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1.1 Inledning:

Fotografi har i princip oändliga möjligheter, för oss som 
fotografer handlar det om att hitta nya möjligheter och 
oprövade vägar och ta oss an fotografi på ett mycket mer 
experimentellt plan.

Projektet som vi har valt att döpa till “Livet på en pinne” 
består i stort i att bygga en ställning för att kunna 
fotografera ur helt nya vinklar, som man vanligtvis inte kan 
uppnå utan specialutrustning.  Vi har med en begränsad 
budget byggt utrustning för att kunna lösa det på ett 
billigt sätt, alltså fotografera ur annars omöjliga 
vinklar och perspektiv.
Vår strävan under projektet har aldrig varit att skapa den 
ultimata bilden, inte heller att skapa någon form av magi 
eller hitta det perfekta sättet att fotografera. Det handlar 
snarare om att se vad som är möjligt för oss, med vår 
begränsade budget och utrustning.

Allt eftersom projektet har utvecklats har vi lärt oss 
mycket om fotografi och framförallt om problemlösning. 
Slutresultatet som vi nått fram till så här långt har i många 
fall varit högt över våra förväntningar. Vi visste att om 
allt fungerade som tänkt skulle det kunna bli bra, men vi 
hade aldrig räknat med den bredd som projektet faktiskt 
erbjudit oss.

En stor del av projektet har legat i själva problemlösan-
det. Hur gör vi för att på bästa sätt få sugkopparna att 
fästa ordentligt? Hur påverkar temperaturen bärigheten 
i riggen? Hur bryts ljus i vattnet osv. Hela vägen har det 
handlat om att lära sig att skilja på problem och faktiska 
omständigheter. Begränsningarna ligger inte bara i kameran 
utan även i oss som fotografer, hur bra vi är på att anpassa 
oss till miljöerna vi befinner oss i.
Givetvis har det funnits tillfällen då vi inte har kunnat göra 
något åt de faktiska omständigheterna, men i flera fall har 
vi lyckats lösa våra problem och det är det som slutligen 
kommit att bli vårt projekt.

Vår tanke om att skapa intressanta bilder har vi uppnått 
för länge sedan och nu blir istället problemet att ta fo-
tografier som verkligen är utanför boxen, nått som inte går 
utan vår pinne.

Det finns många aspekter att fördjupa sig i och det går att 
gå avsevärt djupare in i de olika delarna av projektet, men 
för oss har det centrala legat i det konstnärligt, att hitta 
nya vinklar och idéer snarare än att utveckla en 
perfekt produkt.

Innan man kan börja fokusera på att ta bra bilder är det 
viktigt att man lär sig hantera riggen och arbeta kring 
omständigheterna samt behärska dess potential till fullo. 
Under arbetets gång är det precis vad vi gjort, med ett 
flertal test har vi experimenterat och provat oss fram till 
en slutlig test där vi sen försökt ta åt oss allt vi lärt oss 
under föregående tester.

1.2 Frågeställningar:

Går det att utveckla ett koncept till en verklig idé och sedan 
genomföra den?

Hur kan vi med egentillverkad teknik ta intressanta och 
nyskapande bilder?

På vilket sätt påverkar nya perspektiv upplevelsen av bil-
derna?

Hur kan vi förbättra bilderna ur ett konstnärligt och tekniskt 
perspektiv baserat på vad vi lärt oss från våra tester?
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2.1 Bakgrund:

När vi började ta oss an ämnet gjorde vi det genom att 
studera befintliga sätt att fotografera. Detta för att först 
och främst skapa oss en bild av vad som finns tillgängligt 
på marknaden just nu. Vi studerade även mängder av 
fotografier för att få inspiration och idéer kring vad som 
skulle vara möjligt för oss att genomföra, med de begrän-
sningar i form av budget och utrustning som vi har.

Efter att mer eller mindre ha finkammat Internet på allt 
vad intressanta foto-riggar heter beslutade vi oss för att 
bygga en ställning. En ställning som skulle göra det möjligt 
att fästa kameran på utsidan av exempelvis en bil och där 
igenom ge oss bilder som i stort sett skulle vara omöjliga 
utan just denna rigg.

