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Submersion – en ny, ännu opublicerad serie bilder som Sara Arnald arbetar med.
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Avtrycket finns där bland de olika stilarna, teknikerna, motiven och färgskalorna. Sara 
Arnalds signatur som hon själv ännu inte hittat och inte vill hitta. Som betraktare bjuds 
man på en palett av upplevelser.

text Elin Parmhed foto Sara Arnald

är porträtt till tid-
ningar. Men i sina 

egna projekt kommer fler sidor av Sara Arnald fram – landskap såväl 
som mer abstrakta bilder. På hennes fotoblogg »50% Gray« trängs än 
mer motiv, stilar och uttryck. 

Sara Arnald är fotografen som inte skyr några tekniker – analogt 
som digitalt, storformat som kompakt, massvis med ljus som mer 
sparsmakat. Allt handlar om vad bilden ska användas till och vilket 
stuk den ska ha. 

– Jag försöker nog alltid att få bilden när jag tar den och kopiering-
en efteråt att stämma överens med personens personlighet, säger Sara 
Arnald. Det är ändå det man har för att förstärka ett porträtt. Eller en 
situation när man plåtar landskap.

Hon kan lika gärna sätta ljus i en timme med upplättningsskärm, fyra 
blixtar och softboxar, som att köra utan blixt. Om det helgar medlen.

– Krävs det att det ska se ut på ett visst sätt så måste jag skapa den 
situationen. Andra gånger kanske jag bara har med mig mitt minsta 
objektiv som inte behöver vara dyrt, bara jag gillar resultatet.

– Är jag ute efter väldigt spontana biler skulle jag kunna ta en liten 
engångskamera. Allt beror på vilken stil jag vill ha och vad bilden ska 
användas till.

Prestigelöshet i val av teknik är viktigt. Det väsentliga är att an-
vända utrustningen man har – en liten kompaktkamera om det är det 
man vill. Sara Arnald skulle inte tveka att göra ett jobb för en tidning 
med en kompakt.

– Om jag bara vet hur jag vill ha det och hur jag ska få det som jag 
vill så går det alltid. Eller tänk den hemska tanken att spegeln rasar på 
min kamera när jag är ute och ska ta ett porträtt. Då har jag en mindre 
kamera som backup och den ska också kunna göra jobbet. Det gäller 
bara att vara lite uppfinningsrik.

Sa r a  va r  27  år när hon plockade upp en systemkamera för första gång-
en och ställde in allt manuellt. Då var hon civilingenjör och jobbade 
med telekom. 

– Redan när jag var liten kände jag mig mycket mer konstnärlig men 
vågade inte göra någonting åt det. Jag har alltid spelat, pysslat och pro-
vat massor med grejer, men det var först när jag lyfte en systemkamera 
för första gången som jag insåg att det här var jag bra på. På riktigt.

Via kvällskurser i Göteborg valde hon att ta steget fullt ut, flytta till 

Stockholm och gå på fotoskola på heltid. För två år sedan gick hon ut 
och sedan dess arbetar Sara som yrkesfotograf. 

Fotoblogg som negativpärm
Fotobloggen »50% Gray« fungerar på sätt och vis som Saras digitala 
negativpärm och kreativa anteckningsbok. Avtrycket finns där bland 
de olika stilarna, teknikerna, motiven och färgskalorna. Sara Arnalds 
signatur som hon själv ännu inte hittat och inte vill hitta. Som betrak-
tare bjuds man på en palett av upplevelser. 

– När allt ligger i en databas i Lightroom är det inte direkt så att 
ens favoriter poppar upp och det är inte så lätt att få ett kreativt driv.

Bloggen började som en tanke på nätgalleri, men Sara insåg ganska 
snabbt att den var två saker. Dels att hon kunde fortsätta vara kreativ 
de dagar hon inte hade något uppdrag. Dels att hon kunde prova olika 
grejer – laborera med färger, kopieringar med mera. Bilder där hud-
tonerna är helt fel, där allt är blått eller grönt, kontrastlösa färger …

– Ingen av kopieringarna är gjorda på mer än tre minuter. Sen pu-
blicerar jag bilderna och efter en månad går jag tillbaka och tittar. Om 
jag fortfarande tycker om det efter någon månad så är det nog bra på 
riktigt. Eller så var det bara ett tokigt infall den dagen.

Experimenten på bloggen ger henne ibland tillfälle att flytta över 
en viss stil på ett uppdrag. Ett exempel är jobb hon gjort för Musik-
magasinet Novell. 

– De kan inte betala mig jättemycket, men då får jag å andra sidan 
full kreativitet vilket du inte alltid får som fotograf. Då har jag använt 
mig lite mer av vänddia-aktiga kopieringar som kanske inte går hem 
någon annanstans, eller lite polaroidstuk.

blogg på två och en halv vägg
Saras fotoblogg är inte av typen en-bild-varje-dag, men den uppdateras 
hyfsat ofta. Bilderna kan kanske upplevas som spretiga med mängder 
av olika motiv och stilar. Fotobloggar finns det gott om. Mer eller min-
dre genomarbetade och av olika kvalitet. Saras är inget hafsverk utan 
består av bilder av genomgående hög kvalitet. I höstas flyttade bloggen 
in på Nina Grundemarks Galleri Ikon vid Nytorget i Stockholm. Ett 
annorlunda grepp i den annars så dyr-print-fixerade gallerivärlden.

