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                Abstrakt 
I uppsats och gestaltning vill jag lyfta fram och undersöka människors förhållande till det 
privata fotografiet. Både ur aspekten varför människor väljer att fotografera men också hur 
och vad som representeras i fotografier. Ämnet är allmängiltigt och lättillgängligt och ett 
viktigt område att synliggöra och reflektera på för människor i alla åldrar. Min förhoppning är 
att människor som inte problematiserat ämnet tidigare ska börja intressera sig och därigenom 
få ett vidgat synsätt.    
Arbetet har tagit stöd i teorier om fotografi skrivna av främst Roland Barthes, Susan Sontag 
och Vilém Flusser.  
 
I uppsatsen har fotografen Sally Manns arbeten undersökts som en levande text samt en 
visuell etnografisk undersökning ägt rum om människors fotografering. 
 
Exempel på begrepp som tas upp i texten är: appropriation, objektifiering, noem, motminnen 
och sanningen på snedden. 
 
Till uppsatsen bifogas två bilagor varav den ena innehåller bilder från den etnografiska 
undersökningen. 
 
I gestaltningen har både andra människors fotografering undersökts samt mitt eget förhållande 
till fotografering och representation. 
Den första delen behandlar de visuella representationer som blev till när informanter 
fotograferade under en etnografisk undersökning.  
Del två har utgått från ett fotografi taget av en fotograf på min döda mor i förhållande till ett 
fotografi som både representerar mig och är berättat av mig.  
Del tre tar ett steg längre i de tankar som de första två delarna behandlar. Den lyfter fram hur 
olika berättelser kan representera samma person. 
 
Uppsats och gestaltning interagerar med varandra främst genom den visuella etnografiska 
undersökningen. Men självklart har alla olika delar befruktat varandra eftersom de behandlats 
och problematiserats under samma tidsperiod. 
 
Min metod att undersöka hur människor använder sig av fotografering kom att bli ett handfast 
pedagogiskt verktyg. Det material som finns i gestaltningen kan jag med fördel använda som 
igångsättare när jag i olika pedagogiska rum ska behandla ämnet fotografi.   
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

I en tidigare kurs jag läst på Konstfack skrev jag ett arbete som fick namnet Medier – 

verkligare än verkligheten.
1
 Texten handlade om hur man lever med medier och hela tiden 

skapar sig en ny verklighet genom dem. I boken Medierna och moderniteten skriver John B 

Thompson om hur man tillägnar sig främmande saker och gör dem till sina egna genom att 

införliva dem med sitt eget liv.2 I detta frågade jag mig vad som är det verkligaste vi har, 

mediemöten eller verkliga personer?  

Roger Säljö behandlar detta ämne genom att använda begreppet appropriation i sin bok 

Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv.
3
 Han skriver att man lär sig och utvecklas 

både genom de sociala praktiker man deltar i, men även genom att behärska medierande 

redskap. De medierande redskapen blir till resurser i sociokulturella praktiker.    

Ur detta föddes funderingar kring fotografiets betydelse. När jag under denna vår såg tv-

programmet Kobra om fotografi4 och under samma period läste boken Möten med bilder, av 

Anette Göthlund och Yvonne Eriksson, blev dessa tankar återigen centrala för mig. Texten 

uppmanade läsaren att ha i åtanke att bilden bara är en representation. Det finns ett avstånd 

mellan det som representeras och representationen och en direkt överföring kan aldrig 

förekomma.5 Inför denna uppsats behandlades den texten medvetet genom att bildbegreppets 

innebörd fick stå för fotografiet. Detta gav konkreta funderingar såsom hur svårt människan 

har att föreställa sig något som inte är gestaltat tidigare.6 Intresset för detta har sitt ursprung i 

att jag personligen bara kunnat lära känna min döda mor genom de fotografier som lever 

vidare. 

 

1.2 Syfte 

Denna undersökning är viktig för att få syn på vad fotograferandet kan betyda i människors 

liv, inte minst för de unga. Fotografier kan hjälpa ungdomar i sitt identitetsskapande. Till stor 

                                                 
1 Karlsson, Ida (2003), Medier – verkligare än verkligheten. Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, 
Konstfack. (stencil) 
2 Thompson, John B (2001), Medierna och moderniteten. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 
3 Säljö, Roger (2000), Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv, Stockholm: Bokförlaget Prisma, s. 
152. 
4 Kobra (23-10-06), Kobra om FOTOGRAFI, SVT1. (http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=685572) 
5 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette (2004), Möten med bilder. Lund: Studentlitteratur, s. 48.  
6 Ibid., s. 141. 



2  

del för att de fryser ögonblick och ger perspektiv på vardagen. Genom den representation som 

uppstår i fotografiet kan man både visa vem man vill vara och få syn på vem man är. Jag tror 

också att det är viktigt att reflektera kring fotografens roll och ansvar. För mig personligen har 

fotografier alltid varit en betydande del i livet. Att läsa om teorier kring fotografi ger mig en 

vidgad syn och en förståelse kring företeelsen att fotografera i ett sociokulturellt perspektiv. 

Detta hoppas jag kunna ge vidare till andra. 

Syftet med denna undersökning är att närma sig människors fotograferande i vardagen, att 

både undersöka praktikens innebörd och vad den kan medföra, se på fotografens roll och 

ansvar samt att undersöka vad fotografiet representerar. Diskussion om att med nutida 

metoder manipulera och förfalska fotografier är dock uteslutna ur detta arbete. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur och vad representerar privata fotografier?  

Hur använder sig människor av fotografering i min visuella etnografiska undersökning? 

 

1.4 Teoretiska perspektiv 

Fotografiets funktioner enligt Barthes och Sontag 

Teoretikern Roland Barthes skriver att det som fotografiet visar bara existerat en enda gång.7 

Reproducerandet finns i möjligheten att kopiera bilderna i oändlighet. Fotografiet är fyllt av 

en tillfällighet och berättar om det där, eller det här eller något. Till skillnad från andra bilder 

så smälter fotografiet samman med referenten, objektet. Hur man än gör så förblir fotografiet 

osynligt.  

”Det jag kallar den ’fotografiska referenten’ är inte det fakultativt verkliga ting en bild eller ett 

tecken hänvisar till, utan det med nödvändighet verkliga ting som har placerats framför 

kameraobjektivet och utan vilket inget fotografi skulle kunna vara möjligt.”8 

När Susan Sontag skriver om fotografiet i boken Att se andras lidande, tydliggör 

hon att dess avsikt är att göra saker verkliga eller verkligare.9 Denna verklighet kan man som 

privilegierad (här menar Sontag bilder med lidande människor) avstå ifrån att delta i eller så 

kan man välja att blunda för dem.  

