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ABSTRACT

Jonas Valthersson

David Lynch och fotografiet

 The Factory Photographs

David Lynch and the photograph 

 The Factory Photographs

Studiens syfte är att genom semiotisk analysmetod och fototeori, om fotografiet som 

medium, försöka tolka David Lynchs fotografiska bildspråk i en motivanalys av två 

fotografier ur The Factory Photographs. Om upplevelsen av dessa fotografier kan 

förändras genom resonemang hämtade från främst filosoferna Roland Barthes och 

Susan Sontag. Detta berör teoretiskt begrepp som punctum, men även riktningen 

surrealism inom konst. Resultatet ska utmynna i alternativa innebörder åt fotografierna 

vid sidan av dess dokumentära uttryck.

Nyckelord: David Lynch, The Factory Photographs, photography, surrealism.
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1 Inledning

Första gången jag kom i kontakt med David Lynchs verk var när serien Twin Peaks 

visades i svensk television för första gången 1990, vilket i sin tur lett till mitt ökade 

intresse för konstnärskapet. Lynchs filmer är exempelvis väldigt fotografiska, eller 

avbildande i sina scenerier, och det var det som satte igång nyfikenheten i att ta reda på 

mer om hans påstådda surrealistiska konstnärsstil i hans övriga produktioner.

Ett inledande citat av Lynch i utställningskatalogen The Factory 

Photographs blev anledningen för mig att göra en motivanalys av några fotografiska 

reproduktioner ur den. Här beskriver han i korta ordalag sitt förhållningssätt och 

inlevelseförmågans betydelse till konsten:

I just like going into strange worlds. A lot more happens when you open yourself up to 

the work and let yourself act and react to it. Every work “talks” to you, and if you listen 

to it, it will take you places you never dreamed of.1

Relevansen i citatet är Lynchs poäng med engagemang från betraktarens sida för att 

förstå budskap i konstverk, det kan föra en till de mest märkliga platser om vi verkligen 

anstränger oss i själva konstmötet.

1.1 Ämnesval

Målet med uppsatsen är att nå fram till en ökad förståelse för hans bildspråk, vilket även

innebär att det är mina egna tolkningar som kommer ligga till grund för slutresultatet. 

Jag har därför valt att belysa hans fotografier eftersom Lynch mest är förknippad som 

filmregissör i Hollywood. Denna aspekt gör en fotografisk motivanalys intressant 

jämfört med om han uteslutande är verksam som fotograf i min mening, där vissa 

tekniska förväntningar på fotografierna då eventuellt kan sökas. Jag beslutade mig 

ganska omgående för att analysera några verk i nämnd katalog genom fototeori om 

fotografiet som medium av filosoferna Roland Barthes och Susan Sontag. Barthes 

teoribegrepp punctum är det som kan beröra sin mottagare i ett konstmöte, exempelvis 

ett objekt i en bild, och få en människa att sätta igång en fantasi kopplad till dess 

livsvärld. En sådan upplevelse är högst individuell och ofta länkat till minnen. Sontag 

kommer t ex in på konstriktningen surrealism och hur det kan uppstå genom 

1 Petra Giloy-Hirtz, red, David Lynch: The Factory Photographs (London: Prestel, 2014), 13.
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människans perceptionsförmåga vid ett konstmöte. Deras teorier ökar insikten för 

fotografiers betydelser som medium och varför de kan upplevas olika från person till 

person, genom en känsloladdning som bilder eventuellt kan innehålla. Utöver deras 

resonemang sökte jag även fotografiernas bibetydelser genom en semiotisk 

analysmetod, för att försöka förstå Lynchs bildspråk djupare. En avsikt var att 

undersöka vad det är i fotografierna som kan utlösa reaktioner och responser av olika 

slag hos en betraktare, sensoriskt och emotionellt.

The Factory Photographs ställdes ut med strax över åttio bilder på The 

Photographers Gallery i London 2014, ackompanjerat med hans egna ljudinstallationer, 

och är en samling svartvita fotografier från två decennier med början i 1980-talet fram 

till år 2000. Motiven är fotograferade i olika delar av världen. Utställningen 

organiserades enligt temat exteriöra samt interiöra bilder, därför valde jag att fokusera 

på två fotografier ur serien som fick sammanfatta detta tema. Båda dessa är 

fotograferade i Łódź Polen 2000.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet är att undersöka Lynchs fotografiska bildspråk i en ingående visuell analys av två

utvalda fotografier ur serien The Factory Photographs, vilka kompositoriska grepp och 

tekniker han använder sig av för att skapa bestämda effekter i sina fotografier. Därefter 

analysera dessa effekter i termer av betraktarens upplevelser med hjälp av Roland 

Barthes begrepp punctum och Susan Sontags idébildning runt fotografiet som en 

surrealistiskt konstart. Jag hoppas denna studie kan bidra med något som går bortom de 

visuella elementen i fotografi. 

Med hjälp av semiotisk analysmetod och valda begrepp från Roland 

Barthes och Susan Sontags teoretiska resonemang om fotografiet som medium skall jag 

försöka utröna betydelser genom motivanalys:

- Vad kan, med utgångspunkt i två utvalda fotografier från The Factory 

Photographs, sägas om David Lynchs fotografiska bildspråk?

- Kan fotografiernas möjliga verkan på en betraktare undersökas med hjälp 

av a) Roland Barthes begrepp punctum, och b) Susan Sontags idéer om det 

fotografiska mediets inneboende surrealism? 
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1.3 Forskningsöversikt

Upprepade sökningar i relevanta databaser efter vetenskaplig litteratur om Lynchs 

konstnärskap inom fotografi har inte gett något önskat resultat. Vid sökning i t ex 

bibliotekskatalogen Libris på ”David Lynch + photography” förekom det en rad olika 

publikationer där fotografi eller filmfoto ingår: David Lynch: Chaos Theory of Violence 

and Silence av redaktör Takayo Iida och David Lynch: The Unified Field av redaktör 

Robert Cozzolino är båda utställningskataloger med Lynchs samlade verk i 

introducerande texter, här valde jag istället att använda den senast utkomna katalogen 

Someone is in my House från 2018 av redaktör Stijn Huijts.2 Vidare i sökträffen fanns 

fotopublikationen David Lynch: Nudes av David Lynch med nakenstudier och inte rätt 

genre för min undersökning.3 Beyond the Beyond: Music from the Films of David Lynch 

av redaktörerna J.C. Gabel och Jessica Hundley samt Memory and Imagination in Film 

av författaren Patrizia Lombardo belyser enbart hans filmer på olika sätt.4 Istället för 

Pictures of the Mind: Surrealist Photography and Film av författaren Ramona Fotiade 

ville jag använda mig av Susan Sontags Om fotografi eftersom hon där behandlar 

surrealism inom fotografi uttryckligen.5 Utöver detta finns dokumentärfilmer och 

litteratur om Lynch där olika yrkesfolk försöker skrapa på ytan, exempelvis senaste 

biografin Drömvärldar författad av honom själv tillsammans med journalisten Kristine 

McKenna.6 Skriften är en detaljrik publikation fast den avslöjar dock inga mysterier i 

konstnärskapet.

