
I dagens debatt framstår allt som djupt 
polariserat- företeelser målas upp i svart 
och vitt, som om livet och människorna 
kunde delas upp i onda och goda, bra 
och dåliga. Har vi tappar förmågan att se 
gråskalan?

Finns det fler sidor av de personer på 
sociala medier de som ibland kallas 
för troll beroende på vilken sida av 
argumentet vi själva står på. Vilka är de 
onda och vilka är goda? Finns det ens 
onda och goda människor? Varför har en 
del så starka åsikter om, som det verkar, 
precis allt -medan andra är helt blasé? De 
som aldrig hörs eller syns, och inte har 
något intresse av att göra det heller, har 
de inget att säga?

Jag vill bli obekväm, vill ta kontakt med 
några av de idiotförklarat mig på sociala 
medier och de som skriver arga insändare. 
Jag vill också hitta ett sätt hitta de som 
sällan får synas eller höras, vanligt folk, 
vilka är de, hur ser de ut, vilka sidor har 
de? Tiggarna, den nyanlände flyktingen, 
tjänstepersonen på kommunen, Agda 
med dramatenväskan, ungdomen som 
spelar spel nätterna igenom och sover på 
dagarna, vilka sidor har de? 

Vilka ämnen engagerar människor 
förutom cykelvägar, parkeringsplatser, 
fotboll och snöröjning? 

Jag vill söka upp och fotografera dessa 
människor, i svartvitt, med lång slutartid. 

Svart, v i t t  &
gråSkalan däremellan



Bilderna

texten/kon-
texten
Projektet presenteras löpande digitalt i en 
sorts bloggform eller reportage, där man 
kan följa min undersökning i bild och 
text.  Ett urval av bilderna kommer ställas 
ut. Projektet kommer ges ut i bokform, 
antingen självpublicerad som artist book 
eller på förlag. Jag kommer även göra en 
föreläsning av projektet.

Fotografi handlar om att fånga ett 
ögonblick, att stoppa tiden. Många 
människor känner sig obekväma framför 
kameran, det frusna ögonblicket känns så 
definitivt och onaturligt: du kan studera 
varje liten detalj, i en högupplöst bild 
ända ner till pornivå. I verkligheten är 
människor i konstant rörelse, vissa mer 
än andra, men sådär riktigt blickstilla 
som på ett fotografi blir vi aldrig. 

I min förstudie till det här projektet har 
jag använt mig av långa slutartider för att 
visa fler än en sida av personen samtidigt, 
som en hyllning till alla de olika aspekter 
och sidor som ryms i en och samma 
person. 

Jag har försökt hitta en mångfald 
av personer, men de är fortfarande 
människor som hörsammat mina 
uppmaningar genom digitala kanaler och 
alltså redan frivilligt följer mig. I nästa 
steg vill jag inta en mer uppsökande roll.


