GATUFOTO

I EN SMÅSTAD
– en slags guide

av Joakim K E Johansson

Låt småstaden utmana dig
STRAX INNAN JULHELGEN 2010 bestämde jag mig för att ta mitt gatufotograferande till en ny nivå.
Jag hade visserligen gatufotograferat av och till i ganska många år men aldrig gjort något vettigt av
mitt intresse. Speciell inte på hemmaplan, men nu var det alltså dags.
För att hitta inspiration satt jag ett antal kvällar och plöjde igenom mängder med bloggar och
YouTube-klipp om gatufoto. Det var inte helt utan avundsjuka jag såg fotografer jobba sig fram
längs med gatorna i några av världens häftigaste storstäder. Men det fanns ett problem. Själv
bodde jag i en svensk småstad som det gick att promenera tvärsigenom på drygt tjugo minuter.
Det var knappast Paris, om man säger så.
DETTA FICK MIG ATT INSE att nästan ingen tar upp gatufoto ur ett småstadsperspektiv - ett faktum
som snabbt förvandlades till en rejäl utmaning. Skulle jag klara av att ta bilder enligt gatufotokonstens alla regler i min lilla hemstad? Hade jag förmågan att få till närheten och känslan av gatuliv
i en miljö som bitvis nog bäst kan beskrivas som ödslig? Jag bestämde mig för att göra ett seriöst
försök.
Det är dessa tankar och erfarenheter som denna guide handlar om. Men låt mig klargöra en viktig
sak innan vi startar. Detta är inga universella sanningar ristade i sten. Det finns inte bara skillnader mellan olika platser, utan även mellan oss fotografer. Jag hoppas ändå kunna erbjuda både
inspiration och något användbart att tänka på för dig som är intresserad av gatufoto en småstad.

BESÖK GÄRNA min fotoblogg Se Bilden på
fotosidan.se. Där skriver jag om hur jag gatufotograferar i min hemstad Karlskrona, men
också om mycket annat.

Joakim K E Johansson
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Det här är min småstad
LÅT MIG FÅ PRESENTERA KARLSKRONA. Nej, jag pratar
varken om Landskrona eller om Karlskoga – utan om Karlskrona, som sagt. En skärgårdsstad i sydöstra Sverige med
i runda slängar 30 000 lagom glada invånare i de centrala
delarna och knappt 65 000 i kommunen som helhet. Det är
här jag bor och det är här jag gatufotograferar.

trähus, villor och stugor i puttrig småstadsstil. Centrum är
däremot präglat av stenbebyggelse från framförallt förra
sekelskiftet och framåt, även om också betydligt äldre
hus kikar fram här och där. Den stora rivningsvågen på
1960-talet har också satt sina spår och mitt i smeten ligger
självklart ett Domuskomplex och ett Åhlénsvaruhus.

Hur ska man då beskriva denna småstad? Ja, om man
läser i turistbroschyrerna brukar det ofta stå att Karlskrona
grundades 1680 för att bli militärstad och flottbas, att staden
är belägen mitt i skärgården, att den har ett Marinmuseum
och att den är ett världsarv tack vare sin välbevarade örlogshamn från 1700-talet. Något som sällan står i turistbroschyrerna är att en Sovjetisk ubåt gick på grund här 1981, fast
kanske är det egentligen vad staden är allra mest känd för.

DEN LÄTTLURADE FÖRSTAGÅNGSBESÖKAREN kan ibland få
för sig att Karlskrona är större än vad det faktiskt är. Något
som förmodligen beror på att stadsplanerarna i begynnelsen hade grandiosa planer när de ritade upp staden enlig
italiensk modell med väl tilltagna paradgator i ett rutmönster.
Mitt på huvudön placerades dessutom ett ovanligt stort torg
med två kyrkor och ett rådhus. Men låt er inte luras. Karlskrona är som sagt inget annat än en småstad, fast en väldigt
vacker sådan.

NÄR MAN GÅR NERFÖR KARLSKRONAS GATOR upplever man
en ganska typisk svensk småstad. I utkanterna dominerar

Ja, i alla fall i mina ögon.
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Gatufotografins grunder
VARE SIG DU GATUFOTOGRAFERAR I TOKYO eller i Karlskrona
finns det några grundläggande principer som alltid gäller.
Den första och viktigaste är att gatufoto handlar om att på
ett dokumentärt sätt skildra livet i det offentliga rummet. En
gatufotograf är alltså observatören som speglar verkligheten
med sin kamera.

