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Alexander Bergströms bilder är inte en strävan 
efter nakenhet. I stället är det intimitet han vill åt. 
När kroppen ofta stjäl fokus blir det en utmaning 
att få närvaron och blicken på den porträtterade 
att vara starkare.
text elin parmhed foto alexander Bergström

Vardagligt intimt

P å sätt och vis är Alexander Bergströms fotografier 
arrangerade; plats och modell är givna på förhand. 
Utöver det – improvisation. 

– Det är då det verkligen händer någonting, säger 
Alexander. Jag tycker inte om när det inte är på riktigt. 
Ibland har jag en idé om en bild jag vill ta, men då blir det 
mera jaga bilden och inte ögonblicket. Men jag gör nästan 
aldrig det längre.

Ett visst arrangemang finns som en dunkel aning i hans 
bilder. Medan känslan av vardagsliv är starkare. En flickvän 
som fotograferats i förbigående. Eller någon annan person 
som står honom nära. 

– Känner jag att den jag fotar inte känner sig trygg med 
mig vill jag inte ens ta bilden. Det lyser igenom direkt. 

Modellerna är flickvänner, ex-flickvänner, vänner sedan 
tiden han fotograferade för en modellagentur, eller andra 
vänner. Med vem som helst skulle det bli lite för intimt. 

Även om det är intimitet han är ute efter.
– Ett tag fattade jag inte ens själv att det nödvändigtvis inte 

behövde vara naket. Det finns inget likhetstecken mellan 
naket och intimt. Nu börjar jag väl sakta men säkert ändra 
på det och finna mig själv i det jag gör.

Kroppar som tar överhanden
Naket är en svår gren. Kroppen tar lätt över intresse från 
det fotografen vill förmedla. Ett par nakna bröst och risken 
är stor att blicken stannar där.

– Det har varit lite av en utmaning att få närvaron och 
blicken att bli starkare än den fokus kroppen tar.

Inspirationen till de nakna och intima bilderna går tillbaka 
till Alexander som liten. Grannen Pekka Pääkkö, numera 
fotograf på Mitt-i-tidningarna i Stockholm, har gjort bestå-
ende intryck. När Alexander var i femårsåldern lärde sig 
Pekka fotografera. Han hade även ett helt rum med stora 
och små papperskopior.  

– Jag har ett minne av när jag är kanske åtta och han gör 
sig av med kopiorna. Jag stod där och såg hur han rev sön-
der och kastade nakenporträtt i en sopsäck. Han hade fotat 
nakna kvinnor – det tyckte jag var jättehäftigt.

En annan granne hade en tidningsbutik med porrtidningar 
bland annat. 

– Han hade också 60-talsgrejer som är betydligt mindre 
porriga än vad porrtidningar är i dag. Det var världens mest 
spännande grej att kolla i de tidningarna. Jag börjar se ett 
mönster …
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hända. Missfärgningar och märkliga korn kan uppstå bortom 
fotografens kontroll. Det oförutsedda i användandet av utgång-
en film är också det Alexander vill åt när han plåtar analogt.

– Ju skitigare desto bättre. När det väl blir bra blir det så 
jäkla bra på något sätt. Jag skulle säkert kunna photoshoppa 
något så att det ser riktigt skitigt och coolt ut, men jag 
skulle inte känna lika starkt för den bilden. En film och dess 
karaktär är ett samarbete mellan mig och någonting annat. 
Mer än att jag styr allt.

Senaste året har det däremot blivit mest digitalt fotogra-
ferande medan det förut mest blev analogt. Förhållandet 
nu är på en höft 70 procent digitalt och 30 procent analogt.

Även Pekka Pääkkös fru Erja Lempinen som då pluggade 
på Konstfack, var en inspiration.

– Jag var superfascinerad av deras fotografier och hur 
konstnärliga de var.

Alexander kunde också sitta på biblioteket och titta i foto-
tidningar eller sticka till Nationalmuseum för att titta på 
renässanskonst. 

Vad är det med renässansen som har influerat dig?
– De där drömska och vackra, lite dunkla färgerna. Och ljuset.
 

Utgången film, det oförutsedda och det skitiga
Med en gammal färgfilm vet man aldrig vad som kommer att 
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De analoga filmerna lämnar han in för att sedan skanna 
själv med en billig negativskanner som håller på att tackla 
av. Svartvita filmer får bara ett ställe framkalla – Svenska 
kort på Hornsgatan i Stockholm.