2.2 Jämförelse med andra lösningar:

För att få en uppfattning av vad det finns för lösningar ute 
på marknaden gjorde vi undersökningar kring vad som 
skulle kunna vara aktuellt för oss. Det fanns massvis av bra 
riggar, men ingen som verkligen kunde nå upp till det som 
vi hade tänkt oss. Därför beslöt vi oss för att göra en egen 
ställning.

Här följer några exempel på lösningar för att hjälpa 
fotografen att ta bättre bilder:
Dessa ställningar har i sig väldigt olika funktioner, men det 
vi gjort är att kombinera dem för att få nå fram till den 
rigg som vi i slutändan byggt.

Bildordning: Från vänster.

Det vi beslutade oss för att bygga var mer eller mindre en 
portabel skylift, som helt enkelt skulle förlänga räckvidden 
på vår kamera med upp till 4 meter. Från början var 
tanken att den bara skulle monteras på bilar, men allt 
eftersom projektet fortlöpte såg vi fler och fler 
möjligheter att utveckla projektet och ta det vidare.  
 
Det som vi främst tyckte var intressant med riggen var det 
faktum att den erbjuder en väldig bredd och en stor möj-
lighet att utveckla vårt fotograferande. Det finns egentligen 
inga gränser på vad som är möjligt.

Bild 1, Ett klassiskt stativ, de uppenbara fördelarna är 
att det är väldigt stabilt. Begränsningen sitter ofta i möj-
ligheten att anpassa stativet. Det är inte alltid möjligt att         
anpassa det precis efter de vinklar som man är ute efter.

Bild 2, En teleskoparm, gör det möjligt att förlänga räckvid-
den och gör det möjligt att fota från nya vinklar, du kan 
exempelvis fota dig själv på håll. Tanken med stativet är att 
kunna ta exempelvis porträttbilder på familjen på semes-
tern utan att behöva ta hjälp av andra.

Bild 3, Steadicam, stativet parerar för olika typer av 
rörelser vilket gör att man blir väldigt stabil på handen, 
denna används oftast i samband med videofilm. Den är 
även intressant ur ett balansperspektiv på stillbildskamera 
då den visar hur man enkelt kan få något stadigare enbart 
med hjälp välplacerade vikter.

Bild 4, Gorillapod, detta stativ är mycket intressant då det 
är gjort för att kunna fästas på så många olika sätt som 
möjligt, det är i stort sett möjligt att fästa det på vilken yta 
som helst. 
 
Bild 5, Sugkopp, sugkoppen är främst till för att fästa på 
bilar och släta ytor, ofta används den för att kunna fo-
tografera medan man kör. 

Det är intressant att kolla vad det finns för andra lösningar 
än den vi från början tänkt oss. Detta då vi på så sätt kan 
se vad andra har gjort för fel och på så sätt lära oss av 
dom.

Tidig skiss på riggen.
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3.1 Reflektion:

Det som cirkulerade i våra tankar kring projektet i början 
var mest stabilitet kring byggnationen av stången och dess 
fästen, om den skulle orka hålla uppe kameran eller om 
allt bara skulle falla ihop.
Det här tog en del tid att fundera kring och med hjälp 
av vänner med mer ingående kunskaper inom fysik och 
som hade mer hantverkarbakgrund än någon av oss, så 
fick vi tillslut reda på vad vi kunde göra och exakt vad vi 
behövde för att minska risken att skada kameran eller 
konstruktionen. Även om vi stundtals var skeptiska så gick 
det tillslut väldigt bra. 
Förarbetet innan vi satte igång byggandet var väldigt 
utförligt och hela tiden hade vi en plan om hur ställningen 
skulle se ut och fungera vilket vi tror resulterade i det 
resultat som vi faktiskt fick.

Det fantastiska med det här projektet är att det har varit 
fullt av glädje, frustration och en hel del tankenötter. Det 
går inte alltid enligt planen och när man måste anpassa 
sig efter faktiska omständigheter gör det att man hela 
tiden riskerar att missa små detaljer vilket kan leda till att 
resultatet blir lidande. Väldigt tidigt lärde vi oss att 
minusgrader gjorde att vår ställning inte fäste ordentligt, 
kylan gjorde helt enkelt att kondensen som hjälper till att 
hålla ställningen på plats frös, vilket resulterade i att ställn-
ingen helt sonika kunde lossna.