                                                 
7 Barthes, Roland (1980), Det ljusa rummet. Tankar om fotografi, Stockholm: Alfabeta bokförlag AB, s. 12 ff. 
8 Ibid., s. 110 f. Med fakultativt avser Barthes att t.ex. en målning kan låtsas återge verkligheten utan att någonsin 
ha sett den.  
9 Sontag, Susan (2004), Att se andras lidande, Stockholm: Brombergs bokförlag. 
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”Fotografier har samma slags auktoritet över fantasin idag som det tryckta ordet hade igår och 

det talade ordet dessförinnan. De känns totalt verkliga.”10 

De händelser som man inte själv upplevt blir verkliga genom fotografiet. Men dessa händelser 

kan också förlora sin verklighetsförankring om de exponeras upprepade gånger. 

Fotografier har en intimitet som upphäver skillnaden mellan oss och dem, men 

ibland också det motsatta: upprättar ett avstånd mellan oss och dem. Jag undrar om man 

fotograferar för att fånga tag i någonting som man vill ska bestå? Ett sorts samlande på saker 

som händer runt omkring oss. Sontag ger ett svar på denna fundering genom uttrycket att 

fotografier objektifierar.
11 Begreppet innebär att fotografiet har en inneboende makt genom 

att det förvandlar en händelse eller en person till något man äger.  

Personligen kan jag definitivt hålla med om detta. Alla fotografier av min mamma som jag 

har fått ta del av har jag gjort till mina egna bilder. Med detta menar jag att jag har en bestämd 

åsikt om vad min mamma både tyckte och tänkte när fotografierna togs. Jag kan till och med 

berätta vad hon säger när jag betraktar bilderna. Detta har blivit sanningar som ingen kan ta 

ifrån mig. Om någon skulle kommentera något fotografi på ett för mig felaktigt sätt så skulle 

jag inte hålla med personen utan med bestämdhet hävda mina sanningar. Jag har tagit makt 

över mina privata bilder. I mitt ägande finns också ett konstaterande om att min mamma 

faktiskt en gång varit i livet. Detta konstaterande är enligt Barthes fotografiets väsen. Barthes 

beskriver detta med begreppet noem, det som var eller det omedgörliga. 

”/…/det som jag ser fanns en gång där, i detta rum som löper mellan oändligheten och 

subjektet (operator eller spectator), det fanns där och är ändå borta, det var absolut och 

oavvisligen på plats och är ändå redan skjuten i bakgrunden.”12 

Noem innebär inte ett återuppväckande av det som har varit utan bara ett konstaterande av att 

man aldrig kan neka till att det man ser på fotografiet faktiskt funnits där. 

Barthes vill poängtera detta, trots sin medvetenhet om att det kan kännas självklart och 

likgiltigt, eftersom det hör till fotografiets natur. Varje bild är ett närvarobevis och det som 

föreställs blir stadfäst. Detta är en sanning och en övertygelse som andra bildframställningar 

inte kan leverera. 

 

 

 

                                                 
10 Ibid., s. 32. 
11 Ibid., s. 87. 
12 Barthes a.a., s. 111 f.  
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Fotografiet har också förmågan att agitera och skapa illusioner av samförstånd.13 

Men detta skall för den skull inte förväxlas med handgjorda bilders förmåga att frammana 

något. Sontag menar att fotografier antas visa saker. Fotograferandet innebär även att man 

använder kameran som redskap att förvandla saker på ett sätt som skiljer dem från hur det är i 

det verkliga livet. En av kamerans viktigaste uppgifter är att försköna. Den konstruerar, 

reviderar och skapar vår känsla för nuet och det närmast förflutna. Sontag skriver till och med 

att kameran har haft en avgörande roll för vad människor anser vara vackert. 

”Kamerans roll i förskönandet av världen har haft sådan framgång att det är fotografier och 

inte världen som blivit normgivande för vad som är vackert.”14  

Bildkritik och makt 

Att vara bildkritisk betyder för mig att man har ett förhållningssätt till fotografiet som består 

av reflektioner och inte bara av fotograferande och konsumtion. Tillägnelsen är aldrig helt 

omedveten och bilden är alltid vald av någon. Fotografering är ett sätt att rama in vilket också 

betyder att någonting lämnas utanför ramens kant. Fotografen gör medvetna eller omedvetna 

val som blir avgörande för vad man vill att fotografiet ska berätta eller låta bli att berätta. Som 

betraktare ser man ofta på fotografier utan att vara medveten om dess uppbyggnad. Vem har 

tagit fotografiet och varför? Hur tydlig är fotografens avsikt?  

Sontag belyser att det alltid finns en upphovsman bakom fotografiet och att det 

alltid representerar någons syn på saken.15 Samtidigt skriver hon att man ska vara medveten 

om att det inte är fotografens avsikt som avgör fotografiets innebörd. Innebörden seglar alltid 

sin egen väg och som betraktare tillägnar man sig fotografier på många olika sätt. 

Denna tillägnelse kategoriseras enligt Sontag i tre olika former;16 

• Som ett surrogatinnehav av en omtyckt sak eller person. 

• Som en konsumentrelation till händelser. Detta innefattar både de händelser som 

fotografen själv erfar och de händelser som står utanför. 

• Som en information. När man exempelvis kopierar ett fotografi utan att ha det som 

erfarenhet. 

 

                                                 
13 Sontag (2004), s. 12. 
14 Sontag, Susan (1981), Om fotografi, Stockholm: P.A. Norstedt & Söners förlag, s. 101. 
15 Sontag (2004), s. 38-45. 
16 Sontag (1981), s. 176. 
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2 Undersökning; Först Sally Mann och sedan informanter 
 
Denna undersökning bygger på en närläsning av olika teoretikers funderingar kring fotografi 

där främst Barthes och Sontag varit centrala kunskapskällor. Deras teorietiska perspektiv har 

tillfört mycket till de frågor denna undersökning försöker besvara. Både i denna uppsats och i 

en gestaltning har de fungerat som en grund att stå på och ett bollplank att bolla emot. 

Gestaltningen har bestått av tre delar. Den första utgick från de informanter som ingått i och 

teoretiserats i denna uppsats. De andra två har undersökt min egen utgångspunkt till 

fotografiet och mitt förhållningssätt till representation. 

I denna uppsats gjorde jag med utgångspunkt från Barthes och Sontags teorier 

först en närmare undersökning av fotografen Sally Manns arbeten och sedan en egen visuell 

etnografisk undersökning. Jag anser att Mann är en relevant person att närma sig på grund av 

hennes kunskap och erfarenhet i både fotografiskt utövande och som betraktare av fotografier. 

Sally Mann blev år 2001 vald till Amerikas främsta fotograf i inflytelserika TIME 

Magazine.17 Hennes bilder har fått stort gensvar av människor runt om i världen och det finns 

mycket material att ta del av kring hennes arbeten. Med åren har hon dessutom uttalat sig 

konkret om vad fotografi kan betyda. Hennes teorier kan sättas i förhållande till teoretiker 

som liksom hon tagit sig an fotografiet men från andra utgångspunkter, samt i förhållande till 

hennes komplexa fotograferande i jämförelse med andra människor.  