Det avgörande ögonblicket är en annan viktig princip som
går ut på att gatufotobilder i regel fångar en speciell situation, ett mänskligt tillstånd eller en slags berättelse i en
enda exponering. Gatufoto rör sig alltså mycket sällan om en
serie bilder som visar ett skeende, eller att fotografen följer
några människor under en viss tid. Den typen av fotografi är
snarare att betrakta som traditionellt dokumentärfoto eller
bildreportage.

Det offentliga rummet behöver nödvändigtvis inte vara en
stad. Det kan lika gärna vara en park, en strand, ett nöjesfält, en marknad eller ett köpcentrum. Det viktiga är att
det är en plats där människor samlas och interagerar med
varandra och miljön som de befinner sig i.

Så oavsett om du fotograferar i en liten stad eller i en stor
stad gäller dessa grundläggande likheter. Nu är det dags att
titta på skillnaderna.

PÅ GRUND AV SITT DOKUMENTÄRA ANSPRÅK är gatufotobilder aldrig arrangerade. Varken i en storstad, eller i en
småstad. Så fort du börjar påverka det som händer, styra
upp människor eller på andra sätt ingripa i en situation är
det inte längre gatufoto du håller på med.

”Det avgörande ögonblicket är en annan
viktig princip”
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Att fotografera
på småstadsgatorna
NÄR MAN LÄSER OM GATUFOTO dyker ibland tips upp som
kan verka lätt komiska för fotografen som ägnar sig åt denna
ädla konst i en småstad. Exempelvis rådet att snabbt ta sin
bild och sedan försvinna i mängden. Det är helt uppenbart
att den som säger något sådant aldrig har gatufotograferat
utanför en större stad. En manöver av det slaget kan du
nämligen glömma på direkten.

DEN BÄSTA METODEN är därför att agera öppet och naturligt
med sin kamera. Alltså inget smusslande, gömmande eller
smygande - det verkar bara skumt. Jobba istället på att
utstråla självklarhet. Det du gör är inget konstigt. En fotograf
som står öppet och fotograferar blir också snabbt ointressant. När människor väl har noterat dig brukar de i regel
fortsätta med sitt och du kan ta dina bilder utan problem.

I en mindre stad får du istället vänja dig vid rejäla avstånd
och sporadiska skurar med människor. En person som du
nyss fotograferat kan mycket väl dyka upp igen fem minuter
senare när du precis gått runt kvarteret. Gatufoto i en liten
stad innebär helt enkelt att du som fotograf är betydligt mera
synlig, vare sig du vill det eller inte. Det är i grunden den
avgörande skillnaden mellan småstaden och storstaden.

TIPS: Var alltid tillgänglig ifall någon vill fråga vad du
håller på med. Speciellt om det är en person du nyss
fotograferat. Att smita iväg funkar inte i en småstad.
Förr eller senare kommer du att bli igenkänd och då
finns risken att konfrontationen sker på ett mindre
angenämt sätt.
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FAST IBLAND KAN ÄVEN DEN ALLRA KAXIGASTE av fotografer
ha problem med att fotografera okända människor på stan
och för den ovana nybörjaren kan blotta tanken rent av vara
skrämmande. Inte minst i en småstad där det som sagt
inte går att gömma sig i massorna på samma sätt som i en
myllrande storstad. Risken för att det ska uppstå pinsamma
situationer är helt enkelt väldigt stor. I alla fall är det så det
upplevs.

TIPS: Om du är ute efter porträttliknande bilder
på människor som ser naturligt avspända ut är ett
användbart knep att ställa dig på en plats där många
passerar. De allra flesta reagerar nämligen inte om de
själva hamnar framför eller rör sig förbi någon som
står stilla och fotograferar.

Ett ganska bra sätt att komma runt detta är att öva upp sig
vid tillfällen när det är ovanligt mycket folk i rörelse. Det kan
vara under stadsfester, marknader, evenemang, långlördagar, och så vidare. Då brukar folk i regel inte bry sig om en
person som går omkring och fotograferar vilket innebär att
det känns bekvämare.