Konsthistorikern Moa Goysdotters avhandling Impure Vision: American 

Staged Art Photography of the 1970s anknyter till fototeori och fotografi som något 

fenomenologiskt. I den belyser hon fyra amerikanska fotografers uttryckssätt som på 

1970-talet bröt och ändrade riktningen på den fotografiska normen som tidigare 

dominerat. Den ger överblick som berör hur dessa fotografer använde sin konst som ett 

redskap i förhållandet mellan fotografi, verklighet, tanke och gestaltning. Med hjälp av 

kameran uttryckte de sina inre känslor och där exempelvis haptik fick en stor betydelse i

2 Takayo Iida, red, David Lynch: Chaos Theory of Violence and Silence (Kyoto: Akaaka, 2013); Robert
Cozzolino, red, David Lynch: The Unified Field (Berkeley: UC Press, 2014); Stijn Huijts, red, David 
Lynch: Someone is in my House (London: Prestel, 2018)

3 David Lynch, David Lynch: Nudes (Paris: Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2018)
4 J.C. Gabel och Jessica Hundley, red, Beyond the Beyond: Music from the Films of David Lynch (Los 

Angeles: Hat & Beard, 2017); Patrizia Lombardo, Memory and Imagination in Film (Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2014)

5 Ramona Fotiade, Pictures of the Mind: Surrealist Photography and Film (Bern: Peter Lang, 2018); 
Susan Sontag, Om fotografi, översättning Boo Cassel (Stockholm: Natur och Kultur, 2001)

6 David Lynch och Kristine McKenna, Drömvärldar, översättning Ulrika Jannert Kallenberg 
(Stockholm: Bokförlaget Polaris, 2018)
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fotografiets gestaltande.7 Goysdotters resonemang är av vikt för denna studie då den 

skapar perspektiv åt fototeori rörande exempelvis Barthes punctum och avhandlingen 

blir relevant att koppla till min egen undersökning då den både kompletterar samt 

styrker diskussionen angående förhållningssätt till fotografi som konstform.8

1.4 Teoretiska utgångspunkter

Studiens ramverk utgörs av fototeori genom filosoferna Roland Barthes och Susan 

Sontag, dessa personer är dessutom starkt förknippade namn inom ämnet fotografi. 

Fototeori kan exempelvis handla om allt från hur en kamera fungerar till 

framkallningsprocesser i mörkrum, men i den här undersökningen behandlar teorin 

själva fotografiet som medium. Barthes tar upp två begrepp som gör att vi intresserar 

oss för ett fotografi och det första är studium vilket innebär delaktighet i bildens 

information eller känslor den förmedlar.9 Det andra är punctum vilket innebär det 

somliga bilder oavsiktligt överraskar oss med och som sätter igång vår fantasi.10 Dessa 

båda nämnda element samspelar med varandra och kan utgöra en bilds helhet vid ett 

möte med sin betraktare. Studium är egentligen det som får oss att stanna upp vid en 

bild och ägna den mer eller mindre av vår tid. I ett sådant skede lär vi oss något av dess 

innehåll och det kan handla om både positiva eller negativa saker. Ett gott exempel på 

sådana bilder är pressbilder i nyhetstidningar, vilka har som huvuduppgift att informera 

läsaren. Sedan finns det bilder som träffar mer än andra och når oss med ett djup, dessa 

innehåller ett eller flera punctum. Elementen kan vara saker i en bild som får oss att 

individuellt associera till den egna livsvärlden, det bildas helt enkelt 

igenkänningsfaktorer genom dessa objekt. Punctum kan sätta igång våra minnen när vi 

studerar bilder och det kan även leda till sentimentalitet i betraktandet pga av något som

tidigare existerat för oss. Fotografi är frusna ögonblick av förfluten tid och genom dem 

får vi tid att reflektera över våra liv.

Sontag resonerar att fotografi är den enda konstform som är surrealistisk 

av naturen, ”[…] finns i själva kärnan av den fotografiska verksamheten: just i 

7 Moa Goysdotter, Impure Vision: American Staged Art Photography of the 1970s, diss. Lunds 
universitet (Lund: Nordic Academic Press, 2013), 140ff.

8 Ibid, 135ff.
9 Roland Barthes, Det ljusa rummet: tankar om fotografiet, översättning Mats Löfgren (Stockholm: 

Alfabeta, 2017), 42ff.
10 Ibid, 44.
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skapandet av en duplikatvärld […]”.11 Det är också något abstrakt över det fotografiska 

förloppet, genom att först fotografera av ett objekt och därefter exempelvis hänga upp 

en kopia av det på väggen. I synnerhet är exempelvis en 135-film tydligt surrealistiskt 

med sin förvrängda verklighet som negativ innan det genom en mörkrumsprocess blir 

positiv på ett fotopapper. Det förflutna blir också det surrealistiska motivet i en värld 

som ständigt förändras, att se en skönhet i det försvinnande som avbildats fotografiskt.12

Det vilar alltså något romantiskt över det dokumentära förfaringssättet och har gjort 

sedan långa tider, där fotografiet står för det som varit och bekräftar en verklighet som 

har funnits. Även om fotografier fångar just verkligheten är de samtidigt en tolkning av 

världen och de upplevs olika från person till person, beroende på vad en bild säger oss. 

Bilder tolkas genom egna upplevda minnen, det är så vi bl a relaterar till bild.13 

Fotografier ger oss information men samtidigt bjuder de också in till egna reflektioner 

genom att vi kan applicera vår livsvärld i verket, bilden får alltså en mångfaldig 

innebörd på det viset.

Eftersom uppsatsens frågeställning handlar om upplevelsen av bilder och 

hur de kan ha känslostämning är teoribegrepp som Barthes punctum av betydelse för 

min egen tolkning av Lynchs fotografiska verk. Likaså i Sontags tankegångar angående 

surrealism, eftersom Lynch beskrivs surrealistisk, blir det intressant att se vad det 

eventuellt är i fotografierna som kan tyda på sådant. Hon tar även upp minnets 

inflytande när en mottagare tolkar ett konstverk och båda filosoferna är inne på hur ett 

fotografi upplevs individuellt, beroende på vad en bild säger oss. Sådana aspekter blir 

också relevanta för min studie av The Factory Photographs.

1.5 Metod

1.5.1 Tillvägagångssätt

Eftersom utställningen ägde rum 2014 på The Photographers Gallery i London har 

studien istället observerat bilderna ur utställningskatalogen The Factory Photographs 

som publicerades i samband med denna och innehåller över tvåhundra fotografier. 