Köra längs offentliga vägar var också nästan omöjligt 
eftersom vi inte kunde kontrollera omständigheterna, det 
är ju onekligen ett problem med en pinne som sticker 
ut 3.5 meter från bilen om man skulle möta exempelvis 
en fotgängare eller ett annat fordon. Om det var för ljust 
utomhus så blev bilderna inte bra då kraven på lång slutar-
tid ställde till det för oss, bilderna blev antingen för ljusa 
eller på tok för oskarpa.
Det här är bara några av sakerna som satt käppar i hjulen 
i jakten på bilder som vi kände oss nöjda med. Ett tag in 
projektet började vi även experimentera med alternativa 
lösningar på bilder som inte involverade att ha ställningen 
fäst på en plan yta utan att använda den som en förlängd 
arm för att komma ovanför och utanför de vanliga per-
spektiven.

Till exempel så har vi provat fästa en vattentät kamera på 
pinnen och filmat under vattnet.
Ur ett konstnärligt perspektiv så blir det intressant men 
om vi ser det ur ett tekniskt perspektiv så blir resultatet 
genast inte lika bra. Detta beror på att ljuset bryts olika i 
luft och i vatten vilket ställer till det exponeringsmässigt 
och gör att kameran får svårt att bedöma hur den ska 
hantera situationen.

Vi har också använt riggen till att prova ta bilder ur ett 
”fågelperspektiv”, det vill säga att vi fotograferade från 
en högre höjd blickandes ner mot andra objekt. Detta 
ger väldigt intressanta vinklar, det kan vara helt vardagliga 
saker som en bil eller en bro, men från en annan, lite mer 
ovanlig vinkel så får man helt andra sätt att se på saker. Vi 
upptäckte att det faktiskt blir riktigt bra och med hjälp av 
vår lösning blir dessa bilder genast mer tillgängliga än om 
man ska börja klättra på tak eller leta sig upp på högre 
höjder.  Vi har trots allt med oss allt vi behöver redan från 
början. Så istället för att leta hus att klättra upp på, kan vi 
ägna tid åt att hitta vackra miljöer, miljöer som sticker ut.
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Något som hela tiden återkommit som en fundering 
under arbetet med den här uppgiften vi valt att ta oss 
an är : ”Vad kan vi inte göra?” Något som verkligen 
slog oss när vi satt på handledning eller pratade med 
andra om projektet var alla idéer vi fick eller kom på 
genom att bara prata, ibland blev det så många bra 
idéer att vi fick svårt att välja ett område att faktiskt 
fokusera på då man hela tiden ville prova nästa idé. 
Det blev lite av ett storhetsvansinne och hela tiden 
fortsatte man söka idéer till hur projektet skulle 
kunna utvecklas vidare.

Frågan “Vad gör vi?” dök sällan upp. Utan för oss 
var det mer en fråga om vad vi skulle fokusera på 
och det gav oss ett perspektiv på projektet som vi 
saknade tidigare, att vi verkligen träffat rätt, och när 
man får ut så pass stor glädje av arbetet kände vi oss 
bortskämda. Hur ofta lider man av att det finns för 
många bra idéer att ta sig an?

Under hela projektet har vi stött på olika typer av prob-
lem som vi inte alltid kunnat kontrollera och tanken ”hur 
löser vi det här?”  har dykt upp med jämna mellanrum. Till 
exempel så har vi ett flertal gånger fått för hög konstrast 
på våra bilder och lösningen på det är att fotografera 
under rätta omständigheter med lite sol, helst ingen alls, 
molnigt men inget regn eller fuktigt väder som kan skada 
kameran. Liknande problem har vi stött på hela tiden som 
gör att arbetsprocessen inte alltid är linjär och ibland har 
vi helt enkelt bara fått vänta för att omständigheterna ska 
stämma överens med det vi vill göra vilket också har lett 
till att vi sökt alternativa användningsområden till hur vi ska 
använda projektet och utforska den kreativa miljö
som erbjuds.

