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Abstrakt 
 
Undersökningen söker svar på om vi genom fotografiska bilder kan se något, som vi utan 

bilderna inte kan se. Genom en visuell undersökning av ett hems förändring söker jag finna 

svar på tankar och frågor. Utifrån ett bildpedagogiskt perspektiv syftar undersökningen till att 

skapa ökad förståelse för möten med bilder. Vi möter dagligen fotografiska bilder, de är en 

del av vår vardag. I det specifika objekt undersökningen förhåller sig till har den tidigare 

ägaren nyligen avlidit och de nya ägarna befinner sig i början av en renovering. En förändring 

i tillvaron som vi alla blir berörda av under en livstid. 

Genom arbetet har jag tagit hjälp av en hel del teorier och begrepp till exempel Augustinus 

tankar om tid och begreppet plats, samt informanter med olika relationer till huset. Relationer 

som har varit avgörande i valet av informanterna, sonen, dottern, barnbarnet, köparen och 

mäklaren. 

 

Arbetets gestaltande del tog sig form av ett visuellt och metodiskt undersökande med hjälp av 

fotografisk bild. Gestaltningen sammanfattas i ett visuellt abstrakt där betraktaren ges 

möjligheten att reflektera över tid och plats i förändring. 

 

Resultatet av min undersökning av fotografiers egenskap av att kunna påvisa något som vi 

utan det inte kan se, har visats sig vara beroende av hur betraktaren relaterar bilden till sin 

egen tids linje. Fotografiet har visats sig i mötet med betraktaren ge upphov till en tredje bild. 

En föreställning om framtiden. 
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1.2  Introduktion 
 

Undersökningen tog sin början i nyfikenheten på fotografier av min mormors dödsbo. 

Fotografierna fick mig att vilja undersöka något jag inte riktigt kunde ta på. Var det 

den saknad, tomhet och frånvaro jag kände efter min mormor jag upplevde genom 

fotografierna? 

 

 

 

 

 

 

Bertha Sällströms dödsbo 2010; foton: Ingrid Magnusson 

 

Konstnären Miriam Bäckströms svit Dödsbo/ Estate of a deceased person 1992-1995 

är en serie bilder tagna i lägenheter där någon nyligen har gått bort. En del av 

bostäderna är orörda medan andra är tömda på spår av den som levt och bott där. Det 

är bilder av hem där något har hänt, har ägt rum, har upphört. Bäckströms bilder är 

tagna i ett stadium, direkt efter att ett hem har gått ifrån att vara bebott till obebott.
1
 

Jag ville ta min bildserie ett steg längre och se vad som hände med bilderna av 

hemmet om jag kompletterade dem med bilder av fler tidpunkter. Det vill säga foton 

tagna både innan och efter dödsbo-bilderna.  

 

 

1.3 Bakgrund 

 
Jag har under det senaste året förlorat min mormor och för första gången fått känna på 

hur det är att mista någon som stod mig nära. För mig en känsla av saknad, tomhet och 

frånvaro. Det har fått mig att tänka på hur vi pratar om döden och hur våra bilder av 

den ser ut. Hur ser tomhet och frånvaro ut?  

Det som fysiskt finns kvar på jorden av min mormor är hennes bosättning, det vill säga 

hennes hus. Det hem som var hennes och där hon under största delen av sitt liv skapat 

                                                        
1
     Lindèn, Claudia & Widding Söderbergh, Astrid(1996) ”Inledning”, Tidskriften: Divan, nr.2 s.2 
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sin identitet. När huset var utlagt till försäljning fick man i annonsen se bilder från 

interiören tagna av en mäklare. Miljöerna var identiska med de som då återfanns i min 

bortgångna mormors hus. Bilderna intresserade mig och fick mig att vilja undersöka 

något jag inte riktigt kunde ta på. Ovissheten om detta något blev grunden till en 

systematisk dokumentation. 

 

Jag har reflekterat över och kan se kopplingar mellan ovanstående tankar och 

resonemang och mitt extrajobb som visningsvärd på en mäklarbyrå i Stockholm. Vid 

lägenhetsvisningar får man ett prospekt
 
med interiör- och exteriörbilder från 

lägenheten.
2
 Skillnaden mellan bilderna från visningslägenheterna och de från min 

mormors hus är att jag vanligtvis inte har någon relation till rummen i bilderna. I 

likhet med fotografierna av min mormors dödsbo upplever jag ofta en känsla av 

tomhet, livlöshet och frånvaro när jag ser dem. Även om försäljningen där inte endast 

sker på grund av dödsfall så har det skett någon form av uppbrott från hemmet. Ett 

hem där något har förändrats. Har hänt, har brustit, har ägt rum.  

 

Den tidigare nämnda konstnären Miriam Bäckström har inspirerat mig, i synnerhet 

hennes svit Dödsbo. I tidskriften Divan, en tidskrift för psykoanalys, har man  

tillägnat ett nummer blicken och seendet och där använt sig av hennes bildserie. 