Bilderna är reproduktioner i den inbundna publikationen och har utgjort primärkällan 

för uppsatsen. Genom information från galleriet i London fick jag reda på att 

11 Sontag, Om fotografi, 62ff.
12 Ibid, 85.
13 Ibid, 80.
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utställningen hade organiserats enligt en visuell rundvandring bland in- och 

utomhusmotiv.14 Urvalet för min motivanalys resulterade därför sammantaget i en 

exteriör bild och en interiör, eftersom detta var tematiken i upphängningen av 

fotografierna 2014. Jag sökte efter symbolik i de avfotograferade industrimiljöerna och 

fann därför mitt val av de två bilderna väldigt lämpade för min motivanalys. 

Arkitekturmässigt innehåller exteriörbilden exempelvis monumentala fabriksbyggnader 

med tillhörande skorsten och interiörbilden har det väldiga fönstret som är typiskt för 

gamla industrilokaler. Efter en kort inledande bakgrundsbeskrivning sökte jag 

fotografiernas bibetydelser genom en semiotisk analysmetod, för att försöka förstå 

Lynchs bildspråk bättre eller känslan de uttrycker. Genom teorier av filosoferna Barthes 

och Sontag sökte jag därefter med hjälp av deras resonemang en djupare innebörd åt 

fotografierna som medium, vad som exempelvis kan utgöra punctum i dessa och var i 

motiven surrealism går att finna. Slutligen, för att förstå upprinnelsen till The Factory 

Photographs bättre, jämförde jag även de två valda fotografierna med några av hans 

produktioner med liknande prägel.

1.5.2 Etiska överväganden

Det material jag använt i min undersökning är offentliga handlingar, därför har inga 

etiska överväganden tagits i beaktande. Studien involverade inte heller några andra 

deltagare än mig själv. Mitt val av de två bilderna för analysen grundar sig på att jag 

fann dem lämpliga att symbolisera utställningens tema vilken organiserades efter 

interiör- och exteriörbilder, de summerar affiniteten i Lynchs industriella fotografier ur 

The Factory Photographs på ett fint och rättvisande sätt. Att undersöka Lynchs 

fotografiska konstnärskap med utgångspunkt i två fotografier kan inte ge en täckande 

bild, det är jag medveten om, men förhoppningsvis kan en fallstudie med en närläsning 

av två utvalda bilder i viss mån bidra till att belysa hans egenart som fotograf och hur 

bilderna verkar ur receptionssynpunkt. 

14 The Photographers Gallery, e-post till arkivet 190216.
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1.5.3 Analysmodeller

Analysmetod är Göran Sonessons semiotiska modell, som tas upp av Anders Marner i 

Umeå universitets rapportserie Tilde.15 Modellen är ett hjälpmedel till att förstå t ex 

bilder och hur de samverkar med en betraktare. Semiotiken studerar hur de olika 

visuella komponenter som en bild består av bidrar till att konstituera bilden som ett 

tecken vars betydelse bestäms av kontexten.

Metoden sker etappvis och analys sker genom begreppen denotation och 

konnotation.16 Denotationen innebär bildens grundläggande betydelser och 

konnotationen är subjektiva bibetydelser som appliceras ovanpå den första. I 

denotationen beskrivs inledningsvis det piktorala skiktet av vad man först ser eller 

själva illusionen, här i Lynchs fotografier, utan att t ex gå in på färg och form som hör 

till det plastiska skiktet.17 I det sistnämnda skiktet analyseras Lynchs kompositioner mer 

ingående och det ligger sedan till grund för en djupare innebörd åt fotografierna. 

Eftersom bilderna är tagna ur ett sammanhang från verkligheten återges en känsla av 

något som sker utanför bildrummet, därför blir det även aktuellt att försöka beskriva det 

referentiella rummet i analysen.18 Bilder och delar av bilder påverkar varandra retoriskt 

och vi tolkar med utgångspunkt i förväntningar förvärvade genom vår livsvärld.19 Saker 

som sker i bilderna, exempelvis rök, utgör igenkänningsbara ikoniska tecken och 

skänker associationer eller indexikaliteter.20 I konnotationen kommer jag sedan 

sammanföra fotografierna i en bredare kontext.21 Här kan man exempelvis sätta 

intertextualiteter i förbindelse med verken, som i den dokumentära stilen Lynch 

använder sig av.22

Fototeorierna kommer sedan som ett led i konnotationen där jag behandlar

fotografierna i ett nytt avsnitt. Här kommer jag bl a försöka koppla Lynchs fotografier 

till teori gällande Barthes begrepp punctum. Vidare kommer jag se om det går att finna 

surrealism i fotografierna, som det beskrivs enligt Sontag. Båda filosoferna tar även upp

betydelsen i hur bilder tolkas differentierande från person till person, där t ex minnen 

har stor betydelse i mötet. Saker som dessa kommer också tas i beaktande, hur vi som 

15 Anders Marner, ”Upplevelse, tolkning, analys och samtal - bildsemiotiskt perspektiv på teori och 
metod i bildbetraktandet,” i Tilde nr 12, red. Per-Olof Erixon (Umeå universitet, 2009), 10ff.

16 Ibid, 25.
17 Ibid, 13.
18 Ibid, 15-18.
19 Ibid, 26.
20 Ibid, 20.
21 Ibid, 25.
22 Ibid, 37.
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människor helt enkelt förhåller oss till bild. Goysdotters resonemang blir 

kompletterande då även hon belyser punctum, men även hur de amerikanska 

fotograferna hon beskrivit gestaltar drömmar snarlikt Lynchs angreppssätt. Den 

gemensamma nämnaren är haptik eller att återge en förnimbar känsla genom fotografi. 

Hans förhållningssätt är gränsöverskridande likt fotografernas hon tar upp i sin 

avhandling, de håller sig alla borta från fotografiska normer. Samtliga författare tar 

också upp fotografiet som något fenomenologiskt, ett slags väsen, vilket fick mig att 

väga in arkitekturteoretikern Christian Norberg-Schulz teori om platsfenomen med 

tanke på Lynchs val av objekt. 

1.5.4 Avgränsningar

Studiens avgränsningar handlar om en frånvaro av Lynchs egna tolkningar av 

fotografierna ur The Factory Photographs. Försök till personlig intervjukontakt med 

honom har inte tagits eller varit aktuellt. Motivanalysen här grundar sig på ett 

betraktande tillvägagångssätt, därför uteblir konstnärens eventuella beskrivningar av 

fotografierna i fråga. I intervjuer säger han också att det är upp till betraktaren att själv 

avgöra vad de upplever i hans konst.

1.5.5 Källor och källkritik

Eftersom den fysiska fotoutställningen ägde rum 2014 i London blir primärkällan för 

studien den inbundna utställningskatalogen The Factory Photographs. Samtliga 

fotografier från serien är svartvita och utgörs här av reproduktioner från 

originalkopiorna som visades. Det är svårt att avgöra om bildkvalitén i katalogens 

papper skiljer sig mycket från originalkopiorna eftersom jag inte upplevt dessa vid 

utställningstillfället, möjligtvis påverkas analysen inte nämnvärt av detta.

De sekundära källorna utgörs av ett urval av Lynchs övriga produktion. 

