda av människor, vilket ger en känsla av att något okänt har 

inträffat. Jag menar att det delvis är denna upplevelse av okända händelser som gör att en 

obehaglig känsla kan uppstå hos betraktaren. 

Eggleston inspirerades tidigt av Cartier-Bressons fotografi som han menar är mer 

konstverk än fotojournalism. Framförallt inspirerades han av Cartier-Bressons geometri och 

känsla för komposition. Eggleston inspirerades även av ett antal samtida fotografer. Eggleston 

framställs i dokumentärerna som extraordinär och banbrytande. Vilket han var. Dock skildras 

inte som jag ser det hela sanningen. Det fanns exempelvis andra fotografer under samma tid 

som också fotograferade vardagliga ting, och som Szarkowski tidigare hade ställt ut. Jag tror 

visserligen att Szarkowski blev överväldigad av Egglestons fotografier, men det vore 

missvisande att säga att det var något helt nytt för honom. Att inte fotografera 

fotojournalistiskt var inte Eggleston ensam om, även om det var radikalt. Jag tror att 

Eggleston passade in på Szarkowskis redan uttänkta fotografiska agenda och att bilden av 

Egglestons som ensam pionjär är något överdriven.  
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Att just Eggleston blev den första färgfotograf som fick en enmansutställnig på 

Museum of Modern Art i New York är förstås unikt. Det är dock troligt att det delvis beror på 

att Eggleston hade inflytelserika vänner. Detta diskuteras inte i de källor jag undersökt, trots 

att det berättas att Eggleston bodde i New York under tidigt 70-tal och var god vän med bland 

annat Andy Warhol. Szarkowski skall ha sett Egglestons bilder första gången 1974. Det är en 

relevant faktor att Eggleston umgicks i konstnärliga kretsar. Detta kan ha skapat de rätta 

förutsättningarna för att Szarkowski skulle ta sig an honom.  

 

DISKUSSION KRING MITT ARBETE OCH LÄRANDE 

I mitt visuella arbete har jag influerats av Egglestons fotografi och koncept. Jag har genom att 

använda mig av ”The democratic camera” fotograferat min omgivning. Arbetet resulterade i 

en fotobok. 

Genom detta projekt har jag fått en breddad syn på världen. Jag har insett hur präglad 

jag är av den miljö jag rör mig i. Att ta ett steg ut ur mina kulturella värderingar och se saker 

som de är har varit svårt. Det har lett till att jag fått en ny förståelse som kommer vara 

användbar både i mitt egna konstnärliga arbete och i min framtida roll som lärare. Jag har 

även lärt mig att efterarbeta bilder för att skapa en Dye-transfer digitalt. Det har gett mig en 

vidare förståelse för bildens grundelement och möjligheterna programvaran Adobe Photoshop 

ger i bildhantering. Jag har även lärt mig hur jag kan använda mig av Adobe InDesign för att 

skapa böcker. Båda programmen kommer att vara användbara i framtiden som lärare i Bild. 

En konkret applikation är att jag kommer att kunna erbjuda eleverna undervisning i hur de 

kan bearbeta sina färgfotografier. Jag kan även ge dem möjligheten visa sina alster i böcker 

eller den modernare varianten e-böcker. Att inkludera färgfotografi i undervisningen tror jag 

är givande för eleverna, då det kopplar till hur de själva använder kameran på fritiden. 

Tidigare har jag mestadels fotograferat i svartvitt, att fotografera i färg är nytt för mig. Min 

repertoar har breddats, och jag har inspirerats till vidare arbete i färgfotografi. Något jag 

kommer vilja lära mig mer om i framtiden är perfekta utskrifter från datorskärm till papper. 

Mina pappersbilder blev helt som jag önskade mig. Jag har dock förstått att det inte är en helt 

enkel procedur, där många fotofantaster lägger ner oerhört mycket tid. 

  



 19 

4. Litteraturförteckning 
 
Egglestons official site, http://www.egglestontrust.com, (2013-05-21) 
 
Eggleston, William, The democratic forest, 1989. 
 
Gefter, Philip, ”John Szarkowski Curator of Photography, Dies at 81”, The New York Times, 
2007. (http://www.nytimes.com/2007/07/09/arts/09szarkowski.html?pagewanted=all&_r=0) 
(2013-05-24) 
 
Gernsheim, Helmut, The Concise History of Photography, Toronto, 1965 
 
Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, Göteborg, 2000. 
 
Imagine, (2009), The Colorful Mr Eggleston, BBC, 14 juli 2009. 
 
Knape, Gunilla, The Hasselblad Award 1998, Göteborg, 1998 
 
Nilsson, Bo, ”Autokromer : färgbilder från 1910-talets Stockholm”, Stadsvandringar/ 
Stockholms stadsmuseum Nr 5, Stockholm, 1982 S. 52-61 
 
Schwan, Minna, En touch av ingenting, 2013. 
(http://issuu.com/minnas/docs/entouchavingenting) 
 
Szarkowski, John, William Egglestons Guide, New York, 1976 
 
William Eggleston in the real world, (2006), Regisserad av Michael Almereyda, Palm 
Pictures. 
  



 20 

BILAGA 1, BILDER UR EN TOUCH AV INGENTING 
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