Peter Cornell skriver i samma tidskrift följande i sin text om spår av liv: 

 

varje hem är en utmejslad scenografi som åtföljer, konstruerar, kommenterar och definierar det 

jag och det sociala liv som utspelar sig i våningen
3
 

 

Jag har intresserat mig för vad som händer med fotografierna av hemmet, när det 

endast är scenografin som återstår. Hur ser vi på fotografierna av hemmet när vi 

tolkar dem i en kontext med flera bilder av hemmets förändring. 

 

 

 

 

 

                                                        
2
    Prospekt är en broschyr som finns att tillgå vid lägenhetsvisningar. De innehåller interiör- och            

exteriör bilder samt information om objektet som är till försäljning. 
3    Cornell, Peter (1996), ”Spår av liv”. Tidskriften: Divan nr.2 s.19    
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1.4 Syfte 

Genom att själv metodiskt undersöka ett fotografiskt bildmaterial och utifrån 

informanters tolkningar av detsamma syftar undersökningen till att uppmärksamma 

tankar och teorier om tid i relation till fotografisk bild. Det område som 

undersökningen riktar in sig på är något som berör alla individer mer eller mindre 

under en livstid. I det här fallet handlar det om ett material knutet till ett hem i 

förändring. Jag anser att undersökningen även kan ge förståelse och utvecklad syn på 

möten med fotografiska bilder bortom det här specifika fallet.  

 

1.5 Frågeställning 

Hur relaterar betraktare till tidsaspekter vid tolkning av fotografiska bilder? 

Och; Hur kan fotografisk bild synliggöra något som vi utan bilderna inte kan se? 

 

1.6 Urval och avgränsning 

Undersökningen tar avstamp i fotografier av min mormors dödsbo. Fotografi har 

använts i den fortsatta undersökningen, på grund av att utgångs materialet är 

fotografier. Undersökningen baseras på bilder av hemmet och inte den reella miljön i 

sig. Viktigt att poängtera är att undersökningen ändå måste förhålla sig till den 

fysiska miljön, mer eller mindre, då det är den som avbildas i fotografierna.  

 

Fokuset ligger på hur fotografierna av hemmet uppfattas. Jag har själv besökt och 

dokumenterat hemmet samt intervjuat informanter med olika relationer till huset. 

Relationerna har varit avgörande i valet av informanterna, sonen, dottern, barnbarnet, 

köparna och mäklaren. 
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1.7 Empiri 

Undersökningens material består av fotografier valda ur familjens fotoalbum, bilder 

fotograferade av dottern en vecka efter dödsfallet, samt en omfattande och 

systematisk dokumentation där jag utgått från de bildvinklar och utsnitt som återfinns 

i dotterns dokumentation. Till empirin hör också intervjuer. 

Informanterna har en mer eller mindre personlig relation till huset och bilderna. 

Intentionen med intervjuerna har delvis varit att låta dem visa vägen i den fortsatta 

undersökningen. Genom tolkning av de fotografiska bilderna har jag velat få syn på 

faktorer i den fotografiska bilden som förmedlar och möjliggöra något mer än det vi 

kan sätta ord på. 

 

            

1.8 Metod 

Undersökningen är en kvalitativ studie av ett fotografiskt material, med inslag av 

etnografisk inspirerade metoder däribland visuell etnografi och fotoelicitering.
4
 

Fotoelicitering kan kort beskrivas som samtal med och om bilder. Med hjälp av 

bilder och fotografier vid intervjuer kan man beröra och skapa möjligheter till 

reflektion. Genom att hålla intervjuer kring ett bildmaterial blir det därigenom 

möjligt att komma åt information, som utan bilderna inte skulle vara möjlig att sätta 

ord på. Jag började i gestaltningen som metod då undersökningen utgick ifrån 

nyfikenheten kring ett fotografiskt bildmaterial. I syfte att komma närmare de 

aktuella tankar och teorier som undersökningen förhåller sig till dokumenterades 

platsen med hjälp av fotografi. Därefter lät jag undersökningens process leda fram till 

ett urval av informanter. 

Intervjuerna genomfördes både enskilt och i par, i samtalsform kring det bildmaterial 

jag presenterade för informanterna. 

 

 

 

 

 

                                                        
4    Rose, Gillian (2007), Visual methodologies – an introduction to the interpretation of visual     

materials (Second Edition), London: SAGE publications; s.240 
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1.9 Tillvägagångssätt 

Insamlingen av det aktuella materialet har som tidigare nämnts 

erhållits med etnografisk inspirerade metoder. Till att börja 

med utgick jag ifrån ett redan existerande bildmaterial. Det var 

fotografier av dödsbot tagna av dottern, då hemmet fortfarande 

var orört. Förutom dödsbobilderna hade jag även tillgång till 

bilder tagna av den mäklare som förmedlade huset. Därefter 

gjorde jag en fotografisk fältstudie med utgångspunkt i 

dokumentationen av dödsbot. Jag följde systematiskt de 

bildvinklar och utsnitt i de tidigare bilderna.  