En människa med en så lång erfarenhet i ämnet och som dessutom valt att offentliggöra delar 

av sitt privata liv, skiljer sig hennes funderingar från andra människor eller bygger de på 

liknande teorier? 

Sally Mann var aktuell med en utställning (våren 2007) på Kulturhuset i 

Stockholm, som jag vid ett flertal tillfällen besökte under arbetets gång. Jag har också tittat på 

två tv-program som nyligen visats på SVT, Kobra om Fotografi och K-special Sally Mann.
18
 

Övrigt material jag använt är artiklar som publicerats i samband med den pågående 

utställningen på Kulturhuset. Undersökningen kring Sally Mann är gjord med ambitionen att 

se henne som en levande text. Jag har medvetet valt att inte närmare gå in och analysera 

hennes fotografier utan att istället samla in olika citat av henne som på något sätt berör detta 

ämne. Genom att se Mann som kunskapskälla kan hennes egna teorier om fotograferandet bli 

                                                 
17 http://www.ciac.ca/biennale/angl_mann.html 
18 K-special Sally Mann (21-01-07), What remains, SVT2.  
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synliga, vilket får teoretiskt stöd i Bildanalysboken.19 Där står det att man behöver ha goda 

kunskaper om den verklighet som speglas i bilden för att kunna analysera en fotografisk bild. 

Orsaken till detta är att fotografiet visar ett utsnitt ur en mer komplex verklighet. Med detta 

inte sagt att man inte ska samtala om bilder utan denna kunskap, utan snarare vara medveten 

om att man som betraktare gör egna tolkningar som inte självklart har något med fotografens 

egna ambitioner att göra. I denna undersökning är Sally Manns egna teorier av stor betydelse. 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 

Till mina undersökningar har Sarah Pinks bok Doing Visual Ethnography fungerat som 

inspiration och vägvisare.20 Hon skriver att de metoder man använder sig av ska sträva efter 

att nå undersökningens mål och inte att undersökningen ska sträva efter att hitta en metod. Att 

det visuella i en del undersökningar blir viktigare än det talade och skrivna ordet medan det i 

andra undersökningar blir tvärt om. Det finns därför ingen hierarki i hur man bäst når kunskap 

vare sig i undersökningen av Sally Manns arbeten eller i min visuella etnografiska 

undersökning. De bitar från varje del som kom att tillföra något till arbetet blev använt och 

bearbetat. Den etnografiska undersökningen utgick från en metod där informanterna både 

skrev ner sina tankar och åsikter, utförde en praktisk del i form av fotografering samt muntligt 

reflekterande om ämnet fotografi. Orsaken till detta var att det i förväg inte fanns någon trolig 

hierarkisk ordning på hur informationen från deltagarna skulle komma fram. Pink betonar 

betydelsen av hur man presenterar sig själv för informanterna och hur detta påverkar 

interaktionen.21 Alla informanter var sen tidigare väl bekanta med mig som person och därför 

fanns en förhoppning om att de skulle våga vara naturliga, ärliga och personliga under alla 

delmoment i undersökningen. Samtidigt fanns det en medvetenhet hos mig att detta också 

kunde få motsatt effekt. Kanske skulle resultatet bli att de begränsade sig och hade orsaker till 

att de inte ville dela med sig till mig på grund av att jag var en bekant.  

Val av informanter 

I min etnografiska undersökning har nio par i varierande åldrar arbetat med några av mig 

givna uppgifter. Alla deltagare har inom paren haft olika förhållanden men ändå känt varandra 

väl. Följande parrelationer ligger till grund för denna undersökning; 

• Ett gift par över 65 år.  

                                                 
19 Cornell, Peter m.fl. (red.)(1998), Bildanalys – teorier metoder begrepp: [uppslagsbok], Stockholm: Gidlunds, 
s. 149. Uppslagsord: Fotografi. 
20 Pink, Sarah (2001), Doing Visual Ethnography: Images, Media, and representation in research, London: Sage   
Publications, s. 3 ff. 
21 Ibid., s. 20 ff. 
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• Två gifta par mellan 50 och 60 år. 

• Fyra gifta par mellan 20 och 35 år. 

• En mor och en son på 35 respektive 5 år.  

• En bror och en syster på 8 respektive 6 år.  

Målet med de olika parkonstellationerna har varken varit att undersöka en enskild målgrupp 

eller en viss ålderskategori, snarare att i överlag se på hur människor fotograferar i sin vardag. 

Den etnografiska undersökningens tillvägagångssätt 

Denna undersökning har genomförts i deltagarnas egna hem i den mån det varit möjligt. Där 

har de först enskilt svarat på några intervjufrågor om fotografering.22 Sen har de besvara 

frågan om hur ett fotografi skulle kunna representera dem själva. I vilken miljö de ska befinna 

sig, hur de ska posera, bildens utsnitt etc. Detta har skrivits ner på ett papper utan att den 

andra i parrelationen kunnat se vad som bestämts. Efter det fick de en likadan uppgift men då 

skulle de istället skriva ner vad de trodde att den andra skulle vilja ha som fotografisk 

representation. Sen började fotograferingen. Fotografierna på varje person kom att 

representera en bild som fotografen valt och en bild som objektet valt. I några fall 

fotograferade inte deltagarna själva men dirigerade likafullt hur bilderna skulle tas och gav sitt 

godkännande. Med hjälp av en digital systemkamera blev alla urval av fotografierna 

genomförda direkt på plats.  

De bilder som personerna valt bort raderades. De raderade bilderna skulle i en annan 

undersökning kunnat ligga till grund för en intressant undersökning. Här blev de medvetet 

uteslutna för att kunna begränsa materialet till arbetets mest centrala frågor. När 

fotograferingen var genomförd avslutades undersökningen med ett gemensamt samtal om vad 

de varit med om och deras reflektioner kring detta. 

 

3 Bearbetning och analys  

3.1 Sally Mann och sanningen på snedden – en textanalys 

I fotoprojektet Immediate family porträtterar Sally Mann vad varje mor har sett.23 Men varför 

fotograferar hon någonting som hon tror alla mödrar redan upplevt? Det är intima bilder men 

vardagliga. Hon berättar om barndomen utan fruktan och skam. Ett fotografi öppnar dörrar till 

det förflutna men de visar också något om framtiden. Här skiljer sig Manns erfarenheter från 

                                                 
22 Se bilaga 1. 
23 Mann, Sally (1992), Immediate Family, Phadion. 
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Barthes teorier. Han skulle nog inte säga att fotografiet berättar något om framtiden utan bara 

om historien. Vad menar Mann med att säga att framtiden blir synlig i fotografiet? När en bra 

bild kommer så hoppas hon på att det ska berätta sanningen. Men hennes teori är att det alltid 

bara berättar en del av sanningen. 