Som konstnär är han oerhört mångfasetterad och har uppenbarligen inga begränsningar 

vad det gäller konstnärliga uttryck. Jag har därför studerat några verk ur den inbundna 

publikationen Someone is in my House från 2018, synonyma till The Factory 

Photographs uttryckssätt, exempelvis litografier tryckta vid studion Idem Paris samt 

fotografierna från fotoprojektet Snowmen 1993. Utöver detta har jag även undersökt 

11



filmfotot i hans film Eraserhead från 1977 med avsikten att finna paralleller till 

uppsatsens primärkälla.

1.6 Arbetets disposition

Studiens beståndsdelar har nu beskrivits i uppsatsens föregående rubriker, samt 

underrubriker. Primärkällan är den utställningskatalog med reproduktioner som gavs ut i

samband med expositionen av fotografisamlingen The Factory Photographs i London 

2014, jag har inte upplevt de fysiska fotokopiorna i verkliga livet. Fokus eller 

tyngdpunkt ligger på en fototeori, genom begrepp som exempelvis punctum, där två av 

de fotografiska verken analyseras genom en semiotisk analysmetod ur min synvinkel 

som betraktare.

Huvudtexten delas in i fyra stycken avsnitt om fotografierna med en 

inledande bakgrund. Därefter görs först en uttömmande semiotisk analys av de två 

fotografierna, följt av en analys av hur fotografierna kan ha kommunicerat med sin 

betraktare med hjälp av Barthes begreppsbildning runt punctum och Sontags idéer som 

det inneboende surrealistiska elementet i all fotografi. Avslutningsvis behandlas The 

Factory Photographs i jämförande syfte med några urval av Lynchs övriga produktion.
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2 Huvudtext

2.1 Bakgrund

David Keith Lynch född 1946, USA. Från början målande konstnär och utbildad vid 

Pennsylvania Academy of the Fine Art i Philadelphia, men som senare kom att 

intressera sig för filmmediet. En rad olika konstfilmer ledde fram till Eraserhead som 

gjorde honom till världsberömd filmregissör genom Mel Brooks.23 Han är mest 

förknippad med spelfilmer som bl a Blue Velvet och tv-serien Twin Peaks.

När konstnärer, som Lynch, inte vill avslöja var de hämtar inspiration eller

vad saker och ting betyder blir det genast intressant i mitt tycke. I media har han 

beskrivits som en surrealist och hans verk anses gå i mörka undertoner, ibland med viss 

humor. Genom olika konstnärliga uttryck skapar Lynch sina olika världar. Att 

fotografera övergivna industrier har varit ett återkommande tema för honom sedan 

1980-talet i samband med filminspelningen av Elefantmannen.24 Filmskapare är även 

fotografer, speciellt när de letar filminspelningsplatser. Det var på detta vis det tog sin 

början.

Curator Petra Giloy-Hirtz träffade Lynch i hans studio i Los Angeles 2013 

för att sammanställa industribilder för utställning på The Photographers Gallery i 

London.25 Den inbundna utställningskatalogen tillkom i samband med expositionen 

2014.

23 YouTube, ”David Lynch In Conversation,” hämtad 181218. https://youtu.be/jGd6lnYTTY8
24 Lynch och McKenna, Drömvärldar, 182.
25 Giloy-Hirtz, The Factory Photographs, 16.
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2.2 Fotografierna och semiotik

I. David Lynch, Untitled (Łódź), 2000, fotografi.26

Det grundläggande i denotationen och vad första fotografiet föreställer i det piktorala 

skiktet är två höga byggnader placerade i bakgrunden där det verkar komma ut rök från 

ett utav fönstren.27 I samma fönster kommer det även ett ljussken och från dess byggnad

löper det två linor som förefaller vara förankrade i en stor skorsten placerad i bildens 

högra förgrund. Tidsmässigt upplevs det äga rum vid skymning eller möjligtvis i mulen 

väderlek. Ett avskalat träd i bakgrunden avslöjar om en höst- eller vinterårstid. Miljön är

tom på mänskliga gestalter eller övrigt liv. I det avbildade rummet ser vi här ett 

begränsat utsnitt ur ett större sammanhang av själva omvärlden.28

Bildens plastiska skikt är svartvit, monokrom i sin gråskala, vilket skänker

den en känsla av tidlöshet.29 Fotografiet kan, utan att känna till uppkomst, ha tagits 

nyligen eller för länge sedan och uppfattas realistiskt. Motivet upplevs fotograferat i 

befintligt ljus, några hjälpmedel som blixtar verkar inte ha förkommit. På grund av 

ljusets platthet förekommer det inte heller några direkta skuggor i bilden. Kontrasten, 

mellan svart och vitt, är ändå god vilket gör att det lätt går att urskilja objekten. Ur ett 

26 Ibid, 6-7.
27 Marner, ”Upplevelse”, 11ff.
28 Ibid, 16.
29 Ibid, 13.
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betraktarperspektiv blir det en närvarande känsla av att befinna sig i en mörk industriell 

miljö någonstans i världen, omringad av kolossala byggnader bland smuts och rök.30 

Ljuset i horisonten skänker dock bilden balans, ett lugn eller hopp. Storleken på 

byggnaderna bekräftas om man försätter sig i fotografens emotiva perspektiv, 

grodperspektivet skvallrar om hur verkligheten framstod på plats.31 Skapelserna i 

motivet upplevs väldiga och massiva. Ramrummet vittnar också om att exempelvis 

skorstenen sträcker sig i minst dubbel längd upp mot skyn.32 Inom fotografi kan 

verkligheten förställas genom användandet av vidvinkeloptik och resultatet blir då 

exempelvis att husfasader faller i motivet. Rymden i fotografiet blir alltså inte tekniskt 

korrekt, resultatet blir en förskjutning som inte överensstämmer med verkligheten. 

Surrealism uppkommer exempelvis genom att avvika från perspektivregler, enligt 

konstteoretikern Rudolf Arnheim, och det har Lynch åstadkommit genom sin 

komposition här.33 Att objekten i bilden är fotograferade i vinkel och inte rakt framifrån 

skapar samtidigt rörelse åt gestaltningen. Lynchs förhållningssätt upplevs distanserat, 

med en viss respekt för miljön som avbildats på något vis. Det handlar inte om 

närgångna återgivningar här.