“för den ovana nybörjaren kan blotta
tanken rent av vara skrämmande”
EN ANNAN METOD är att vända kameran mot dem som på
olika sätt uppträder, showar eller medvetet visar upp sig i
det offentliga rummet. Exempelvis musiker, gatuteatergrupper, underhållare eller skejtungdomar. Även här går det i
regel att knäppa på utan att det verkar allt för konstigt.
Så om du är nybörjare eller känner dig osäker är det alltså
bra att testa dig fram i den här sortens situationer. Inte sällan är det lättare att få till bilder som man känner sig nöjd
med också. Något som i sin tur blir en sporre att gå vidare
med gatufotograferandet även i andra sammanhang.
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Leta upp dina vattenhål
DEN LILLA STADENS begränsade tillgångar på människor och pulserande miljöer innebär att du som
gatufotograf kan dra väldigt stor nytta av att hitta
de platser där det naturligt uppstår ett flöde eller
en samling med människor. Det brukar i regel vara
utanför citygallerian, vid en passage eller runt typiska
mötesplatser som torget, parken eller stadens resecentrum.
Där kan du sakta flanera omkring och söka dina
motiv utan att det väcker allt för stor uppmärksamhet, eller ställa dig på en bra plats och vänta ut att
något ska hända. Var försiktig bara så du inte vattnar
ur dessa miljöer allt för mycket. Det är nämligen lätt
hänt när man känner att det finns bra bildmöjligheter.
Tänk därför på att variera dig och hitta nya vinklar.
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Tiden kan vara avgörande
UNGEFÄR KLOCKAN TRE på eftermiddagen en vanlig lördag
drar butiksägarna igen sina dörrar för helgen. Inom några
minuter töms gatorna på folk. Med lite tur kan man se en
ensam själ hasta över torget med en systembolagskasse i
handen. Så ser det ut i många svenska småstäder en vanlig
helgeftermiddag. Till och med restaurangerna och kaféerna
gapar tomma.

TIPS: En riktigt bra sommardag kan till och med en
småstad erbjuda ett storstadsliknande gatuliv vissa
stunder. Främst under semesterperioden. Vid den
tiden är det inte bara turister i omlopp utan då är
också de boende i staden i rörelse på ett helt annat
sätt än resten av året.

I en storstad kan du däremot ge dig ut nästan när som helst
och ändå bli serverad ett myller av människor. Men inte i
en småstad. Därför gäller det att lära känna stadens rytm
och veta när det är läge att ge sig ut med sin kamera. Ofta
handlar det om lördagar fram till eftermiddagen ungefär.
Vardagsmorgnar kan också vara bra, liksom från lunchtid
och framåt. Det är då det i regel händer som mest i en
mindre stad.
SAMMA SAK MED ÅRSTIDERNA. Medan du i en storstad fortfarande får tränga dig igenom massorna en dag i november
kan en småstad samtidigt se ut som en övergiven västernstad. En deprimerande syn för en gatufotograf vars mål är
att skildra livet på gatan. Självklart går det att ta bilder även
under vinterhalvåret, men var beredd på att du får slita extra
hårt för att lyckas. Om du verkligen vill gatufota vintertid är
det kring jul och nyår du har som bäst möjligheter.

10

Småstadsbor
fungerar annorlunda
DET FINNS STUDIER som visar att människor i mindre orter
behöver ett större avstånd till sina medmänniskor för att
känna sig bekväma och trygga. Detta kan en gatufotograf
märka av ibland. Småstadsbor blir i regel uppmärksamma
om du kommer för nära eftersom det helt enkelt inte är
naturligt med främmande människor tätt inpå sig i en liten
stad. Inte minst om det är någon som har en kamera framför ansiktet också.
Småstadsbor är heller inte lika vana vid att andra gör saker i
det offentliga rummet som bryter mot normaltillståndet. Det
behövs ibland väldigt lite för att bli uppmärksammad i en
mindre stad. Det betyder att du som gatufotograf riskerar att
sticka ut när du spenderar tid på gatorna med din kamera.
En viss typ av människor kan bli nyfikna och intresserade.
Det behöver visserligen inte hända, men bli inte förvånad
om det sker.

FEM
VANLIGA MISSTAG

Du ger upp

Även om du missar din bild vid första försöket, ge
inte upp. Ganska ofta kan en gatufotograf tjäna på
att hänga kvar och försöka igen. Inte sällan uppstår
nya situationer eller också upprepar människor sina
beteenden.