”Jag är allt-mer misstänksam mot porträttfoto och hela tanken på vad som kan göras med 

kameran och den trettiondels sekund man stjäl. /---/Men detta enda foto blir historie-

böckernas bild av det barnet. Så fungerar porträttet. Man kan välja ut vissa bilder – som är 

mycket mer extrema och – inte lögnaktiga, för det är de inte – men de är vinklade. Som Emily 

Dickson sa: ’sanningen på snedden’.”24 

Sally Mann ställer sig frågan varför vi måste hålla det vi älskar nära oss, för att sen när tiden 

gjort sitt släppa taget? Jag undrar om hennes syfte med fotograferandet är att konservera det 

hon älskar? Hon har vid ett flertal tillfällen funderat på vad som händer och vilka 

konsekvenserna blir när man fotograferar och jag anser att det finns en medvetenhet hos 

denna fotograf som de flesta människor i allmänhet saknar. Efter hennes ord om 

misstänksamheten mot porträttfotot fortsatte hon nämligen med att säga: 

”Ju fler foton jag tar, ju mer jag jobbar – desto mindre villig är jag att riskera att skada någon 

med ett foto.”25 

Sontag berör detta ämne när hon skriver om att en bildtagning är en händelse 

som ger diktatoriska rättigheter där man blandar sig i, gör intrång och ignorerar.  

”Att fotografera människor är att våldföra sig på dem, genom att se dem som de aldrig ser sig 

själva, genom att ha kunskap om dem som de aldrig kan ha; det förvandlar människor till ting 

som symboliskt kan ägas.”26 

Man gör sig delaktig i andra människors dödlighet, sårbarhet och föränderlighet. Genom att 

fotografera visar man dessutom vad som ska beundras eller motarbetas och ogillas. 

”Fotografier både plundrar och bevarar, fördömer och heligförklarar.”27 

Sally Manns syn på fotografiet har med tidens gång förändrats. Nu finns en 

större försiktighet med vad hon vill fotografera eller visa. Mann har ett pågående fotoprojekt 

där hennes man som lider av muskelförtvining, står som poserande objekt. Av hennes 

berättande framgår att hon tror sig veta vad bilderna visar och antyder att hennes man inte 

förstår detta. 

                                                 
24 Kobra a.a. 
25 Ibid. 
26 Sontag (1981), s. 25. 
27 Ibid., s. 80. 
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”Han är modig. Han vågar låta mig fotografera. Jag är mer rädd för bilderna än han. Jag vet 

vad de visar. Och jag vet… [tystnad] Jag vill inte utnyttja hans mod.”28  

Jag undrar varför hon i så fall väljer att fotografera? Om fallet är så att hon på något sätt 

bortser från sanningen om att hennes man är sjuk, hur hanterar hon då Barthes teori om att ett 

fotografi påtagligt konstaterar? Jag antar att hon snarare behöver få perspektiv på vardagen 

som Kirsten Drotner skriver om.29 Eller så använder hon kameran som ett verktyg att kunna 

hålla distans, i alla fall för stunden.  

Konsten är Sally Manns ingång. Hennes filosofi grundar sig på att skapa konst 

av det vardagliga. En förhoppning med karriären är att visa unga konstnärer att man måste 

älska det man väljer att arbeta med, annars blir det inte bra konst. Det som finns runt omkring 

en, det nära, fotograferar man allra bäst. Enligt hennes man Larry ser hon allting i bilder. Det 

var så projektet Immediate family började. Innan det hade Mann bara tagit vanliga 

ögonblicksbilder av barnen. Men när dotterns ansikte svällt upp av ett myggbett och med 

synsättet konsten mitt framför näsan i åtanke, ville hon börja föreviga vad hon såg.30 Att detta 

ofta innebär arrangerade bilder har för henne ingen betydelse. 

”Avväpnande konstaterar hon att hon bara tar de bilder som ges till henne, men riktigt så 

enkelt är det naturligtvis inte. Mycket är iscensatt, ofta i minsta detalj.”31  

Detta ser jag som en av betydelserna med begreppet sanningen på snedden. Hon har sett 

någonting och vill se detta igen samt försöker bibehålla ögats iakttagelser genom att skapa 

fysiska minnen.   

 

”Just där mellan verkligt och overkligt, mellan att dokumentera och fantisera, mellan att 

improvisera och regissera vilar Sally Manns fotografier.”32 

Genom att studera Sally Mann som levande text föddes hos mig många nya 

tankar om fotografi. Jag fick en uppfattning om att Sally Mann genom sin långa erfarenhet 

som fotograf fått en livserfarenhet och insikt i det fotografiska området som människor i 

allmänhet inte varit i närheten av. Antagligen så berodde detta på att jag upplevt att hennes 

kunskap berört frågor som amatörfotografer inte bryr sig om att fundera på. Eller så handlar 

det om okunskap och att ingen fört in dem i sådana tankebanor. Här kände jag som blivande 

bildpedagog att jag fått intressanta teorier att samtala kring i olika lärandesituationer. Jag 

                                                 
28 Kobra a.a. 
29 Drotner, Kirsten (1991), At skabe sig – selv, Köpenhamn: Gyldendal, Nordisk Forlag A/S, s. 95. 
30 K-special Sally Mann a.a. 
31 Sydsvenska Dagbladet, (07-04-27), http://www.sydsvenskan.se/kultur/article216500.ece 
32 Svenska Dagbladet, (07-04-27),  http://www.svd.se/dynamiskt/rec_konst/did_14599406.asp 
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ställde mig frågan om man i fotograferingsögonblicket behöver ha större medvetenhet om 

dess följder? Borde man bland skolelever fundera mer på fotografens roll och vad det innebär 

att vara ett objekt? Sally Mann har i alla fall när hon citerade Emily Dickson och sanningen 

på snedden gett mig ett verktyg som jag kommer att bära med mig en lång tid framöver.       

 

3.2 Analys av den etnografiska undersökningen 

 

Fotografier är vassa att minnas  

Under den inledande intervjun fick informanterna fundera på frågan om vad fotografier 

betyder för dem.33 Från samtliga framkom det att minnen står för det allra viktigaste och mest 

betydelsefulla hos fotografiet.  

Karin Becker är en teoretiker som jag valt att lyfta fram i detta sammanhang. Hon skriver om 

bilder som artefakter fyllda med spår av såväl fotografen som de människor och erfarenheter 

som återskapas.34 Dessa i sin tur beskriver hon som lagrade minnen som antagit konkret 

fysisk form. Utifrån detta hävdar jag att grunden för fotograferandet hos dessa informanter 

ligger i samlandet av blivande fysiska minnen där fotografiet blir ett redskap att visa vad man 

gjort, när var och hur. 