Konnotationen i fotografiet skänker bl a en dokumentär känsla, en bild 

tagen ur verkligheten.34 Det svartvita förstärker stilens framtoning, den monokroma 

gråskalan har också förkommit längst tid i fotografiets historia. Dokumentära bilder har 

för övrigt härkomst ur polisiärt arbete, för att återge verkligheten till olika slag för 

bevismaterial eller dokumentation. En oväntad retorik i bilden uppstår i och med röken 

som verkar komma ut från byggnadens fönster, vilket leder tankarna till överhängande 

fara eller hot.35 Händelsen kan också vara en synvilla och bero på en vind som fört dit 

rökmolnet. Detta scenario stör den annars lugna melankolin och skänker bilden liv. I 

den öde tillvaron kommer det även ett sken från samma fönster vilket tyder på en 

ljuskälla som troligtvis drivs av elektricitet, där linorna som verkar vara förankrade i 

skorstenen möjligtvis är elkablar. Detta kan associeras till mänsklig närvaro i motivet av

någon som kanske arbetar nattskift. Fönstret består av nio småfönster där det mittersta 

30 Ibid, 19.
31 Ibid, 19.
32 Ibid, 20.
33 Rudolf Arnheim, Art and Visual Perception, The New Version (Berkeley: University of California 

Press, 1974), 299ff.
34 Marner, ”Upplevelse”, 25.
35 Ibid, 27.
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saknar glas, lokalen därinne förmodas vara dragig. Dessa indikationer får mig att 

fundera över fabrikens överlevnad.

Vi har här att göra med ett tidsdokument av en plats som eventuellt inte 

längre existerar, en äldre industrimiljö troligtvis uppförd av män och där de sedermera 

arbetat. Industrialismens förgängelse har här fångats på bild och vi informeras att något 

är passé. Frånvaro av egentligt liv i bilden för också tankarna till död, där svärtan i den 

förstärker känslan ytterligare, med exempelvis det avskalade trädet som en symbol för 

detta. Vi serveras en mörk öde värld, en dystopi. Svart kan också stå för sorg i olika 

sammanhang, en respektfull färg. Ljuset i bakgrunden kanske symboliserar en 

hoppfullhet, såvida det inte är mörkret som gör sitt intåg helt och hållet. Svärtan i bilden

är annars dominerande, vilket exempelvis skänker den mystik men samtidigt en dyster 

känsla. Känner man till Lynchs konstnärskap sedan innan ger det hjälp på traven åt 

perceptionen.
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II. David Lynch, Untitled (Łódź), 2000, fotografi.36

Till skillnad mot förra fotografiet blir illusionen här en interiör position där man 

befinner sig bakom en stor fönsterinfattning som upptar hela bildytan. Den består av 

småfönster omöjliga att se igenom pga smuts, några har sprickor i sig. I mitten fattas 

några fönsterglas och genom utblicken går det att se en hög byggnad centrerad i 

bakgrunden på en gårdsplan. Till vänster om samma byggnad finns ett träd och till 

höger en lägre byggnation. Trädet saknar löv och talar om att det förmodligen är höst 

eller vinter, precis som i föregående bild. Likaså tidsmässigt kan det även här vara strax 

vid skymning eller ett dagsljus dämpat av mulet väder. Det avbildade rummet är 

folktomt, öde. Detta är bildens piktorala skikt.

I det plastiska skiktet presenteras även här ett svartvitt fotografi, taget i 

befintligt ljus. Kontrasterna är goda och det går att urskilja objekten i bilden. Platsen är 

en industrimiljö och om titeln inte gav ledtråd vart någonstans hade man kunnat gissa 

att det var samma ställe som i förgående bildmotiv pga likformighet. Här befinner man 

sig dock inomhus och blickar ut på en gård genom en glugg i en fönsterinfattning. Även

om inte mycket information ges i utblicken anar man att det borde finnas fler 

fabriksbyggnader i det referentiella rummet och att området kan vara omfattande.37 

36 Giloy-Hirtz, The Factory Photographs, 121.
37 Marner, ”Upplevelse”, 15-18.
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Eftersom man inte kan se genom de övriga fönstren bildar dessa och infattningen 

silhuett i det svaga motljuset. Ramrummet skänker en instängd känsla bakom glasen 

som förmodligen är ett utsnitt av ett betydligt större fönster i en gigantisk lokal. Bilden 

som tippar en liten aning åt vänster är annars tagen rakt framifrån och upplevs stelare än

förra fotografiet, det saknas alltså väsentlig rörelse pga komponeringen. Lynch har 

också kommit närmre sitt objekt i ett perspektiv där det varit möjligt att fotografera utan

att behöva vinkla eller tilta kameran. Han har alltså inte placerat sig i ett perspektiv 

underifrån som i förra fotografiet och rent tekniskt blir det därför heller ingen 

surrealistisk stil i slutresultatet. Motivet är naturligt återgivet som ögat upplever det i 

verkligheten, förmodligen med normaloptik, och det finns alltså inga 

perspektivförskjutningar i exempelvis fallande husfasader här. Objekten upplevs korrekt

återgivna.

Konnotationen beskrivs av samma svartvita dokumentära stil som i förra 

fotografiet. Det finns dock ingen händelse i bilden eller antydan till det, det är helt stiltje

och inga tecken på liv. Däremot kan den beskriva en väntan på att något eventuellt ska 

hända, en förändring av något slag. Ljuset i horisonten ger fotografiet positiva anslag, 

men det kan också handla om att ljuset lägger sig och situationen blir omvänt kuslig. 

Det trasiga fönstret leder tankarna till misär.

Eftersom titeln avslöjar platsen och hur skicket på industrimiljöerna 

gestaltats skapas en bild av något förgånget, en svunnen tid. Förhåller man sig 

verklighetsförankrad i fotografiet handlar det om ett tidsdokument, som tidigare nämnts,

men i en fantasivärld placeras man i en livlös mekanisk dystopi. I bilden sker en slags 

förändring i och med ljuset i himlen. Om det är något annalkande gott eller ont är svårt 

att yttra sig om, men en värld i förändring kan var en tolkning. Kombinerar vi de båda 

fotografierna får vi en handling i Lynchs narrativ, konstnärskapets angreppssätt talar i så

fall inte för en positiv utveckling. I slutändan rör det sig trots allt om hans fascination 

för miljöer som dessa och om fotografi.
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2.3 Fotografierna och fototeori

Elementet studium i fotografier, som Roland Barthes benämnt det, det som får oss att 

betrakta en bild kan bero på olika saker.38 En del bilder passerar mer eller mindre 

obemärkt förbi oss, vi godtar dem eller inte, men det går knappast att undvika en 

individuell reflektion vid ett möte med dem. Studium är en slags fostran enligt Barthes 

genom ett oskrivet avtal mellan sändare och mottagare, en del av vår kultur.39 

Fotografiets betydelse är t ex att informera och vi kan lära oss något av samtliga bilder 

vi ser. Anledningen till uppmärksamhet sker annars genom associationer från våra liv, 

att vi känner oss delaktiga i t ex en bild och därigenom adderar bibetydelser till verket.40 

All konst sätter en fantasi i rörelse, mer eller mindre, beroende på vem mottagaren är.