Tidigare beskrev vi hur mycket inspiration vi fick av att 
prata med andra personer kring projektet, den kreativa 
friheten riggen erbjuder är ett faktum och dess potential 
begränsas till vad användaren är beredd att göra och vågar 
göra. Vid en del tillfällen har vi funderat om riskerna vi tagit 
med riggen och kameran är värt resultatet. De tankarna 
började cirkulera kring våra huvuden när vi höll riggen i en 
90° vinkel utför en bro med öppet vatten under.
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4.1 Perception:

Det är väldigt viktigt att börja med att göra klart att detta 
är ett fotoprojekt, det är alltså inte ett projekt där vi har 
försökt bygga den optimala ställningen, för det kan vi säga 
direkt att det finns många lösningar som säkert kunnat 
vara bättre, men för oss var detta den lösning som låg 
närmast till hands.
När vi sedan gav oss ut för att fotografera har det till stor 
del varit på experimentell basis, det har handlat lika 
mycket om att undersöka vad man kan göra som att 
faktiskt ta bra bilder.
Det resultat vi fått har i många fall resulterat i något som 
är helt värdelöst ur ett rent fototekniskt perspektiv men 
ur en konstnärlig aspekt kan samma bilder vara betydligt 
mer intressanta. Det kanske kan återspegla den känsla 
som vi var ute efter även om bilden i sig inte har vare sig 
perfekt skärpa eller är rätt exponerad.
Det som gör våra bilder intressanta är främst den unika 
vinkeln, och den svävande känslan som man får av bilder-
na. Trots att vi egentligen inte är jättehögt upp i luften så 
blir effekten väldigt påtaglig, och det visar på hur bundna vi 
faktiskt är vid mönster och mallar. Enbart genom att flytta 
upp kameran några meter så får vi helt nya perspektiv 
som dessutom upplevs som kreativa och spännande.

Den svävande känslan, nästan som att se världen från ett 
tredjepersonsperspektiv förstärker vi ytterligare genom att 
ta bilderna i ett stående format. Detta gör att bilden känns 
ännu högre upp än vad den faktiskt är. Genom att på detta 
sätt vrida och vända med perspektiven hoppas vi kunna 
förstärka intrycket av bilderna.

Vi har valt att ta mycket bilder på bilar, detta beror främst 
på att det är utifrån denna utgångspunkt som projektet 
från början skapades, och det är utifrån det som projektet 
sedan har utvecklats. Men det är även utifrån detta som 
vi senare valt att välja bilder, eftersom vi ägnat mest tid 
kring bilen och olika möjligheter att fotografera kring den, 
kändes det naturligt att bilen också skulle få ta mest plats i 
vår projekt.
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5.1 Produktion:

Till en början valde vi att sätta oss ner och göra en skiss 
på hur vår rigg skulle se ut, samt sätta ihop en inköpslista 
för vad som skulle behövas för att kunna börja bygga 
riggen.

Inköpslista:
Avgasrör 42mm
Avgasrör 45mm
1x Avgasupphängning 42mm
6x Avgasupphängning 45mm
2 Muttrar, samma dimension som avgasupphängningen 
42mm
12 Muttrar,samma dimension som avgasupphängningen 
45mm
Lexan 4mm
Stativplatta för fästning av kameran på skivan.
1x vakumlyftare, lyftkraft 60kg
1x vakumlyftare, lyftkraft 100kg
Silvertejp

Efter att samtliga delar inhandlats så började vi att bygga. 
Eftersom vi redan hade en klar bild framför oss hur vi 
skulle gå tillväga så gick det väldigt snabbt att bygga ihop 
vår ställning och efter några få modifikationer så var riggen 
redo för ett första test.

Vår arbetsprocess har stundtals varit väldigt kaotiskt, detta 
då vi inte alltid kunnat göra något åt omständigheterna, 
ibland har helt enkelt väder eller andra omständigheter 
gjort det omöjligt att fota, då har vi istället fått lägga tid på 
andra delar av projektet.
Problemet med att vara så beroende av faktorer som inte 
går att påverka gör att allt annat måste klaffa då det väl 
finns möjlighet att fotografera. Småsaker som att glömma 
ladda batterier, eller inte ha koll på minneskort kan fort 
förstöra flera timmars planerat jobb. Att sedan inte ha 
möjlighet att kolla på bilderna på plats gör att man kan 
behöva göra om samma fotografering flera gånger för att 
bilderna är oskarpa, eller det har kommit skräp på sensorn.
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5.2 Tester:

Test 1:
Det första testet kunde inte gått bättre, vi insåg fort att 
omständigheterna vi jobbade under inte var allt för bra 
men vi fick ändå riktigt bra resultat för att vara en första 
test.