Två personer beskrev att man inte kommer ihåg någonting alls utan kort. Varpå 

den ena specificerade att man visst minns utan kort men att man påminns med kort. En annan 

tyckte att det var omöjligt att skilja på begreppen minne och foto. 

Ytterligare en informant beskrev att man på ett enda ögonblick kan komma ihåg allt genom att 

titta på ett fotografi. 

Utöver att beskriva fotografiets betydelse för dem personligen med ordet minne, 

specificerade och beskrev informanterna sig på varierande sätt. Här följer nedskrivna 

kommentarer av informanter från olika intervjutillfällen:35  

• Minnen, känslor, värme, en slags rikedom. 

• Spontant betyder det minnen. Men även kreativt skapande. 

 

 

 

                                                 
33 Intervjuer med informanter under perioden 070408-070416. 
34 Becker, Karin (2002), ”Fotografier: lagrade bildminnen” i Becker m fl (red), Medier och människor i 

konsumtionsrummet, Nora: Nya Doxa, s. 173. 
35 Skriftliga svar, Intervjuer med informanter under perioden 070408-070416. 
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• Det betyder minnen, gemenskap 

• dokumentation – saker man har gjort 

• Det kan väcka mycket, känslor både bra och dåligt. 

• Främst betyder det minnen – oftast bra sånna, då man oftast fotograferar i de härligaste stunder i livet. 

Allmänna fotografier berör inte på djupet på samma sätt som egentagna. De är ofta informativa, tex om 

man söker info om en plats, får man ofta ett fotografi. Svårt att skilja mellan fotografi och bilder, och 

om man ser allt som ”ett” tror jag att detta är ett oerhört starkt medel för att fånga och påverka 

människor! 

• Kameran används nästan mer som en dagbok nu för tiden. 

• Korten på väggen av barnbarn ger närhet fast de är långt borta. Korten på barnen på väggen ger 

nostalgitripper.  

Fotografier beskrivs av teoretikern Sontag som vassa när det gäller att minnas.36 

Minnet i sig fryser flödet och den enskilda bilden blir den grundläggande enheten. Jag läser 

hennes text som att fotografiet är en huvudingrediens som är svår att utesluta. Sontag 

beskriver nutiden som ett överflödande informationssamhälle där fotografiet kan vara ett sätt 

att få syn på och förståelse för vad som sker.  

”Att minnas består i allt högre grad inte i att erinra sig en berättelse. Utan i att kunna 

frammana en bild.”37 

Fotografier ses som citat, ordspråk, tänkesätt eller levnadsregler. De både ändrar 

och förstorar våra föreställningar om vad som är värt att betrakta samt blir en etik för 

seendet.38 Men det mest storartade resultatet för Sontag med den fotografiska företagsamheten 

är den känsla som infinner sig av att vi kan ha hela världen i vårt huvud – som ett urval 

avbilder. Bilderna definieras som bitar av världen, inte som olika skildringar. Små miniatyrer 

som alla individer kan få del av genom att både göra och skaffa sig. Aspekten att fotografiet 

inte alls är ett redskap för minnet är legitimt hos en del andra teoretiker.39 Där ses de snarare 

som en uppfinning, konstruktion eller ersättning för minnet. 

Fotografier som motminnen 

Barthes teori är att fotografiet skapar motminnen. Det både saknar en framtid och är aldrig till 

sitt väsen ett minne. 

                                                                                                                                                         
 
36 Sontag (2004), s. 28. 
37 Ibid., s. 95. 
38 Ibid., s. 13 f. 
39 Sontag (1981), s. 186. 
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”Fotografiet är våldsamt, inte för att det visar upp några våldsamheter, utan för att det med 

våld fyller synen och för att i det kan ingenting vare sig förnekas eller förvandlas /…/”40 

Vilém Flusser skriver på ett målande sätt om bilders grepp över människor. 

”De är tänkta som kartor, men blir istället skärmar. Istället för att presentera världen för 

människan, så re-presenterar de den; de sätter sig själva i världens ställe, så till den grad att 

människan lever som en funktion av de bilder hon producerat.”41 

Människan saknar en omedelbar tillgång till världen. Flusser menar att fotografier 

tillgängliggör världen och får den föreställbar men att det också innebär att de ställer sig 

mellan människan och världen. 

Två av informanterna som reflekterade kring motminnen hävdade att sådana inte 

existerar. I stället så beskrev de hur ett fotografi kan återuppliva alla minnen från en hel 

händelse tidigare i livet. 

Val av motiv 

Familjelivet var det som till största delen fotograferades av informanterna, vilket innefattade 

anhöriga, vardagliga händelser och resor. Under semesterresor blev naturen viktigare att 

fotografera än den var hemma. En förklaring var att man ville ta med sig något av det nya 

hem och spara det som ett sorts dokument. En annan aspekt i detta anser jag vara människans 

behov av att förhålla sig. Det som är svårt att ta sig an kan man genom fotografiets makt 

förvandla till sitt eget och på så sätt göra det mer hanterbart. Känslan av det främmande och 

opersonliga försvinner.  

En av informanterna skrev att det är intressanta saker som fotograferas och en 

annan formulerade sig med att det är de viktiga händelserna i livet. Här får Sontags text om 

etik för seendet stöd. Fotografier berättar om våra föreställningar om vad som är värt att 

betrakta. 

Vad fotograferandet medförde 

Under intervjuernas gång fick informanterna fundera kring vad det medför att de fotograferar 

eller inte fotograferar. Denna fråga mottogs utifrån enbart positiva aspekter. En kände lite 

skuldkänslor över att han fotograferade så lite. Han visste inte vad följderna blev men skulle 

dock vilja fotografera mer. 

Den informant som bara var 5 år gammal hade klart för sig vad fotograferandet medför: 

                                                 
40 Ibid., s. 132. 
41 Flusser, Vilém (1983), En filosofi för fotografin, Göteborg: Bokförlaget Korpen, s. 13. 
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”Om man inte tar kort så har man inget att minnas. Om man tar kort så kommer man ihåg. Det 

är roligt att titta på kort.”42 

En annan på 8 år gav också ett tydligt svar: 

”Om man inte fotar glömmer man bort det, hur man ser ut vid en viss ålder. Men om man 

fotar då kan man titta på korten och komma ihåg.”43 

Dessa två svar ger en bra bild av vad alla informanter uttryckte. Det handlar om minnen som 

får liv och ett bevarande för framtiden. Även att fler ska kunna få glädjas åt vad den som 

fotograferat sett. En annan informant beskrev fotografier som en bekräftelse på om man har 

haft ett roligt liv eller inte; 

Att fotografera; Inte bara att man kommer ihåg, det blir även en rikedom för en själv att ha fotografierna. 