– Det finns en gammal man där som blandar själv – med 
rodinal tror jag. Jag får inte såna neg någon annanstans. Jag 
kommer att gråta blod när han inte finns längre.

 
drömmar om bok och att slå igenom i paris
Han lever inte på att fotografera. Det är en stor hobby, men 
till vardags arbetar Alexander som assistent åt en handikap-
pad kille. Jobbet innebär ett ganska fritt schema med mycket 
jobb vissa veckor och helt ledig tid andra veckor. 

– Mer eller mindre två veckor i månaden har jag all tid i 
världen att fota.

Vad gör du med alla dina bilder?
– Det har väl hänt att jag sålt några bilder, men då har det 

mest varit kompisdealar. Annars samlar jag dem på hög. Jag 
kollade på Crimsons webbsida hur mycket jag printat för och 
jag är uppe i nästan 20 000 kronor. Då började jag tänka på 
vad jag egentligen gjort med alla printar. 

I framtiden vill han göra en bok om någonting han verkli-
gen brinner för. Ett riktigt projekt där han är mer konsekvent 
än vad han har varit.

– Jag har varit så improviserande hela tiden. En bok skulle 
kännas som ett digert hantverk på något sätt. Jag skulle vaska 
fram alla kopior själv.

Ett projekt om sexuella övergrepp har figurerat i tankarna 
länge. Nära vänner, tjejer som killar, har öppnat sig och 
berättat för Alexander vad de varit med om. 

– Där känner jag att jag verkligen har någonting att säga. 
Jag har märkt hur de lever väldigt mycket i skuggan av det de 
varit med om. För många fotografer är det väl den ultimata 
egotrippen att göra någonting om sig själva. Men jag skulle 
hellre vilja att det handlade om någonting som jag tycker 

är viktigt och som förhoppningsvis kan göra en skillnad.
Han har pratat med sina vänner om det, men vet inte riktigt 

hur han ska porträttera dem. Men deras berättelser är också 
viktiga. Kanske än mer viktiga. Texterna vill han däremot 
att någon annan skriver, som kan sätta sig in i berättelserna 
och göra så att läsaren får med sig något.

– Det är det som är ovärderligt – budskapet och vart man 

»Jag skulle säkert kunna 
photoshoppa något så att 
det ser riktigt skitigt och 
coolt ut, men jag skulle inte 
känna lika starkt för den bil-
den. En film och dess karak-
tär är et samarbete mellan 
mig och någonting annat. 
Mer än att jag styr allt.«



sid 40 |  Kamera & Bild 

AlexAnder bergström 
 
Ålder 31 år.
Bor Hökarängen.
gör Assistent åt handikappad kille sedan fem 
år. Maniskt fotograferande på fritiden. 
Utbildning Självlärd, förutom viss guidning 
av Lavas (en del av Kulturhuset i Stockholm) 
fotograf när han praktiserade där efter gym-
nasiet.
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www.alexanderb.deviantart.com
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kan vända sig. Så hur jag än porträtterar dem så har jag 
lyckats.

Alexander när också andra drömmar. Om än mer 
romantiska. Att bli erkänd för sina fotografier i Paris. 

Där har han tagit bilder som han aldrig skulle ha kun-
nat ta någon annanstans.

– Där är det mycket mer som händer, så det är väl en 
dröm någonstans att bli erkänd där också. Det är inte 
nödvändigt, men det skulle vara kul för att det ger så 
mycket. Det är så mycket större där.

Vägen till Paris gick via en tjej som åkte till Sverige 
enkom för att bli fotograferad av Alexander. De blev 
vänner och han åkte till Paris och bodde med henne och 
hennes pojkvän i närmare två veckor.

– Människorna jag träffade på den korta tiden – alla 
var konstnärer, före detta modeller, modeller eller foto-
grafer … Där hände det verkligen saker. Här känner jag 
inte alls att det är samma passion. Även bland fotografer 
och konstnärer här av det jag har sett.

Paris är Paris?
– Ja, där flyger kläderna av folk kors och tvärs var man 

än tittar ungefär. De är väl mindre pryda bara och mer 
utlevande. n
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Modellerna i Alexanders bilder är flick- 
vänner, ex-flickvänner, vänner sedan tiden  
han fotograferade för en modellagentur,  
eller andra vänner. Med vem som helst  
skulle det bli lite för intimt.