Du står för långt ifrån

Att fotografera från ett för stort avstånd är ett ganska
vanligt misstag. Ofta beror det på att fotografen inte
riktigt har haft modet att gå tillräckligt nära. Kom ihåg
att närhet är en viktig faktor för att göra gatufotobilder
intressanta.

Du får inte med ansikten

Du tvekar

Du missar händelsen

Gatufotobilder utan ansikten är förvånansvärt vanliga.
Det är siluetter, bortvända huvuden eller ryggtavlor
som dominerar. Bilder som visar människors ansikten
är nästan alltid bättre och mera levande.

Ett annat misstag är att inte ta någon bild fast man
anar att möjligheten finns där. Något som brukar beror
på osäkerhet eller att man inte riktigt vågar. Ta bilden
och tänk efteråt, säger ofta erfarna gatufotografer.
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För att en gatufotobild ska kännas intressant behöver
det hända något i bilden. Det kan vara en spännande
komposition, något som sticker ut, att du kommer
riktigt nära människor, eller allt detta tillsammans.

Ha en ängels tålamod
EN GATUFOTOGRAF måste ha ett stort tålamod för att orka
röra sig på gatorna i timmar dag ut och dag in. En gatufotobild går nämligen aldrig att stressa fram. Fransmannen
Henri Cartier-Bresson beskrivs ofta som gatufotografins
fader och han brukade säga att de riktigt bra bilderna dyker
upp när de själva vill. Plötsligt finns de bara där framför
dig och då gäller det att vara beredd. Han visste vad han
pratade om.

Tyvärr är det inte möjligt att dra nytta av detta varje gång
eftersom man inte alltid kan ge sig ut när det är som
bäst förutsättningar. De flesta av oss har ju trots allt både
vanliga jobb och familj att ta hänsyn till.

Detta är extra påtagligt i en småstad. I värsta fall kan du
nöta gatorna dagar i sträck utan att få till en enda användbar
bild. Ett knep i dessa lägen är att tänka på det som nämnts
tidigare, nämligen att ta hänsyn till stadens inneboende rytm
och fundera kring var och vid vilka tider människor samlas
på ett naturligt sätt.
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VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG i det här sammanhanget är därför
att det inte är lönlöst att ge sig ut vid andra tidpunkter
också, eller att dra sig bort från de naturliga stråken. För det
kan mycket väl vara just där och då guldkornen dyker upp.
Ja, rent av de där bilderna som är typiska för småstaden.
Men som sagt, du behöver ha tålamod. Eller passion kanske
är ett mera passande ord.

“De riktigt bra bilderna dyker
upp när de själva vill”
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Våga fråga
INOM GATUFOTOGRAFIN diskuteras det ibland flitigt om det
är okej att fråga om lov innan man tar en bild. Den strikta
skolan menar att det är förbjudet eftersom det oförställda
och äkta försvinner så fort fotografen avslöjar sitt syfte. Även
om det i de flesta fall stämmer kan det vara helt okej att
fråga i vissa situationer. Det vill säga så länge du som gatufotograf inte ändrar på verkligheten eller försöker arrangera
upp en situation.

Bilden till höger är tagen på en i det närmsta folktom gata i
Karlskrona. Den hade aldrig gått att ta på samma sätt. Det
hade helt enkelt varit i det närmsta omöjligt att få till bilden
utan att fråga. Och eftersom mannen efter att ha blivit
tillfrågad stod kvar i samma position och opåverkad fortsatte
vänta gick det bra. Samma resultat, två olika metoder.

TIPS: Kom ihåg att det går att fråga om lov på flera
sätt. Det behöver inte innebära en muntlig fråga.
Ibland handlar det om ett accepterande ögonkast,
att du som fotograf håller upp eller pekar på din
kamera och får en nick som svar eller att situationen är sådan att det underförstått är okej att
fotografera.

I en småstad kan den här metoden rent av vara helt nödvändig. Titta till exempel på bilderna här ovanför. Den till
vänster är tagen i Siena, Italien. Mannen står på en av
huvudgatorna där ett hav av människor passerar varje dag.
Bilden är fotograferad rakt framifrån på ungefär tre meters håll samtidigt som det blev en lucka bland alla förbipasserande. Mannen märkte ingenting.