Fotografierna blir oersättliga minnen över händelser man aldrig kommer uppleva igen. Så jag tror att 

konsekvenserna av att fotografera el. inte kan ha betydelse den dag man ser tillbaka på sitt liv. Ett 

händelserikt liv el. inte. (Man kan säkert känna att man haft ett händelserikt liv ändå, utan fotografier. 

Med fotografier får man mer en bekräftelse för en själv att man verkligen haft det)44 

En annan ansåg att det blir mer intressant att se på bilder när man berättar om sina bravader. 

Fotografier skapar en längtan efter att träffas. 

Informanternas åsikter var att personliga fotografier inte skapade några känslor 

av vemod eller negativa bilder vilket de däremot ansåg att offentliga fotografier gjorde. De 

offentliga bilderna blev beskrivna som ett av det absolut starkaste instrumentet att påverka 

människor med exemplet pornografi. Bilderna sågs vara ett medel att nå sitt eget syfte, eller 

pengar eller makt eller vad man nu ville ha.  

Detta faller samman med Sontags beskrivning om hur ett fotografi agiterar.45 Alltså att med 

stor intensitet och eller kraft försöka vinna över någon eller några till en viss synpunkt. 

Kirsten Drotner skulle säga att man fotograferar för att få perspektiv på sin 

vardag.46 Mycket exakt formulerar hon vad ett fotografi gör. Det fryser rörelser, handlingar 

och platser som i sin tur leder till att man får perspektiv. Fotografierna ger avstamp i tid och 

rum. Dessutom ger de närhet till tid och rum, så kallade erövringsbilder. De både skapar 

avstamp och perspektiv samtidigt som de öppnar upp en väg tillbaka till närhet. De bygger en 

synlig bro till dåtiden samtidigt som de skapar en hållpunkt i nutiden. När man fotograferar så 

är det lätt att uppleva denna dubbeltydighet. Det finns ett avslöjande och ett gömmande både 

av sig själv och av andra. Fotografierna blir därför ett effektivt medel i vardagen. De utgör en 

                                                 
42 Intervju med informant 5 år, 07-04-11. 
43 Intervju med informant 8 år, 07-04-16. 
44 Intervju med informant 28 år, 07-04-08.  
45 Sontag (2004), s. 12. 
46 Drotner a.a., s. 95. 
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hållpunkt som gör att man kan ta sig an verkligheten som annars kan uppfattas som 

motspänstig och otillgänglig.47 Plötsligt får man den att stå still. Fotografierna gör 

verkligheten antikverad.  

Beskrivningar liknande Drotners teori, att fotografier gör avstamp i tid och rum, 

kom under väldigt få intervjuer upp i den etnografiska undersökningen. Jag hävdar att det är 

en av anledningarna till varför fotografi behöver få större utrymme i olika pedagogiska rum. 

Har man inte kunskapen om vilket redskap kameran kan vara för att få syn på saker så är det 

en risk att man glömmer att använda sig av den. Fotografier är effektiva redskap i vardagen 

och ger en hållpunkt åt en verklighet som annars kan kännas otillgänglig.  

Medvetenhet om den närhet till tid och rum som fotografiet också innefattar fanns däremot 

hos många informanter. 

 

Social rit, likvärdighet och konsumtion 

Att fotografera är en social rit och kameran är ett maktredskap.48 Sontag beskriver hur 

människor känner ett inre tvång att omvandla sina upplevelser till ett sätt att se. 

”Liksom gevär och bilar är kameror fantasimaskiner som är beroendeframkallande.”49 

 En annan del av fotograferandet är vad som händer med objekten när företeelsen äger rum. 

”Att fotografera är att förläna något en betydelse.”50 

Eftersom allt man fotograferar, både ting och människor, blir ett fotografi är de moraliskt 

likvärdiga med alla ens övriga fotografier. Oavsett om fotografens syfte är att ge objektet en 

negativ eller positiv betydelse så kan själva företeelsen att bli fotograferad bli till stor nytta. 

Jag anser att detta är av stor betydelse för människans existens eftersom hon behöver bli sedd. 

Det yttersta skälet till varför man fotograferar enligt Sontag beror snarare på den logik som 

konsumtion i sig medför.51 Man konsumerar genom att fotografera. Det man konsumerar blir 

alltid på ett sätt förbrukat och därför behöver man påfyllning och fortsätter konsumera. Jag 

förstår vad Sontag menar men håller inte med om att det behöver vara det yttersta skälet till 

fotografering. 

Fotografiska representationer 

Efter samtalen med alla medverkande fick de göra sina fotografiska representationer.52 

                                                 
47 Sontag (1981), s. 96, s. 184. 
48 Ibid., s. 18-36. 
49 Ibid., s. 25. 
50 Ibid., s. 40 ff. 
51 Ibid., s. 201. 
52 Se bilaga 2. 
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Några av resultaten visade vad personen i fråga brukar arbeta eller sysselsätta sig med. Andra 

visade på intressen eller rena porträtt - ett existerande och en känsla. 

 

Samtliga informanter var väldigt samarbetsvilliga och noggranna med förberedelserna inför 

sin fotografering. Inga ögonblicksbilder blev tagna utan allt ställdes i ordning efter den bild de 

föreställt sig i huvudet och sen skrivit ner på ett papper. Informanterna byggde upp 

representativa miljöer, poserade efter en given roll och klädde sig i förutbestämda kläder. Det 

fanns ett tydligt ledarskap där den som skulle stå för representationen och fotografiets 

berättelse intog en maktposition. Detta ifrågasattes inte av den andra. Informanterna 

accepterade den roll de fått, oavsett om det var som beslutande fotograf eller lydande motiv. 

Två av informanternas fotografiska representationer urskilde sig från de övriga.  

Den ena valde att göra sin representation med ansiktet oskarpt i profil.53 Istället låg skärpan på 

den braskamin som lyste upp rummet. Mannen önskade dessutom att få bilden svart/vit 

istället för färg. Efter fotograferingen beskrev mannen att han ser fotografier ”som en estetik”. 

De skulle fånga en känsla eller ett uttryck. Han ville att esteten i honom skulle synas och att 

verkligheten i sig inte var viktig att visa.  

Detta för tankarna till Flussers elementära filosofi om hur man kan se världen genom 

fotografier.54 Han menar att fotografiska bilder sammanfaller med den riktiga världen. Flusser 

skriver också att svart/vita situationer omöjligt kan existera i världen där ute. Svartvita 

fotografier visar på det faktum att de bara är bilder av teorier, de är grå. Samtidigt som 

färgbilder döljer det teoretiska perspektivet. 

”Eller tvärtom: ju ”sannare” färgerna i ett fotografi är, desto mer lögnaktiga är bilderna. De 

döljer sitt teoretiska ursprung än mer effektivt.”55 

Kanske ville den här mannen visa på overkligheten genom den svart/vita bilden. Att 

fotografiet inte kunde vara honom men däremot ge en känsla av hans förhållningssätt. 