Det andra elementet i Barthes teoribegrepp, själva störningen, benämns 

punctum.41 Det kan vara detaljer i ett motiv som träffar eller söker upp sin betraktare 

och kan handla om ett behag eller obehag i bildmötet. Ibland stannar störningen vid att 

bara vara en detalj i en bild, men i en del fall kan detta punctum expandera när vi börjar 

att associera fritt. En bild kan vara befläckad med dessa element men kan också saknas 

helt. Vi lever oss helt enkelt in i somliga bilder och det fungerar olika från person till 

person. Punctum kan också gälla tiden i en bild och att vi upplever en förgänglighet i 

mötet, t ex en påminnelse om något som existerat i våra liv.42 Det handlar alltså även här

om associationer fast på ett djupare plan och är individuellt länkat till minnen.43 

Fotografiets väsen är enligt Barthes att det verkliga och det förflutna glider samman, det

är själva idén med mediet.44 Fotografiet står för något som varit och bekräftar en 

verklighet som har funnits. Förbindelsen mellan studium och punctum är också ett 

samspel där det ena inte utesluter det andra.45

Eftersom Lynch inte är klart uttalad fotograf har The Factory Photographs

kanske svårare att finna sin publik, fast genom kännedom eller intresse i ämnet är 

sannolikheten att ett passande studium uppstår. För mig personligen handlar det om en 

fascination för hans konst och att dessa fotografier tar en till platser som upplevs 

ofördelaktiga och främmande, fast på ett betryggande avstånd. Här blir det även 

naturligt att koppla fotografierna till Lynchs övriga produktioner vid associationer, 

38 Barthes, Det ljusa rummet, 42ff.
39 Ibid, 46.
40 Ibid, 43.
41 Ibid, 44.
42 Ibid, 137.
43 Ibid, 66.
44 Ibid, 111.
45 Ibid, 65.
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igenkänningsfaktorer uppstår därigenom. Det är specifika element i fotografierna som 

träffat mig djupare med punctum och de kommer från skilda saker, har också förstått 

efteråt att det är en av anledningarna till mitt bildurval. I första fotografiet, som också 

var det självklaraste valet, är det ljusskenet från fönstret i byggnaden och för mig själva 

nerven i bilden. Det lilla skimret från lampan blir centralt i fotografiet och ett livstecken 

i den dunkla dystopin, själva hoppet om räddning eller omvänt ett rop på hjälp. 

Möjligtvis blir det associationer till isolerade platser upplevda i verkligheten eller på 

film, med den där solitära lampan som lyser likt ett fyrtorn i natten. I andra bildvalet är 

det utblicken från fönstret som ger syre åt en instängd känsla, dammet och de trasiga 

rutorna gör sitt till. Även om utsikten inte är inbjudande vill man åt friheten, trots att 

gårdsplanen och miljön verkar skum. Bildens lilla lutningsgrad ger magkänslan obehag 

om riskerna det innebär att lämna glasfästningen. Gestaltningarna säger också något om 

obeständigheten i själva livet, att inget är för evigt och möjligheter måste prövas. 

Fotografierna är tidsdokument som träffar mig djupare, med olika punctum, än enbart 

som uttryckliga dokumentationer av nedlagda industrimiljöer.

Susan Sontag säger att fotografier både är en sken-närvaro och frånvaro som lockar till 

drömmeri likt en öppen brasa.46 Surrealismen är det centrala i den fotografiska 

verksamheten när man skapar en kopia av verkligheten, det finns alltså naturligt i den 

avbildande processen.47 Hon menar att surrealismen hemställer sig till tillfälligheter och 

välkomnar det som exempelvis är besvärande eller egendomligt. Objekt som genererar 

sig själva, helst lite obskyra, utan bemödande insats från fotografen är alltså de mest 

surrealistiska.

Människor relaterar till bilder via minnen som nämnts tidigare och 

applicerar sin livsvärld i enlighet med detta. På det sättet utövar fotografier en 

påminnelse om döden enligt Sontag, de vädjar till sentimentalitet hos betraktaren.48 Hon

säger att ett fotografi med tiden får en aura och flyr undan sin skapares avsikter till slut, 

det blir mer intressantare samt rörande desto äldre det blir.49 Känslor uppstår alltså när vi

betraktar en svunnen tid i ett fotografi. Det förflutna har också blivit det mest 

surrealistiska motivet, att se en ny skönhet i det försvinnande.50 Dokumentärfotografiet 

har exempelvis sin grund i detta förfarande, i funktion som tidsdokument.
46 Sontag, Om fotografi, 25.
47 Ibid, 62ff.
48 Ibid, 80.
49 Ibid, 149.
50 Ibid, 85.
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Fotografier skänker oss som sagt information men samtidigt varierande 

innebörd, de bjuder in mottagaren till egna spekulationer. Kameran får på det sättet 

makt beroende på vad som avbildats, fotografen sätter sig i relation till världen och 

levererar sedan något som vi upplever som givande kunskap.51 Kameran kan också ljuga

genom att förställa världen genom linsen eller på annat sätt manipulera slutresultatet.52 

Som nämnts tidigare kan bilder ta med en till platser där fotografen ”utsatt sig”, 

betraktaren kan alltså sedan tryggt ta del av ett avbildat ideal utan att behöva flytta på 

sig. Det finns inga dåliga fotografier enligt Sontag - bara mindre intressanta, mindre 

adekvata, mindre mystiska.

Lynchs enkla förhållningssätt till mediet och kompositionerna i The 

Factory Photographs talar mycket för ett surrealistiskt anslag. Vi har en fotograf som 

slumpartat sökt upp dunkla industrimiljöer i världen, fotograferat dem utan 

perspektivregler och sedan låtit motiven tala för sig själva i slutändan. Lynch kan inte 

heller påverka bildernas acceptans, de sonderar sig själva till mottagaren genom att sätta

igång perceptionen. I hans bilder kan igenkänningsfaktorer beröra oss, genom element i 

bilden som t ex triggar igång minnet. Ljuset från lampan i fönstret kan helt plötsligt lysa

från en annan källa, som drogs paralleller till tidigare. Betraktaren anländer även tryggt 

till hans miljöer, de slipper utsätta sig för dystopin i fysisk form.

Med sin avhandling tar Moa Goysdotter upp att punctum är en effekt av indexikaliteten 

eller människans associationer.53 Den närvarokänsla ett fotografi skänker sker ofta 

genom upplevelse i intersinnessamverkan, främt mellan syn och känsel.54 Denna 

överensstämmelse är punctum och kvalitén i ett speciellt fotografi som träffar sin 

betraktare. För att väcka punctum måste vi t ex känna det vi ser, den optiska upplevelsen

flätas samman med haptik i ett haptiskt bildspråk.55

En av fotograferna hon fokuserat på är Arthur Tress som också kallar sig 

för surrealist.56 Tress var en av de amerikanska fotograferna som bröt mot den 

fotografiska normen på 1970-talet, de arrangerade sina bilder. Denna stil förändrade 

mycket inom fotografins tekniskt korrekta ideal och dokumentära framtoning, genom att

51 Ibid, 14.
52 Ibid, 95.
53 Goysdotter, Impure Vision, 135.
54 Ibid, 137.
55 Ibid, 141.
56 Ibid, 111.
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de bl a själva deltog som objekt i gestaltningarna.57 Tress försökte återge sina inre 

känslor och framförallt drömmar han varit med om. I avhandlingen jämför Goysdotter 

speciellt honom med fotografen Minor White som annars höll sig till den korrekta 

fotografins diskurs, men trots tekniska skillnader hade de ändå liknande infallsvinkel till

fotografi som uttryck.58 Whites filosofiska förhållningssätt var att själva fotografiet var 

en skådeplats för tolkning mellan inre känslor och det avbildade objektet som inte 

behövde vara en person. Uppfattningen om fotografiet som väsen är ändå något de har 

gemensamt, oavsett ting i bilden.