Vi lärde oss att minusgrader (i det här fallet -12) gjorde 
riggen osäker och att sugkopparna inte kunde fästa.
Att fotografera sent på kvällen när det är mycket snö och 
mörkt ute gör det väldigt svårt för kameran och för oss. 
Vår lösning var att sätta upp ljusriggar för att kunna få ett 
användbart resultat, sätta slutartiden extremt högt och 
låta en av oss hålla i kameran och riggen för att undvika 
att något skulle gå sönder.
Redan här hade vi upptäckt en del saker vi kunde förbät-
tra till nästa test: Fotografera när det är ljusare ute, slippa 
minusgrader, bättre underlag att köra på för att kameran 
och riggen inte ska skaka så mycket.

Test 2:
Med lite mer erfarenhet så beslöt vi oss för att fotografera 
under bättre omständigheter, den här gången med asfalt 
som underlag och bättre naturligt ljus, så vi hittade en stor 
parkeringsplats vid industriområdet i Piteå. Det största 
problemet här var att det är väldigt många lastbilar som 
körde in och ut på parkeringen vilket gjorde att vi nästan 
var mer nervösa när vi fotograferade här, än när vi
fotograferade under betydligt kallare förhållanden.
Vi provade att köra i en cirkel här för att få en annan yta 
på backen den här gången. Det fungerade rätt bra och vi 
blev nöjd med det resultatet, vi lärde oss också att 
fotografera på våren kan vara lite problematiskt med 
sand som yrar runt och sätter sig på kameran, i kameran 
och slask som stänker. Ljuset ändras också drastisk mellan 
bilderna som vi kan se på de två resultaten.
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Test 3:
Med tidigare lärdom så beslöt vi oss för ett nytt försök på 
parkeringen, den här gången på en röd dag så trafiken var 
ett minimum vilket hjälpte. Vi använde oss även utav en 
snyggare bil som även hade bättre form att fästa riggen på. 
En del motorhuvar, tak eller bakdelar på bilar är formade 
på ett sådant sätt att det är svårt att hitta en tillräckligt 
plan yta för att sugkopparna ska fästa. Ibland hjälper det 
inte med en snyggare bil, eller mer estetiskt tilltalande. Vi 
valde en dag med för mycket ljus på så solen orsakade 
stora problem med kontrasten, mot och medljus och an-
nat. Det fick oss att prova fotografera från andra vinklar 
med riggen istället, vilket ökade vårt intresse för att prova 
fler alternativa lösningar med riggen och inte låsa oss allt 
för mycket med att fästa riggen på fordon.

Test 4:
Den här testen gick ut på att prova en del alternativa 
vinklar. Vi hade en utvald plats och en grundidé men var 
osäker på hur det skulle sluta.
Innan dagen var över så ville vi ha mer så vi ringde in en 
bekant som hade en portabel HD kamera som tål vatten. 
Här visade det sig att ett tidigare val i konstruktionen 
skulle löna sig, med hjälp av vår plexiglasskiva vi monterat 
kunde vi nu fästa en till kamera på riggen, något som inte 
skulle fungerat lika bra med den ursprungliga idén med 
stålplattan.

Att fotografera ur alternativa vinklar är ibland lite skräm-
mande. Att hänga ut rigen från en bro ungefär fyra meter 
och sen försöka hålla den stadigt tär på psyket och rädslan 
att tappa kameran eller riggen blev enorm, så pass läskig 
att vi båda var överens om att det var betydligt mer 
skrämmande än att montera riggen på en bil.
Vi lärde oss också att ljuset spelar stor roll på hur bilderna 
blir under vattnet, vi har tagit några stillbilder från filmen 
vi spelade in och visar här i dokumentet, för att få tillgång 
till filmen så kan ni ladda ned den (länk finns längre ner på 
sidan) och titta på hela resultatet. 
Kameran kunde inte anpassa sig automatiskt lika bra som 
vi ville då ljuset var så starkt och skiftades runt så ofta att 
det orsakade problem med skärpan och en del bilder 
fick för hög kontrast.  Ur ett tekniskt perspektiv så blev 
resultatet kanske inte fantastiskt, men estetiskt och konst-
närligt sett så var det helt klart intressant. 
Vi blev i alla fall en lärdom rikare.
Länk till film: http://lasttry.se/vatten.mp4
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Test 5:
Än en gång beslöt vi oss för att fotografera med fågelperspektiv och från andra vinklar. Den här gången beslöt vi oss 
också för att göra en panoramabild.
Att fotografera på det här sättet är ett väldigt förlåtande sätt att göra det på. Resultaten blir mer pålitliga då det inte finns 
så många saker som kan gå fel. Vi använde oss nu av hela riggen, tidigare när vi fotograferat från ett fågelperspektiv så har 
vi bara använt halva. Det här gör att vi kan komma upp till ungefär 4 meter plus vår egna kroppslängd om vi inte håller 
den mot marken. Resultatet blev betydligt tydligare.