“Det kan vara helt okej att fråga i
vissa situationer”
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Sex värdefulla tips
• DU VET ALDRIG när bildmöjligheten uppenbarar sig och
få saker är så frustrerande som att inte ha kameran med
sig i det läget. Att så ofta som möjligt ha kameran med sig
är något av det viktigaste att tänka på för en gatufotograf.
Ibland dyker bilden upp när du är på väg hem från jobbet,
eller när du ska till affären.

Säg förresten inte att du är gatufotograf, det är ett begrepp
få vanliga människor känner till. Säg hellre att du är dokumentärfotograf.
• EN ANNAN BRA SAK är att ha med visitkort att dela ut. På
så sätt kan människor som vill kontakta dig i efterhand göra
det. Du verkar också seriös och trovärdig. Ha gärna en adress till en webbsida där det går att se dina bilder. Visitkort
är billiga. Det är en blygsam kostnad för något du har stor
nytta av.

• EN ANNAN GRUNDREGEL ÄR att ständigt ha kameran
förberedd och skjutklar i handen. Det går inte att ha den
slängd över axeln, nerstoppad i fickan och verkligen inte
nerpackad i en väska. Så länge du är ute för att gatufotografera ska kameran befinna sig i din hand.

• ERBJUD ALLTID att skicka några bilder till dem du har fotograferat och pratat med. Du har använt dessa människor för
ditt eget syfte, så det minsta du kan göra är att bjuda på en
bild eller två. Det skapar dessutom en positiv aura runt dig
själv och det du håller på med vilket aldrig är fel.

• EN GATUFOTOGRAF JOBBAR HELST ENSAM. Att gatufotografera i flock eller med kompisen eller sin käresta i släptåg
försämrar dina chanser. Det beror på att en gatufotograf
hela tiden måste vara fokuserad på omgivningen. Strosar du
omkring och tänker på annat blir det helt enkelt färre bra
bilder. Kan verka trist, men så är det.

“Att ständigt ha kameran förberedd och skjutklar i handen
är en annan grundregel för alla
gatufotografer”

• ATT HA ETT KLART SYFTE med sitt fotograferande är guld
värt. Det underlättar inte bara när någon frågar och du ska
förklara vad du håller på med, det skapar också en trygghet
att luta sig mot som faktiskt betyder förvånansvärt mycket.
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Slutligen några ord om kameror och sånt
DEN BÄSTA KAMERAN för gatufoto är alltid den du trivs med.
Oavsett om det är en pocketkamera eller en systemkamera.
Men det finns några viktiga saker att tänka på. För det första
ska kameran kännas lätt att ha med sig. En stor klump som
snabbt blir tung och bökigt fördärvar glädjen med gatufoto.
Stora kameror har också en tendens att dra uppmärksamhet till sig.

En 500-dels sekund anses vara den klassiska slutartiden för
gatufoto och den funkar för det mesta. Men om människor
rör sig snabbare än gångfart måste du upp till minst en
1000-dels sekund för att få skarpa bilder. Fotograferar du i
farten gäller också snabba tider för att undvika rörelseoskärpa - om det nu inte är vad du vill ha. För det finns trots allt
inget som säger att gatufotobilder alltid måste vara skarpa.

De vanligaste brännvidderna för gatufoto är 28 mm, 35 mm
och 50 mm. I en mindre stad är 50 mm oftast att rekommendera. Det kan vara svårt att komma nära annars eftersom avstånden för det mesta blir något större i småstaden.
Men undvik helst teleobjektiv. De är sällan bra för gatufoto.
Intimiteten i bilderna försvinner och istället får du platta
bilder som mest ser smygtagna ut.

BILDERNA I DEN HÄR GUIDEN är tagna med en Canon 7 och
en Canon Canonet QL17 GIII – två analoga mätsökarkameror från 60- och 70-talet. Valet mellan analogt och digitalt
är helt och hållet en smaksak. En fördel med analoga kameror kan vara snabbheten. När du trycker på avtryckaren
tas bilden omedelbart. En del digitalkameror har tyvärr viss
fördröjning.

Den här guiden är fri att använda, trycka, kopiera och sprida vidare för privat bruk och i utbildningssyfte. Det är däremot inte tillåtet att förändra innehållet eller att använda texter och bilder i
kommersiella sammanhang utan upphovsrättinnehavarens godkännande.
2012 Joakim K E Johansson
www.masterpix.se

cc by-nc-nd

16