Lynchs ena fotografi kan exempelvis ge en upplevelse av att dra handen 

över de solkiga fönsterglasen eller känna den vassa eggen i de krossade delarna. Sådana 

förnimmelser, genom ett haptiskt synsätt, förstärker illusionen ytterligare till en känsla 

av ett nära avstånd. Betraktaren kan se och känna bilden, men ändå är det bara 

ingivelser och man slås av kraften en bild kan förmedla. Tress återger drömmar genom 

fotografi och här finns paralleller till Lynchs stil, för att återknyta till citatet i början av 

inledningen. Det är också det Lynchs produktioner genomgående handlar om, inre 

synbilder som egentligen inte existerar i verkligheten. Även om han inte handgripligen 

arrangerat sina fotografier förhåller han sig inte heller till teknisk perfektion. Han 

frångår exempelvis perspektivregler som nämnts tidigare och med sina beskurna 

kompositioner låter han sedan betraktaren fylla i fortsättningen på ramrummet. Lynch 

befinner sig i zonen mellan den fotografiska normen och den arrangerade formen.

Slutligen en annan sak i sammanhanget är platsens betydelse, som beskrivs av Christian 

Norberg-Schulz om platsfenomen.59 Det är konkreta ting, fenomen, som utgör vår 

livsvärld och dessa har ett samband med varandra på ett ofta komplicerat sätt. Vissa 

fenomen kan utgöra en hel omgivning, eller rent konkret kallat för en plats. Han talar 

om vad som utgör en plats karaktär och hur det avgörs på dess innehåll, i naturliga ting 

eller människotillverkade. Genom innehållet förstår vi sedan detta platsens fenomen 

eller väsen och vi måste komma överens med denna helhet för att känna oss hemma i en

sådan situation.60 I ett omfattande begrepp handlar det alltså om det upplevda rummet, 

som något rent geometriskt eller som ett varseblivningsfält. Varierande typ av innehåll 

eller element ligger sedan till grund för människans rumsliga orientering, t ex en 
57 Ibid, 114.
58 Ibid, 113ff.
59 Christian Norberg-Schulz, ”Fenomenet plats,” i Skriftserien Kairos nr 5, översättning Sven-Olov 

Wallenstein (Stockholm: Raster förlag, 1999), 91ff.
60 Ibid, 98.
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byggnad eller ett område.61 Om vi har en positiv bild av en plats känner vi oss säkra 

eller trygga där. Likväl kan det handla om att personligen kunna identifiera sig med en 

omgivning för att uppleva meningsfullhet, det relaterar till olika objekt som vi lärt oss 

känna igen redan från barnsben då perceptionsförmågan börjar utvecklas.62

Det här kan alltså vara orsaken till varför Lynchs industrigestaltningar kan 

upplevas som dystopier, trots att det bara är en illusion genom fotografi. Det saknas 

alltså en visuell överenskommelse mellan oss och platsen som presenteras för att vi ska 

kunna förstå dess väsen här, alla platser har dock karaktär även om den kan vara 

ogästvänlig. Känslan av alienation beror mycket på att det är svårt att informera sig i 

själva rummet, vi bjuds dessutom bara på ett dunkelt utsnitt av miljöernas verklighet i 

motiven. Uppfattningen av platsen blir därför negativ och den upplevs som opålitlig. 

Tryggheten består dock i att vi slipper vara där i fysisk form och som även är 

attraktionen med fotografiets själva förfaringssätt. Lynch har ”utsatt sig” för att framföra

sina expressiva fotografier vilka sedan tar oss till hans märkliga världar, om vi lyssnar 

på dem. På nästa uppslag visas ytterligare några bildexempel hämtade ur 

utställningskatalogen.

61 Ibid, 100.
62 Ibid, 111ff.
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III-IV. David Lynch, Untitled (Łódź), 2000, fotografi.63

V-VI. David Lynch, Untitled (Berlin), 1999, fotografi.64

63 Giloy-Hirtz, The Factory Photographs, 38-39.
64 Ibid, 96-97.
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2.4 Fotografierna och kontext

Eraserhead tog fem år för Lynch att slutföra och det går knappast undvika att dra 

paralleller till miljöerna i den med The Factory Photographs. Kultfilmen, som blev ett 

genombrott för honom, handlar om några människor som lever sina liv i en mörk och 

nedsliten industrimiljö.65 Vi får följa karaktären Henry som hyr en lägenhet i detta 

industriområde och som ska bli förälder tillsammans med en sjuklig flicka som bor i 

närheten, barnet är mycket missbildat när det föds. Lynch ville gestalta ett liv i en sådan 

värld, som han först skapat i tankarna, och helt skildrat i svartvit anda. De mardrömslika

scenerna i filmen är väldigt surrealistiska och samhället som karaktärerna vistas i har 

gestaltats som inhumant, dystopiskt. I en association blir The Factory Photographs till 

stillbilder tagna ur denna film. Även om fotografierna inte innehåller mänskliga 

gestalter är det lätt att visualisera sig att figurerna från filmen finns runt ett hörn eller i 

en byggnad. Både filmen samt fotografierna har samma dunkla kompositioner och 

återger samma obehagliga dystopiska känsla.

VII. David Lynch, Eraserhead, 1977, film.66

65 Ibid, 26.
66 IMDb, ”Eraserhead,” hämtad 190106. https://imdb.com/title/tt0074486
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Han har på senare år varit verksam en del med litografier och tryckt vid studion Idem 

Paris som nyttjats av bl a Picasso.67 Där använder han sig av det gamla förfarandet 

genom plantryck med litografisk sten. På bilden ser vi hans favoritmotiv, en fabrik höljd

i dunkel, och även här dominerar alltså svärtan i konstverket som ett signum för 

artisteriet. Detta litografiska blad från 2007 skulle kunna vara en medveten eller 

omedveten synops från Lynch över egna verk som The Factory Photographs eller 

exempelvis filmen Eraserhead med sina surrealistiska scener och märkliga figurer. Det 

är svårt att ta miste på de drömlika världarna som är ett ständigt återkommande tema i 

hans produktioner.