Test 6:
Det slutliga och sista testet blev en kombination utav 
samtliga typer av bilder vi tidigare tagit och med allt vi lärt 
oss för att nå till det här resultatet. Den här gången hade 
vi även en trådlös trigger till kameran med oss som gjorde 
det möjligt för oss att sitta i bilen och ta bilder medan vi 
kör utan att fysiskt behöva röra kameran.
Vi valde att fotografera rörelsebilder från bilen och en del 
bilder ur fågelperspektiv också, med perfekt väder och 
omständigheter med ljus och underlag. Vi tog även tid till 
att hitta en perfekt vägsträcka, något vi tidigare aldrig 
gjort i projektet.

Att använda en trigger är något vi borde ha gjort tidigare. 
Det gjorde det möjligt för oss att ta betydligt fler bilder 
utan att ta en paus för att trycka på knappen. Triggern 
gjorde även att vi slapp problemen med vibrationer vid 
start och stop. Triggern kom även till användning när vi tog 
bilder i fågelperspektiv. 
Vi kunde nu hålla riggen uppe hela tiden utan att behöva 
ta ned den och trycka på knappen mellan varje bild. Skill-
naden i resultat mellan med och utan trigger är enorma.
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5.3 Efterbehandling av bilder:

Efter varje test var slutfört gick vi igenom resultaten och 
undersökte vilka bilder som hade en potential att bidra 
till slutresultatet. Dessa bilder skulle även efterbehandlas 
i Photoshop för att ta bort eventuella brister och skräp 
som fastnat på bilderna, korrigera ljus, skärpa och ta bort 
riggen från de bilder där den eller dess skuggan var synlig.

Det är här det kan bli lite av en krock i projektet, för att 
göra ett bra jobb i Photoshop krävs det att bilderna är 
tillräckligt bra fotograferade ur ett tekniskt perspektiv för 
att lättare kunna arbeta med dem. Till exempel så är det 
otroligt svårt att korrigera en bild som är suddig om man 
jämför med en bild som är skarp.
På vissa bilder som tilltalar oss estetiskt och konstnärligt 
har vi helt enkelt inte kunnat använda oss av eftersom de 
brister ur ett tekniskt sett där riggen är näst intill omöjlig 
att ta bort utan att det ska synas att man ändrat i bilden 
eller att artificiella artefakter syns (ex när man försökt 
göra en suddig bild skarpare).

Före.          Efter.

Före.              Efter.
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6.1 Reflektion:

I retrospektiv så kan vi med säkerhet säga att det är blan-
dade känslor och tankar kring projektet i sin helhet. Det 
som började som ett halvtråkigt monotont projekt med 
en fotobok, slutade med en rigg som skulle monteras på 
bilar för rörelsefotografering men som sedan användes 
till att ta bilder under vatten, i fågelperspektiv och många 
andra sätt vi inte riktigt hade räknat med från början. Det 
största problemet när vi väl hade riggen klar var att det 
fanns för mycket att prova med den och att välja ut det 
vi verkligen ville prova var en utmaning då man hela tiden 
hittade nya idéer och tankar kring vad man skulle kunna 
göra med den. Till slut fick vi nöja oss med några områden 
för att det inte skulle bli övermäktigt. Potentialen för 
framtida jobb med det här projektet är ett faktum, vi skulle 
kunna arbeta och ta det vidare till betydligt fler nivåer om 
det skulle finnas tid och resurser till det.