I dagens Foto-Sverige ska man gärna printa stort och montera på 
silikon. Vilket också är ett medvetet val för att höja fotografiets status 
till konst. Samtidigt har det försvunnit lite lekfullhet i det, menar Sara. 

vanligaSte uppdraget

en vidd av stilar

>



Bloggbild. Innuendo. Bloggbild. Save it for a rainy day.



Bloggbild. The Goat. Bloggbild. Perdition catch my soul.





Till vänster: Porträtt av artisten Name The Pet för Musikmagasinet Novell. Ovan: Porträtt av artisten Markus Krunegård för tidningen Studio. Nedan: PR-bild för bandet The Forest and The Trees.
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– Fasen, Nina har ju rätt, det vore skönt att bryta mot alla välord-
nade utställningarna med någonting som bara är foto och sen får vi se 
vad det blir. 

Det lilla galleriet med två och en halv vägg bjuder inte på så 
mycket variation när det kommer till hur bilderna kan hänga. Till 
skillnad från i vanliga fall när inramade printar i olika storlekar 
hänger på ikon, hängde nu plötsligt ett stort antal fotobloggsbilder 
uppe. Resultatet blev som en slags molnkänsla där printar byttes 
ut allt eftersom utställningen pågick. Känslan av ett dagboksberät-
tade på avstånd, men närmare inpå flera olika historier när varje 
bild kommer i fokus.

– Många av de bilder som hamnar på bloggen är sånt som jag inte 
riktigt vet var jag ska placera. Vad ska jag göra av det som hamnar 
mellan jobb och konstprojekt? Sen blandar jag in lite annat också när 
jag känner för det. Här har jag tagit en fin bild, men ingen vill ha den 
– då lägger jag ut den på bloggen.

Uttrycket Före bilden
Konstprojekten Sara arbetar med är egentligen anledningen till att 
hon började fotografera.  

– Mer för att det var vackert och för att det sa någonting.
I början fanns någon slags vision om att bli gatufotograf. Snygga 

bilder på kändisar till tidningen fanns inte på kartan.
– Jag är toksocial, men jag kan ha svårt för att närma mig männis-

kor så jag trodde att jag skulle bli en typ som gick omkring på gatorna 
och fotograferade.

Men hon lyckades omvandla sitt sociala jag till att fungera med 
kameran och människor i porträttsituationer.

– Det handlar bara till 20 procent om att sätta ljus, hitta ett bra 
ställe och vara duktig med kameran. Resten handlar om kommunika-
tion med personen man fotograferar.

Saras projekt är mer konceptuella.
– För mig får konst aldrig bli bara estetik, det måste finnas en bak-

omliggande mening också och jag är väl en undersökande natur. Jag 
vill undersöka vissa koncept och jag vill bygga historier med bilder. 

Hon utgår genomgående från en titel och ett kort synopsis när ett 
projekt blir till. Hon börjar inte med bilderna och sätter en titel efteråt.

– Jag försöker konkretisera projektet genom att förklara vad det är 
jag vill med en viss bildserie. Sen går jag ut och försöker illustrera det 
jag försöker säga.

Hårddraget kommer uttrycket före bilden.
– Men det bästa är när en bild både säger någonting och samtidigt 

är så vrålsnygg att man vill ha den på väggen.  

sara arnald

Född 1974, uppvuxen i Åmål.

bor Stockholm.

Familj Man och två bonusbarn.

gör Frilansar som fotograf, jobbar med egna projekt, bildblog-

gar på 50percentgray.net. Är även ansluten till bildbyrån 

Scanpix Bildhuset och är fotolärare på GFU.

Utbildning Kvällskurser i foto samt två år på Fotoskolan Sthlm.

inspiration Utställningar, fotoböcker och musik. 

Fotografer som inspirerar Landskapsfotografen Steven Shore, 

Alec Soth för sina filmiska porträtt, Lars Tunbjörk, Anne Leibo-

vitz porträtt, Gregory Crewdsons lite fläskiga stil med mycket 

ljus och uppställda motiv, Gerry Johanssons svartvita landskap.

målare som inspirerar Klassiska namn som Vermeer, Rem-

brandt och Caspar David Friedrich, men även moderna namn 

som Gerhard Richter och Anselm Kiefer. I målningar är det ofta 

ljuset som inspirerar.

Utrustning Småbild, mellanformat, storformat, kompaktka-

meror, studioblixtar, skärmar av olika slag, med mera – väljer 

teknik utifrån varje situation. 

Weddsida www.saraarnald.com

Fotoblogg www.50percentgray.net

Det hanDlar bara till 20 procent om att sätta 
ljus, hitta ett bra ställe och vara Duktig meD 
kameran. resten hanDlar om kommunikation 

meD personen man fotograferar. Sara Arnald

Bloggbild. The Cornfield. 
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Från projektet There is no way out som Sara gjorde under tiden på Fotoskolan Sthlm.