Då jag fann det intressant för undersökningen utökade jag 

materialet ytterligare. Den här gången med bilder från släktens 

fotoalbum. Fotografier som alla förhåller sig till de rum och 

vinklar som det redan insamlade materialet visar.  

 

 

Hur jag ordnade och strukturerade det insamlade materialet visade sig vara av 

betydelse för hur informanterna uppfattade och tolkade bilderna. Jag uppfattade att 

fotografiernas placering i förhållande till varandra skulle kunna inverka på 

undersökningens utfall. Trots övervägningar för och emot att placera fotografierna i 

kronologisk ordning blev det ändå den slutgiltiga formen för hur de presenterades för 

informanterna. Serierna bestod av fotografier tagna i början av 80-talet, dödsboet 

2010 samt min egen dokumentation 2011 av det då tömda hemmet. 

 

            

Ex. 

 

 

 

 

      Dec 1980                                        Dec 2010                                      Feb 2011
5
 

 

                                                        
5     Se Bildbilaga 
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Med anledning att undersöka hur hemmets förändring uppfattades i de olika 

fotografierna blev det första informant paret de två personer som växt upp i huset och 

sedan ärvt det. Det vill säga sonen och dottern, 65 respektive 55 år gamla. I texten 

kommer de följaktligen figurera under benämningarna sonen och dottern. Intervjun, 

som var cirka en timme lång, var en gemensam intervju med de båda informanterna.  

Därefter följde en intervju med ett barnbarn, 29 år. Avsikten var att få ta del av 

tolkningar ur mer än en generations aspekt. Genom undersökningens fortsatta process 

blev det tydligt att det även var relevant att intervjua de två personer som nyligen 

köpt huset, köparna 27 och 26 år gamla.  

 

 

1.10 Teori och tolkningsram 

 

1.10:1 Tid 

Det har varit nödvändigt för undersökningen att titta närmare på begreppet tid. 

Materialet till undersökningen härstammar från olika årtionden. Något som jag har 

insett ha betydelse för hur informanterna tolkat materialet. För att kunna förhålla mig 

till tidsfaktorn i undersökningen har jag valt att utgå från filosofen Augustinus tankar 

om tid. Augustinus var en av den latinska antikens största filosofer. Hans studier 

förhöll sig snarare till det egna jaget än om det omgivande samhället eller 

granskningar av verkligheten.
6
 

Augustinus hävdade att tid är nödvändigt för vår uppfattning av världen, vi behöver 

inte bara en tidsordning. Tidens flykt är en del av vår identitet, våra minnen och våra 

förväntningar på framtiden.
7
  

 

 

Medan denna kosmiska tid utgår från något objektivt föreliggande utanför medvetandet, 

utvecklar Augustinus en slags tidig fenomenologisk förståelse av tiden som något inre i 

subjektets medvetande, människans själ
8
 

 

 

                                                        
6
    Magee, Bryan (1998), Filosofi – från antikens naturfilosofer till dagens moderna tänkare Albert             

Bonniers förlag s.52 
7
 http://www.svd.se/kultur//understrecket/minnets-forvandlingar_129850.svd 

8
 Kristensson Uggla, Bengt (1999), Kommunikation på bristningsgränsen – en studie i Paul Ricouers 

projekt. Brutus Östlings bokförlag Stockholm s.407 f     
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I subjektets medvetande finns en förväntan, uppmärksamhet och minne. 

Medvetandets tre förhållningssätt kan framställas med följande modell som 

presenteras i Kristensson Uggla.
9
 

Förväntan                –         Framtid        –         Vilja 

Uppmärksamhet      –              Samtid             –         Känsla 

Minne                      –              Historia            –         Tanke 

 

I enlighet med Augustinus tankar om tidsbegreppet har faktorn tid i undersökningen 

delats in i tre olika begrepp.  

Nu/då                   Nu/nu                         Nu/sen 

Augustinus menade således att vår syn på och förståelse, både för dåtid och framtid 

är beroende av nuet. 

 

1. 10:2 Ricouer 

 

Från filosofen Paul Ricouer använder jag diskussionen om tid och generation (se 

vidare beskrivning under Bearbetning). 

 

1.10:3 Roland Barthes 

Barthes var en fransk semiotiker med en egen utvecklad gren av den semiotiska 

teckenläran. Semiotiken är läran om teckentolkning. Jag har tagit hjälp av Barthes 

begrepp Punctum, Spatcio temporal samt denotation och konnotation. Nedan följer 

en beskrivning av begreppen. Här ges en kort introduktion av begreppen, de förklaras 

vidare vid användning under rubriken bearbetning. 

 

1.10:4 Punctum 

Punctum är något som träffar betraktaren när man tittar på ett fotografi. Vi kan 

genom fotot se det som skall hända och samtidigt det som har hänt. Genom 

fotografiet kan vi ana framtiden utan att den faktiskt existerar. Barthes tar som en del 

av diskussionen av punctum upp begreppet tid. 