Den andra fotografiska representationen som urskiljde sig var den 6 åriga 

flickans bild där hon poserar framför kameran.56 När hon själv berättade om fotograferingen 

så sa hon att det var roligt att ta kort och att se på bilderna. Hon tänkte att hennes kort skulle 

bli bra i formen och att det inte skulle bli suddigt.  

 

                                                 
53 Se bilaga 2, bild 22. 
54 Flusser a.a., s. 45 ff. 
55 Ibid., s. 47. 
56 Se bilaga 2, bild 34. 
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Dock tyckte hon att båda bilderna som representerade henne var lika bra. 

Slutligen så sa hon att den som tar kortet brukar få bestämma hur kortet ska tas.  

Barthes beskriver posering som ett fenomen där man genom vetskapen om att vara motiv 

förändrar sig. 

”Och då, så snart jag känner mig betraktad genom kamerans objektiv, förändras allt: jag 

börjar ’posera’, jag fabricerar mig omedelbart en annan kropp, förvandlar mig i förväg till 

bild. Denna förvandling är aktiv: jag känner hur Fotografiet efter eget gottfinnande skapar 

eller dödar min kropp /…/.”57 

Jag ställer mig frågan varför en så ung flicka poserar som hon gör framför kameran. Vilka 

bilder av kvinnan lär sig unga att se som idealbilder? Vem ger dem dessa bilder och vem bär 

ansvaret? Jag tror att tv-program som handlar om fåfänga och skönhetsideal har en betydande 

roll. När denne informant pratade om hur mycket bilder människor tar jämförde hon det med 

folk på TV. 

”Jag tycker att folk ska ta mindre kort för att på TV så tar dom så mycket kort.”58     
   

Reflektioner av informanter och mig 

Efter att alla bilder fotograferats i respektive parrelation så började ett samtal och ett 

reflekterande om vad de upplevt. Alla informanter var överens om att bilderna gav någon 

sorts representation av vem de var. När de tittade på sina bilder uppstod kommentarer som: 

”[skrattar] ja, det är nog faktiskt mycket jag. Det känns som att alla bilder stämmer ganska 

bra.”59 

Och samtidigt fanns en medvetenhet om att det var svårt att få en bild som reflekterar över 

vem man är för att man har så många roller. En informant uttryckte att en enda bild inte kan 

säga vem man är till fullo. En annan tyckte att bilden kan visa en del av vem man är. 

”En bild säger aldrig hela sanningen.”60 

Flera av informanterna konstaterade att bilder förmedlar vad fotografen vill och att deras egen 

bild gav en bättre representation. Ett samarbetande par tyckte till och med att fotografen bara 

är ute efter vad man sysslar med. Medan personerna själva vill visa vad de är intresserade av. 

”Det är så de flesta tänker. Ser på dig som snickare. Du är, har det som jobb.”61 

                                                 
57 Barthes a.a., s. 22. 
58 Intervju med informant 6 år, 07-04-16. 
59 Intervju med informant 31 år, 07-04-12. 
60 Ibid. 
61 Intervju med informant 57 år, 07-04-14. 
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En av mina iakttagelser från denna undersökning var informanternas 

förhållningssätt till uppgiften. Att inta och växla roller visade sig för många vara ett nytt sätt 

att tänka kring fotografiet. Att fotografera är en vanlig företeelse som äger rum men det är 

tydligt att fotograferandet sällan reflekteras kring eller ifrågasätts.  

Ett exempel var informanternas medvetenhet om vems representation de såg på sina 

fotografier utan att för den skull lägga någon större betydelse i det.  

Flusser har rätt när han påstår att betraktaren ofta är naiv i sitt förhållningssätt 

till fotografier men att de har kunskap om vilka olika synvinklar ett fotografi kan vara 

uppbyggt av om man bara låter dem reflektera en stund.62 Att sen dessa olika vinklar inte 

utgör något problem stämmer väl överens med Flussers teori. Däremot fanns en helt annan 

inställning till allmänna fotografier. En informant berättade om sin syn på hur allmänna 

fotografier används i felaktiga syften genom att de kan lura åskådaren och väcka felaktiga 

känslor och därigenom ljuger om sanningen. Att privata bilder bara blir sanningen på snedden 

som Mann beskriver var däremot utan betydelse för dessa informanter. För mig blev detta lite 

av en besvikelse. Kanske skulle jag ha gjort undersökningen på ett annat sätt med tanke på att 

jag önskat att de reflekterat mer kring sanningshalten i de privata fotografierna. Jag vet inte 

om deras förhållningssätt berodde på okunskap eller antaganden om att det bara var ett viktigt 

begrepp att förhålla sig till i allmänna bilder, eller vad det kunde vara. I efterhand har jag 

förstått att min ingång byggde på en förhoppning om att de skulle få liknande aha-upplevelser 

som jag fått till fotografier, vilket inte inträffade. Dock väcktes en del nya sätt att reflektera i 

ämnet i alla fall hos vissa informanter. Detta bekräftades av en informant som sa att hon inte 

tänkt så mycket på sådana här tankar innan men att det var väldigt intressant. 

En annan informant som fick nya tankesätt kring fotografiet och dess representation berättade 

om sin son. Hon brukade alltid säga till honom att kameran inte var någon leksak. Sonen 

brukade ta kort på alla möjliga saker på väg till deras bil, vilka hon alltid brukade radera 

efteråt. Nu började hon tänka på att det var hans perspektiv på saker och ting. Han tog bilder 

på det som han tyckte var intressant. Och bara för att hon inte tyckte att de var fina så 

behövde inte sonen tycka så. Istället borde hon nu låta honom ta de bilder han ville ur sitt 

perspektiv och sen sätta in dem i album åt honom. 

 Dessa informanter och deras användande av fotografering i sin vardag var 

väldigt intressant att möta. Efter att den visuella etnografiska undersökningen var avslutad så 

har andra par kommit till mig och önskat att få delta i en sådan fotouppgift. Det har blivit som 

                                                 
62 Flusser a.a., s. 44 f. 
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ringar på vattnet där deltagarna satt igång en nyfikenhet hos människor i deras omgivning. En 

kvinna bad att få veta hur undersökningen gått till för att sedan gå hem till sin man och 

undersöka och pröva detta tillsammans med honom. Nyfikenheten hos denna kvinna gjorde 

mig glad och optimistisk inför att människor vill veta mer om fotografering och 

representationer samt att denna undersökning faktiskt fungerat som ett handfast pedagogiskt 

verktyg att se hur man kan närma sig och använda sig av fotografering.      