VIII. David Lynch, Factory At Night With Nude, 2007, litografi.68

67 Idem Paris, hämtad 190106. https://idemparis.com
68 Huijts, Someone is in my House, 96.
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För att visa något ytterligare inom fotografi och som anspelar på hans ödesdigra stil är 

Snowmen från Boise Idaho ett gott exempel. Här serveras ingen industrimiljö men den 

är dock lika avskalad och livlös som fotografierna från Łódź. Känslan är nästan 

obehagligare i denna miljö, som annars borde vara full av liv. En plats som möjligtvis 

blomstrat upplevs här lämnad vind för våg. Det finns en utsatthet i bilden som kan 

kännas igen i The Factory Photographs, fast här upplevs den smältande snöskulpturen 

vara det ansatta och motivet beskriver även här alltings förgänglighet. Trots detta 

uppfattas ändå en humor eller glädje i bilden genom snögubben, som många känner igen

sedan de var små, men eftersom platsens väsen förnims som negativ blir det trevliga 

istället skumt. Den svarta humorn får här stå för själva svärtan i bilden.

IX. David Lynch, Snowman #14, 1993, fotografi.69

69 Ibid, 239.
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3 Diskussion av resultatet

Det nu uppnådda syftet med studien var att försöka tolka David Lynchs fotografiska 

bildspråk genom motivanalys av två av fotografierna ur The Factory Photographs och 

vad det är i dessa verk som möjligen kan orsaka ett starkt intryck hos en betraktare. Om 

upplevelsen av fotografierna förändras genom infallsvinklar gällande exempelvis 

teoribegrepp av Roland Barthes och Susan Sontag.

Här följer en avslutande diskussion av resultatet på frågeställningarna:

- Vad kan, med utgångspunkt i två utvalda fotografier från The Factory 

Photographs, sägas om David Lynchs fotografiska bildspråk?

- Kan fotografiernas möjliga verkan på en betraktare undersökas med hjälp 

av a) Roland Barthes begrepp punctum, och b) Susan Sontags idéer om det

fotografiska mediets inneboende surrealism? 

Att välja två bilder ur serien blev för mig ett fungerande grepp. Första bildanalysen blev

väldigt uttömmande vilket innebar att jag nästan omedelbart upptäckte ett narrativt 

mönster genom analysen av bild nummer två. Jag upplevde att bildmotiven helt enkelt 

upprepade sig, flöt ihop, och kunde därför skönja ett liktydigt bildspråk i fotografierna. 

Från början hade jag tänkt ha fler bilder i urvalet men konstaterade ganska snart att det 

inte hade tillfört mycket till undersökningen. Om jag vägt in andra fotografiska verk av 

Lynch hade utgången förmodligen blivit annorlunda, men avsikten var här att enbart 

studera The Factory Photographs. Fotografi berör olika genres och det skulle inte bli 

rättvisande att jämföra dokumentärbilder med exempelvis figurativa bilder på kroppar 

fotograferade av Lynch. I The Factory Photographs kunde jag därför snabbt se att hans 

fotografiska bildspråk baseras på att han genom enkla medel avbildat dessa 

fabriksmiljöer och förmedlat kompositioner som skänker betraktaren en närhet till 

motiven utan krångel. Kompositionen är också ett av de främsta kännetecknen i hans 

bildspråk där han inte låter sig påverkas av teknisk perfektion, där ett beräknande i 

fotografier annars kan tendera att de upplevs som stela eller distanserade. Lynchs 

intuitiva kameraarbete med perspektivförskjutningar leder till surrealism och med den 

dominerande svärtan i slutresultatet får sedan betraktaren en biljett in i hans dunkla 

drömvärld. Det är förmodligen det generella innehållet i bildkompositionerna med sina 

utforskande nedslag i dessa industrimiljöer som är de bärande visuella elementen, men 
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det är också upp till varje betraktare att själv avgöra vad den upplever i ett möte med 

fotografier som dessa. Jämför jag The Factory Photographs med exempelvis de 

dokumentära fotografierna ur Snowmen påminns jag om samma okomplicerade 

förfaringssätt och bildspråk. Lynchs fotografiska bildspråk i andra sammanhang kan jag 

inte uttala mig om utan det är en annan undersökning.

Barthes och Sontags begrepp kom till användning då jag ville nå en 

djupare innebörd till de två fotografierna. Barthes teoribegrepp om punctum gav mig 

ökad förståelse till hur eller varför vi som betraktare reagerar olika på bilder. Ser jag till 

Lynch fotografiska kompositioner i The Factory Photographs, dvs allt som bilden 

innehåller eller presenterar för oss, finns en enkelheten i bildspråket som kvickt tar med 

betraktaren visuellt i avbildningsrummet. I motivet kan sedan betraktaren individuellt 

reagera på olika element, som kan beröra mer eller mindre, kopplat till exempelvis 

livserfarna minnen. Punctum handlar helt och hållet om ett personligt förhållningssätt i 

mötet med en bild, det som verkligen griper tag i oss på gott och ont. Beträffande 

Sontag och surrealism i fotografi fick jag en större inblick i vad det kunde innebära för 

The Factory Photographs eftersom det handlar om själva avbildningsprocessen i ämnet.

Surrealism hemställer sig gärna till slumpartade händelser som drar lite åt det mystiska 

hållet, Lynchs dunkla industrifotografier upplevs också spontant avbildade, där han t ex 

ignorerat perspektivförskjutningar, vilket resulterar i en surrealistisk karaktär. Barthes 

och Sontags begrepp hjälper till att förstå varför vi upplever bilder på olika sätt och det 

är den största behållningen jag har fått ut om fotografiet som bärare av information.
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4 Sammanfattning

Syftet med studien var att tolka Lynchs fotografiska bildspråk genom en motivanalys av

två av fotografierna ur The Factory Photographs. Eftersom Lynch beskrivs som 

surrealist och gestaltare av drömmar genom olika konstnärliga uttryck ville jag pröva 

fotografierna mot en passande teori. I fototeoretisk utgångspunkt genom filosoferna 

Roland Barthes och Susan Sontag fann jag därför den mest lämpade infallsvinkeln att 

undersöka fotografiet som medium.

Först gjordes en allmän analys genom semiotisk analysmetod och redan 

där kunde jag konstatera att fotografierna hade flera bibetydelser. Konnotationen från 

den analysen fick jag sedan användning för i fototeorin där jag kunde förankra 

tolkningarna i egenskaper som det dunkla eller dystopiska i bildernas information. Här 

kom jag sedan fram till hur individuellt olika vi betraktar bilder och att det helt relaterar 

till vår livsvärld. Det kan finnas flera saker i bilder som skänker affekt genom punctum, 

bra eller dåliga, medan det i andra bilder uteblir helt. Hur bilden sedan är framställd kan 

exempelvis skänka den surrealistiska anslag där exempelvis ett abstrust motiv kan 

återskapa en negativ framtidsvision eller dystopi. 

Beträffande Lynch och hans fotografier ur The Factory Photographs är det

av stor fördel att känna till hans konstnärskap som referens till verken. Om fotografierna

sätts i kontext till hans ”värld” blir de lättare att ta till sig och punctum kan uppstå 

genom våra erfarenheter. David Lynch själv kan enbart introducera sin konst för oss. 
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