 

När jag i början av den här boken (länge sedan redan) undersökte vad som fick mig att fastna 

för vissa foton trodde jag att jag kunde urskilja både ett kulturellt intressefält (studium) och den 

                                                        
9     Ibid., s.409 
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oväntade mönstring som emellanåt kom att korsa detta fält och som jag kallade punctum. Nu 

vet jag att det finns ett annat punctum (ett annat ”stigma”) än ”detaljen”. Detta nya punktum 

som inte längre har något med formen utan med intensiteten att göra är Tiden, 

den starka betoning som finns i noemet (”det- var”) dess renaste form
10

 

 

1.10:5 Spatio temporal 

Barthes spatio temporala teori handlar om rumslig omedelbarhet och temporalt 

perfektum. Ordet spatio betyder rum och temporal tid. Teorin syftar till att det i 

fotografiet uppstår en ologisk relation mellan här och förr. Fotot skulle därmed vara 

en reel irrealitet. Dess irrealitet är här, fotot är aldrig mer närvarande än att det 

upplevs nu. Dess realitet är att ha funnits där.
11

 

 

1.10:6 Denotation, konnotation och privat association 

De semiotiska begreppen denotation och konnotation används i tolkningssyfte av 

bilder. Denotationen är en direkt beskrivning av det man ser. Konnotationen är det vi 

associerar till i mötet med bilden. Associationer som är gemensamma för en grupp 

människor i en kultur. De privata associationerna är direkt kopplade till den enskilde 

individens erfarenheter. 

 

1.10:7 Plats 

 

Det är meningslöst att tänka sig ett skeende utan referens till en lokalitet. Platsen är 

uppenbarligen en integrerad del av existensen
12

 

 

Christian Norberg-Schulz skriver i sin text ”Fenomenet plats” att vår livsvärld består 

av konkreta fenomen. Allt det som existerar runt omkring oss, allt från datorn du just 

nu skriver på till trädet utanför ditt fönster. Men världen består inte enbart av 

konkreta fenomen utan även abstrakta fenomen så som känslor. Det är det givna och 

det är vad vår existens består av. I olika konstellationer och i förhållande till varandra 

kan dessa fenomen utgöra en omgivning för andra. Begreppet omgivning kan 

                                                        
10

   Barthes, Roland (1986), Det ljusa rummet – tankar om fotografiet, Förlaget Alfabeta. s.137 

    
11

   Aspelin, Kurt & A. Lundberg, Bengt (1976), Tecken & tydning – till konsternas semiotik, 

Bokförlaget Pan/ Norsteds s.125 
12

   Norberg- Schultz, Christian (1999), Fenomenet plats. Skriftserien: Kairos nr. 5; Arkitekturteorier   

s.91 
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konkretiseras med ordet plats.
13

 Platsens väsen består av olika ting, tingen är en 

mänsklig konstruktion. 

För att kunna ringa in begreppen boende och rum som känns relevanta för 

undersökningen är det nödvändigt att resonera kring platsbegreppet. Jag ser platsen 

som ett fundament för begreppen rum, hem och boende. 

 

1.11 Tidigare forskning 

1.11:1 Karin Becker, forskare vid institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation vid Stockholms Universitet, forskar kring visuella medier ur 

kulturhistoriska och samtida perspektiv.  

I texten ”Att ta plats och skapa rum”, skriver Becker om hur en specifik plats kan 

användas på många sätt beroende på de individuella behoven och önskemålen hos 

dem som rör sig genom den. I texten tar hon upp begreppet ”nollpunktens 

arkitektur”, som är de glömda, gömda vrårna och passagerna. De rum som saknar 

specifik mening och därmed kan få en ny användning eller ny innebörd.
14

 I likhet 

med Beckers titel ”Att ta plats och skapa rum” förhåller sig min undersökning till en 

plats. En plats som får en mening genom de som befolkar den och vid platsen skapar 

olika rum utifrån individuella behov och önskemål. 

 

1.11:2 Uta Barth, är en konstnär som jobbar undersökande med så kallade ”In 

between places”, mer specifikt foton av icke platser. Hon undersöker det som inte är 

centralt, platser som befinner sig i marginalen eller periferin. Metoden hon utövar 

brukar beskrivas som fenomenet ”The abscense of presence” det vill säga frånvaro 

av närvaro. I Barths fotografier av såkallade icke platser leker hon med kamerans 

egenskaper. Min undersökning förhåller sig till det fotografiska mediet i direkt 

avbildande syfte.   