 

4 Slutdiskussion 
 
Jag anser att en medvetenhet för fotografiets makt bör finnas hos var och en som fotograferar, 

om så bara någonstans i bakhuvudet. En medvetenhet som inte kan finnas om den inte blir oss 

given. Här har jag som bildpedagog många intressanta delar att arbeta med. Om man utgår 

från Sally Mann som enligt hennes man ser allt i bilder och samtidigt tänker på Barthes ord 

om hur synen fylls med våld blir det intressant. Då blir Manns ögon den riktiga kameran som 

hela tiden fylls med våld. Detta angrepp på hennes syn blir då så stark och viktig att hon 

måste ge det vidare. Man kan uttrycka det så att hon använder kameran som verktyg att fylla 

andras ögon med våld. Samtidigt så ska man nog inte låta sådana tankar bli till ett hinder för 

oss att våga fotografera allt och alla av hjärtats lust. För när man i sin vardag fotograferar så 

får man dessa närvarobevis och bestående handfasta minnen för livet. Man lyckas fånga små 

ögonblicksbilder av hur något varit men också bilder som på ett sätt ljuger och berättar hur 

man önskat att det varit. Studiet av Sally Manns arbeten gav mig på många sätt en större 

förståelse för hur människor i allmänhet förhåller sig till fotografier. En av orsakerna ligger i 

att hon började sitt yrkesverksamma liv med liknande tankar som mina informanters och 

fotograferade på samma sätt som dem. Med tiden så har hennes syn på fotografier förändrats 

från att ta vanliga ögonblicksbilder på sina barn till att numera föreviga det hon ser, om det så 

betyder att hon får arrangera sina fotografier. Studiet av Sally Manns arbeten har också gett 

mig det användbara begreppet sanningen på snedden som har fått genomsyra hela mitt arbete, 

såväl denna uppsats som i en gestaltning. Jag ser många didaktiska kopplingar mellan denna 

uppsats och min gestaltning. Den visuella etnografiska undersökningen har i sin tur vidgat 

mitt sätt att betrakta Sally Manns fotografier. Hon visar t.ex. bara sin representation av barnen 

i arbetet Immediate Family. Vad hade vi fått se för berättelser om barnen själva fått visa sitt 

autentiska ”jag”? Sally Mann säger ofta i olika texter att hon känner en rädsla för vilka bilder 

hon visar och att hon förstår vad de berättar, vilket hon påstår att personerna på bilderna inte 
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gör. Men varför väljer hon då att ha utställningar jorden runt som bara visar hennes egna 

berättelser om sina barn? Detta är verkligen sanningen på snedden!  

Hos mig fanns en nyfikenhet att undersöka hur människor fotograferar i sin 

vardag och att se på fotografiets representation och om dessa representationer visar ett 

autentiskt ”jag”? Visst har jag i viss mån fått syn på det. Men frågorna känns trots detta 

fortfarande aktuella och centrala för mig. Det finns många fler undersökningar som jag önskar 

göra som tar upp förhållandet mellan människor och fotografi. Trots att jag både läst och 

undersökt fenomenet via olika metoder så längtar jag fortfarande efter att höra fler människors 

åsikter. Detta grundar sig i att ämnet både känns oerhört stort och allmänt samtidigt som det är 

personligt och centralt för så många. Man kan i all oändlighet fortsätta att ställa sig frågan om 

fotografen ger en bild av objektet som personen i fråga tycker är representerbar och om dessa 

två människors representationer berättar om likheter eller olikheter? Däremot anser jag att det 

nu i efterhand känns lite konstigt att jag inte funderat mer på själva ordet fotografi i denna 

undersökning. Om jag bytt ut ordet fotografi och istället skrivit att måla med ljus så tror jag 

att många frågor som jag haft blivit besvarade tidigare och istället lämnat utrymme för nya. 

Jag hade förstått vad begreppet representation betyder för fotografiet, att de ”re-presenterar” 

istället för presenterar. Vad som syns på ett fotografi är egentligen inte mer verkligt än vad en 

målning av ett objekt är. Men man blir lätt lurad att tro det eftersom fotografier målar med 

ljus, men så är inte fallet. Här är återigen ett tillfälle att reflektera kring Sally Manns begrepp 

sanningen på snedden.  

Jag har svårt att i nuläget redogöra för vilka frågor som legat till grund för 

undersökningen om dessa funderingar kring representation redan varit besvarade. Fortfarande 

ligger denna undersökning så nära till hands att jag först måste få lite distans och reflektera 

mer över min nya kunskap.    

Jag önskar att min undersökning leder fram till ett ökat intresse för fotografiet som företeelse 

och bidrar till ett nytt förhållningssätt av betraktande och bildkonsumtion. Men kanske är det 

så att dessa frågor inte är av intresse hos den enskilde fotografen? Kanske finns glädjen bara i 

att få ta sina fotografier med sin automatiska kamera för att spara på sina minnen och inte alls 

i att ägna någon djupare tanke till vad det kan medföra?  
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5 BILAGOR 

Bilaga 1, Frågor om fotografering 

 
Betyder fotografier något för dig? 
 
Brukar du fotografera? 
Vad brukar du ha för motiv i så fall? 
 
Vad tror du följderna/konsekvenserna blir av att du fotograferar/inte fotograferar? 
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Bilaga 2, Samtliga informanters representationer 

 

     
Bild 1.   J:s bild av I.                  Bild 2.   I:s bild av sig själv. 
 
 

     
Bild 3.   I:s bild av J.                  Bild 4.   J:s bild av sig själv. 
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Bild 5.   M:s bild av J.                                       Bild 6.   J:s bild av sig själv.  
 
 

     
Bild 7.   J:s bild av M.                                        Bild 8.   M:s bild av sig själv. 
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Bild 9.   G:s bild av M.              Bild 10.   M:s bild av sig själv. 
 
 

     
Bild 11.   M:s bild av G.            Bild 12.   G:s bild av sig själv. 
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Bild 13.   A:s bild av D.                                     Bild 14.   D:s bild av sig själv. 
 
 

     
Bild 15.   D:s bild av A.             Bild 16.   A:s bild av sig själv. 
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Bild 17.   Y:s bild av J.                                      Bild 18.   J:s bild av sig själv. 
 
 

     
Bild 19.   J:s bild av Y.              Bild 20.   Y:s bild av sig själv.  
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Bild 21.   P:s bild av N.             Bild 22.   N:s bild av sig själv. 
 
 

     
Bild 23.   N:s bild av P.             Bild 24.    P:s bild av sig själv. 
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Bild 25.   P:s bild av S.                                      Bild 26.   S:s bild av sig själv. 
 
 

     
Bild 27.    S:s bild av P.             Bild 28.   P:s bild av sig själv. 
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Bild 29.   A:s bild av R.             Bild 30.   R:s bild av sig själv. 
 
 

     
Bild 31.   R:s bild av A.             Bild 32.   A:s bild av sig själv. 
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Bild 33.   J:s bild av A.                              Bild 34.   A:s bild av sig själv. 
 
 

     
Bild 35.   A:s bild av J.                              Bild 36.   J:s bild av sig själv. 






































































