Resultaten har varit över förväntan och vi är väldigt nöjda 
med den konstnärliga aspekten utav arbetet. Vi hade
kanske kunnat få en bättre teknisk lösning men poängen 
med arbetet har varit att bevisa att det fungerar och att 
det fungerar bra.

Den största utmaningen med “Livet på en pinne” har varit 
att anpassa sig efter riggen. Mellan varje fotosession lärde 
vi oss nya saker som vi var tvungen att ha i åtanke när vi 
fotograferade nästa gång. Att bara lära oss hur vädret bör 
vara när vi fotograferar har varit en stor del av vår 
arbetsprocess, vilket har varit både tidskrävande och rent 
utav frustrerande, speciellt i ett tidigt stadium när vi inte 
alltid visste vad vi gav oss in på. Efter en stund så visste vi 
att vi inte kunde göra så mycket åt saken mer än att vänta 
och då gällde det att kunna sysselsätta sig med något 
annat under tiden.

Men det är även det som har gett oss en form av kreativ 
frihet, tiden att tänka ut alternativa lösningar på hur vi kan 
använda riggen, därav en stor variation av bilderna som 
ska visa vad vi uppnått under projektets gång. Innan riggen 
var färdig så hade vi endast tankar kring hur vi skulle bruka 
den på olika fordon så resan har varit lite av en kreativ 
resa i en ny dimension av fotografering

7.1 Bilagor:

Alla dokument kommer ha namnet: “lpep_namn” för att 
lätt kunna identifiera att dokumentet hör till arbetet, lpep 
är en förkortning på “Livet på en pinne”.

lpep_Images.pdf                                       
De bilderna vi valt ut som ska representera våra arte-
fakter, med kommentarer och referenser till filnamn som 
finns i arkivet (lpep_archive.zip).

lpep_archive.zip                                       
Innehåller alla bilder (som vi fotograferat), artefakter och 
annat material arkiverat och högupplöst.
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8.1 Sammanfattning:

Det har varit en lång resa från koncept till en artefakt som 
gett oss helt nya perspektiv att utgå ifrån, vi hoppas och 
önskar att någon annan kommer fortsätta med arbetet 
eller spinner vidare på arbetet vi påbörjat. Det här är 
toppen av ett isberg och potentialen är oändlig. Det här 
har satt igång helt nya tankeprocesser när vi tar bilder och 
funderingen kring nya perspektiv återkommer med täta 
mellanrum.

Det finns självklart rum för förbättring, till exempel så 
kan man få riggen stabilare och minska risken för suddiga 
bilder med hjälp av att spänna fast en vajer från en högre 
punkt som håller upp riggen. Detta skulle också underlätta 
efterarbetet i Photoshop när vi finslipar på bilderna och 
tar bort skavanker och riggen från bilden. En sådan lösning 
skulle inte bara ta tid att göra, utan även begränsa 
användningsområdena för våran pinne förutsatt att man 
inte gör en mer avancerad lösning med löstagbara 
komponenter. För att kunna hålla kvar vid bredden på 
projektet har vi därför valt att inte jobba för mycket på 
den tekniska utvecklingen. 

Vi har också märkt att utrustningen inte alltid spelar 
roll och den största anledningen till att bilderna får den 
känslan man strävar efter till stor del är beroende av per-
spektiv och miljö.
En av bilderna från lastbilsparkeringen (test #2 och test 
#3) är ett tydligt exempel i jämförelse med de bilderna 
från test #6 där vi hade en fantastisk bred utsikt och en 
solnedgång som ger oss ett fantastiskt ljus att arbeta med.

Tankar kring att måla riggen har inte varit uteslutet, för att 
göra retuscheringen i Photoshop betydligt lättare, välja en 
färg vi vet inte kommer finnas med i de bilder vi kommer 
fotografera.

Vi vill även passa på att tacka Linus Samuelsson som lånat 
ut sin bil för fotografering och Erik Brännström för att vi 
fick chansen att testa filma / ta bilder under vatten med 
hans kamera.
Samt Maria Juhlin och Mikael Wiberg för hjälp genom 
handledning.

“And so the dragon-slaying horse rode into the sun... 
Never to be seen again.”
- Anonym 13