För att kunna förhålla mig till det fotografiska mediet och dess betydelse för 

undersökandet är det nödvändigt att resonera kring fotografierna av platsen kontra 

den fysiskt verkliga platsen. I en intervju förhåller hon sig till kameran som ett 

”pointing device”, kameran gör en bild av något, därför är det en bild om detta 

något.
15

 

                                                        
13

  Ibid., s.9           
14

    Becker, Karin (2004) Att ta plats och skapa rum, Katalog 34 Statens konstråd 2004 s.175 
15

  Bart, Uta (2004), Förlaget: Phaidon s.20       
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1.11:3 Miriam Bäckström 

Bäckströms svit Dödsbo/ Estate of a deceased person från 1992-1995 är fotografier 

av lägenheter där någon nyligen har dött. Bäckströms bilder är tagna med hennes 

blick. I det avseendet skiljer sig hennes fotografier från de fotografiska bilder jag 

använder i mitt undersökande. Då jag förhållit mig till redan tagna bilder och i min 

egen dokumentation av platsen valt att inta de tidigare fotografernas blick i ett försök 

att efterlikna deras bildutsnitt. 

 

2. Bearbetning och analys 

Här kommer jag redogöra för vad som har sagts under intervjuerna samt sätta det i 

förhållande till de valda teorier som rör undersökningen. De personer som figurerar 

i texten är sonen, dottern, barnbarnet, köparna och mäklaren. 

 

I dokumentationen av huset valde jag att inta samma position och blick som tidigare 

fotografier var tagna ur. Huset hade nu förändrats och befann sig i ett tidigt stadium 

av renovering. Med ett visuellt grepp där intentionen var att sätta sig utanför sin egen 

kropp och inta de tidigare fotografernas blick och därmed följa deras konkreta 

bildvinklar och utsnitt. Dokumenterade jag systematiskt rummen utefter de tidigare 

bilderna. Innan intervjuerna kompletterade jag mitt bildmaterial ytterligare med 

inskannade fotografier ifrån familjens fotoalbum, bilder tagna innan dödsbobilderna. 

Inför intervjuerna följde en organisering av de foton jag under intervjun tänkt visa för 

mina informanter. Då intentionen var att prata kring bildmaterialet i den tid de nu 

befann sig, upplevelsen av dem i nuet så ansåg jag att det fanns en problematik i att 

placera dem i en tidsordning. Problemet jag befarade var att informanterna skulle 

läsa in bilderna i en tidsordning, där de i huvudsak koncentrerar sig på miljöns 

förändring och tidigare minnen anknutna till hemmet än den direkta upplevelsen av 

fotografierna i nuet. Dock tycktes det i ordnandet av bilderna vara ofrånkomligt att 

placera dem i kronologisk ordning, då andra försök till placeringar kändes 

omotiverade och ostrukturerade. Intervjumaterialet som presenterades bestod därmed 

av ett flertal bildserier vilka var och en bestod av tre bilder placerade i kronologisk 

ordning. Ett gammalt fotografi från 80-talet, ett från dödsbot dokumenterat 2010 

samt min egen dokumentation 2011. 
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2.1 Barnbarnet 

När barnbarnet tittade på en av serierna frågade jag honom 

om han uppfattade någon skillnad mellan de tre bilderna. 

Han svarade att han tycker att rummet har förändrats och                        Fig. 1 

att det inte har samma karaktär längre.
16

                                                                                                                                        

Barnbarnet har en relation till de första två bilderna (fig. 1 

och 2), både personerna som befinner sig i dem och tingen.  

                                                                                                                      

Han har själv upplevt rummet och känner igen sig. Men när                    Fig. 2 

bilden är tom på både ting och människor upplever han att 

 rummet förlorat sin karaktär. 

 Han beskriver bilden som ett blankt blad (fig. 3).
17

 

 

                                                                                                                   Fig. 3 

 

Norberg- Shultz skriver om ”boendet” som något som betecknar den totala relationen 

mellan människa och plats. När vi bor kan vi sägas höra till en konkret plats. Boendet 

som utgör objekt för den här undersökningen består av ett antal rum med olika 

karaktär. Norberg menar på att det finns en distinktion mellan begreppen rum och 

karaktär. När vi bor befinner vi oss i rummet och upplever en viss miljökaraktär, de 

två psykologiska funktionerna orientering och identifikation är därmed inblandade, 

vilket skulle betyda att människan måste kunna orientera sig för att få existentiellt 

fotfäste. Men hon måste också kunna veta hur hon är på en viss plats, och det genom 

identifikation.
18

   

För barnbarnet tycks hemmet ha förlorat sin identitet till dess att nästa person tar vid, 

arrangerar om och sätter ny färg och form på platsen. 

Det skulle innebära att det är de konkreta tingen med karaktär och mening som utgör 

rumslighet. Men för att kunna bo måste vi även kunna identifiera oss med dessa ting. 

Vi kan orientera oss utan att kunna identifiera oss, men inte känna oss hemma.  

 

                                                        
16    Intervju, Barnbarnet 2011-02-26         
17    Intervju, Barnbarnet 2011-02-26 
18    Norberg- Schultz, Christian (1999); Fenomenet plats. Skriftserien: Kairos nr. 5; Arkitekturteorierier s.10 

        



 

 

12 

Hemmet är således en plats med viss karaktär. Platsens karaktär innefattar dess 

geografiska läge, det estetiska och den sociala konstruktion platsen ger upphov till. I 

det här sammanhanget består hemmets karaktär för barnbarnet av den yttre värld av 

ting som tillhörde hans mormor och den inre värld av erfarenheter och upplevelser 

han har i anslutning till platsen. Att hemmet har förlorat sin karaktär innebär att det 

har förändrats. Det tidigare lätt identifierbara rum som bild ett (fig. 1) och två (fig. 2) 

visar är i bild tre (fig. 3) tom på innehåll, med andra ord de ting och den mänsklig 

närvaro han känner till och har erfarenhet av. Även om barnbarnet inte längre kan 

identifiera sig med den tredje bilden (fig. 3) kan han ändå orientera sig med hjälp av 

de kvarvarande strukturerna. Med strukturer menar jag den kvarvarande rumslighet 

som består av golv, väggar, fönster och tak. Han har växt upp i miljön och vant sig 

vid de olika element som återfinns i den. Vi hör, ser, upplever och känner vår 

omgivning. Genom att känna igen referenterna i bilderna kan han känna igen sig.  

En av Roland Barthes spatcio temporala kategorier handlar om den rumsliga 

omedelbarheten och temporalt perfektum. Det innebär att det i fotografiska bilder 

verkställs en ologisk relation mellan här och förr. Vilket skulle innebära att 

fotografiet är en reell irrealitet. Fotografits irrealitet är här då fotot aldrig kan 

upplevas som en illusion. Det kan inte ge en direkt och verklig upplevelse av 

verkligheten. Själva Fotografiet är aldrig mer närvarande än att det är en kopia av 

originalet, en avbild av verkligheten. Fotografiets realitet är att ha funnits där.
19

  

 

 
I barnbarnets relation till och i hans tolkning av fotografierna blir det synligt att det 

råder ett delaktighets förhållande mellan hur bilden uppfattas i förhållande till de 

tidsliga aspekterna.  

Undersökningens ingång till trots, där min vilja var att komma ifrån tids aspekten 

och fokusera på fotografiernas här (det som enligt den spatio temporala teorin skulle 

benämnas med fotots här). Så visade sig tidsaspekten ändå vara ofrånkomlig. Det 

vill säga fotografiets realitet att ha funnits där. Intervjuerna visade tydligt hur 

informanterna läste in tid och kronologi i bilderna. 

I intervjun med barnbarnet frågade jag vad han spontant tänkte när han såg de tre 

fotografierna han hade framför sig, svaret blev att något har förändrats, att det är 

                                                        
19

  Aspelin, kurt & Lundberg, Bengt (1976), Tecken & Tydning – Till konsternas semiotik. Antologin: 

 Bokförlaget Pan/Norstedts s.125 f 
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dåtid och nutid. Konversationen fortsatte med följdfrågan; vilket är dåtid kontra 

nutid? 

 

Barnbarnet : Eller egentligen kan man ju säga, det här är före min tid (pekar på fig. 1) och min 

tid eller det man har varit med i (pekar på fig. 2) och det här är framtiden på något sätt (pekar 

på fig.3). Det som kommer hända. Någonting- det är ju det här jag har mest minnen av för det 

är ju det jag har upplevt (pekar på fig. 2) det är ju här jag har varit med, det här är ju något man 

har sett bilder av (pekar på fig. 1 igen)
20

 

 

 

 

 

             Fig. 1                                                       Fig. 2                                                        Fig. 3 

 

Enligt filosofen Augustinus tankar om tid, är tiden nödvändig för vår uppfattning av 

världen, vi behöver en tidsordning. Tidens flykt är en del av vår identitet, våra 

minnen och våra förväntningar på framtiden.
21

 

 

I ovanstående exempel beskriver barnbarnet fotografierna med före min tid, min tid 

och framtiden. Han ordnar in dem i en tidsordning som speglar hans egen erfarenhet, 

upplevelser och minnen av hans mormors hem. Anta att tiden är linjär då är bilderna 

olika punkter på tidslinjen. Med Augustinus teori skulle punkterna få representera ett 

Nu/då ett Nu/nu och Nu/sen. 

 

 

Nu/då                Nu/nu                   Nu/sen 

 

Tidslinjen i exemplet är den tidslinje barnbarnet refererar till, genom den bekräftar 

han sin identitet och sin tillhörighet. Fotografiet som han benämner med före min tid 

blir enligt Augustinus Nu/då, en tid han är medveten om att den har existerat men 

själv inte varit delaktig i. Medan min tid är den tid han befinner sig i. Det som är 

stundens nu, det vill säga Nu/nu. Nu/sen blir då den framtid han beskriver. 

                                                        
20

     Intervju, Barnbarnet 2011-02-26        
21

      http://www.svd.se/kultur//understrecket/minnets-forvandlingar_129850.svd   

http://www.svd.se/kultur/understrecket/minnets-forvandlingar_129850.svd
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2.2 Sonen och dottern 

I intervjun med sonen och dottern blir den narrativa tidsläsningen återigen synlig 

genom tolkningen av de fotografiska bilderna. De blir till en berättelse genom tiden, 

där fotografierna tolkas och därefter blir till punkter på var och ens upplevda tidslinje. 

Då utifrån egenskaper i enlighet med Augustinus tidsbegrepp Då - Nu, Nu - Nu och 

Sen - Nu. Det som skiljer sonen och dotterns tolkning av fotografierna ifrån 

barnbarnets är att dess placering i egenskap av att vara punkter på tidslinjen ser olika 

ut. Följande exempel är en modell utefter sonen och dotterns gemensamma 

tidsuppfattning. 

 

 

 

 

                     

          Nu/då   Nu/då   Nu/nu        Nu/sen 

En bit in i intervjun med sonen och dottern tittar vi gemensamt på bilderna av det 

som var husets tv-rum. Uppslaget visar tre av de tidigare fotografierna från hemmet 

samt tre fotografier av motsvarande utsnitt från den dokumentation jag gjort av 

förändringen. Jag försöker genom samtalet att komma in på minnen och erfarenheter 

av hemmet. Ett ämne som sonen genast vänder till tankar om de som kommer efter. 

Tillsammans konstaterar sonen och dottern att bilden av renoveringen känns 

annorlunda mot när de bodde där, att rummet har förändrats. 

 

 

 

Sonen: Jag tänker mer på att de…de som kommer efter 

Dottern: ja på de tre bilderna är ju nästa på väg 

Sonen: ja 

Dottern: därför där ser det ju annorlunda ut än vad…det 

känns annorlunda mot när vi var där. Därför det kommer ett 

helt annat ljus in i det rummet också och det gör ju att det 

blir en annan och då är det ju på väg till nästa.
22

  

 

 

                                                        
22

      Intervju, Sonen och Dottern 2011-02-18      
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Dottern avslutar resonemanget med att kommentera att minnen bär man med sig, men 

framtid är ju framåt, man vill se vidare. Det verkar som att både sonen och dottern 

genom sin ålder och sitt förhållande till huset känner ett ansvar för att det ska gå 

vidare. De kan lägga den tiden som varit bakom sig. De fyller fotografierna av det 

som för dem representerar Nu/nu med förväntningar på framtiden. De hoppas på att 

få lämna vidare det som varit deras hem under uppväxten, det som på deras tidslinje 

tillhör Nu/då. Medan barnbarnet som tillhör den yngre generationen fortfarande 

refererar till fotografierna som sitt Nu/nu. 

 

Applicerar jag Barthes teori om denotation och 

konnotation på sonen och dotterns mottagande av bilden 

härintill så skulle denotationen kunna vara att det är ett 

foto av ett rum med en kakelugn. 

Konnotationen kan vara att det är ett rum som renoveras. 

Sonen och dotterns privata associationer handlar om att det är ett rum som ska fyllas 

med något. 

 

2.3 Köparna 

Efter att ha förstått att mina informanter sonen, dottern och barnbarnet tolkar 

fotografierna olika beroende på ålder, fann jag det intressant att ta undersökningen ett 

steg längre och kontakta det par som köpt huset. De som fortsättningsvis i texten 

kommer benämnas med köparna eller köpare 1 och köpare 2. Jag var nyfiken på hur 

de skulle förhålla sig till tidsaspekten i fotografierna. Deras första reaktion var att det 

har skett en förändring.  

 

Köpare 1 – Alltså väldigt annorlunda, en förändring är det ju. Självklart... 

Köpare 2 – Just nu ser man ju inte när det är klart, men ändå de här stegen, tiden!
23

 

 

Likt föregående informanter såg de genast en förändring av tid. Det kan vara av vikt 

att påpeka att köparna inte har en personlig relation till bilderna som är fotograferade 

innan köpet. De refererar ändå till bilderna som ett Nu/då. Avgörande var säkerligen 

presentationens upplägg, men även de ting, spår och människor som återfinns i 

                                                        
23

       Intervju, Köparna 2011-03-09       
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bilderna. I mötet med bilderna associerar köparna till den tidigare ägaren och den 

generation hon tillhörde. 

 

Det som här blir intressant är hur köpare 2 fortsätter att beskriva de tre fotografierna. 

Hon beskriver det första (fig. 1) med att det är mer liv i bilden. I det här 

sammanhanget skulle jag vilja påstå att det som köpare 2 beskriver som liv delvis är 

de mänskliga gestalter som återfinns i fotografiet. Det andra (fig. 2) fotografiet 

beskriver hon som mer stillsamt, medan hon upplever det tredje (fig. 3) som kalt. 

Trots den upplevda kalheten beskriver båda köparna att de med hjälp av de 

fotografiska bilderna ändå kan se framför sig, hur den pågående renoveringen på ett 

ungefär, kommer att se ut när den är klar. Genom fotografiet föreställer de sig bilden 

av framtiden (fig. 4 och 5). Den framtid som kommer att bli deras tid vid det i 

fotografierna avbildade huset. Vid intervjutillfället är köparna i full färd med att 

renovera huset för att kunna flytta in. När vi sitter med en av bildserierna ur det 

fotografiska bildmaterialet framför oss, frågar jag hur nästa bild i serien skulle kunna 

se ut. 

 

Köpare 1: ” nytt liv kanske!? 

Köpare 2: njae, nästa skulle ju varit ett omöblerat rum då och sen kommer en bild till då med 

kanske nått kalas eller någonting. 

Köpare 1: Ja att det börjar om kanske, att här är det liv, stillsamt, kalt, stillsamt, kalas, att det 

blir en cirkel liksom.”
24

 

 

 

 

    

        Fig. 1, Liv              Fig. 2, Stillsamt             Fig. 3, kalt                 Fig. 4, Stillsamt             Fig. 5,  Kalas                          

 

För att återgå till tidigare konstaterande av att informanterna tolkar in bilderna i en 

narrativ tidsläsning så vill jag ta köpare 1:s cirkeltankar ännu ett steg längre. Antag att 

cirkeln står för den allmänna tiden, så är cirkeln i det här fallet det i fotografierna 

avbildade husets allmänna tid. Det skulle i sådant fall innebära att vi kan se på husets 

tid som cirkulär. Med den allmänna tiden menar jag den eviga tiden, den som är 

                                                        
24

    Intervju, Köparna 2011-03-09 
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konstant. Ricouer resonerar kring den mänskliga tiden och generationsföljden och 

knyter an dem till den biologiska rytmen som ständigt föder fram nya generationer.
25

 

Vi är alla genom våra liv en bit av den eviga tiden. Genom de fotografiska bilderna 

kan vi följa ett generationsbyte, en förändring i tid. En förändring där fotografierna 

rör sig mellan närvaro frånvaro.  

 

I bild ett (fig. 1) kan vi lätt konstatera att det är en bild av 

ett hem. I bild två (fig. 2) ser vi en bild av ett fullt möblerat 

rum, men med vetskapen om att personen som bott där har 

dött, det har skett ett uppbrott. Skulle det då innebära att  

de ting som finns kvar i bilden bara är spår av det liv som                       

varit. Har fotografiet av hemmet genom vetskapen av att                    Fig. 1 

det inte längre är bebott gått ifrån att ha varit bilden av ett  

hem till att endast vara en bild av en plats fylld med spår  

som endast får mening i relation till våra privata  

associationer. 

Här vill jag återkomma till min egen upplevelse av bild  

två (fig. 2). Denotationen kan vara att det är ett fotografi 

av ett rum. Via fotografiet associerar jag till minnena  

mormor och mormors hem, men blir samtidigt påmind om 

att hon inte längre är närvarande.                                                           Fig. 3                         

I bild tre (fig. 3) har rummet genomgått ytterligare en                           

förändring.                       

Det är nu tömt på de spår som tidigare indikerade närvaro,  

det vill säga det liv som en gång fyllde hemmet.  

Kvar finns bara de rumsliga strukturer som gör att vi  

fortfarande kan orientera oss. Barnbarnet beskriver det  

som att rummet har förlorat sin karaktär. Han kan inte 

 längre identifiera sig med rummet och beskriver det som 

 ett tomt skal, då han upplever att själen inte riktigt finns                    Fig. 3 

där längre.
26

 Trots detta har ingen av informanterna tolkat                   

                                                        
25

  Kristensson Uggla, Bengt (1999), Kommunikation på bristningsgränsen – en studie i Paul 

Ricouers projekt. Brutus Östlings bokförlag Stockholm s.436     
26

     Intervju, Barnbarnet 2011-02-26 
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fotografiet i egenskap av att det skulle vara en bild av ett  

likgiltigt rum. Utan har istället föreställt sig framtiden, 

indirekt en framtida närvaro. Ett Nu/sen. 

 

2.4 Mäklaren 

I bakgrunden nämndes min koppling mellan mäklarbilder och dokumentationen 

dödsboet. De fotografier som används vid förmedlingen av fastigheter har flera 

likheter med bilderna av dödsboet. Bilderna har förgåtts av någon form av uppbrott.  

I egenskap av att jag ville veta mer om hur en mäklare resonerar kring de fotografier 

som används vid fastighetsförmedling, intervjuade jag den mäklare som förmedlade 

min mormors hus. Mäklaren berättade att det vid försäljningen av ett hus är viktigt att 

den miljö som skall fotograferas är välordnad.
27

  Ett välordnat och stylat hem skall 

vara tömt på så mycket personliga spår som möjligt. Det som är intressant är att man 

medvetet plockar bort de spår som skulle kunna få betraktaren att associera till det 

tidigare liv som utspelat sig i bostaden. Ett försök att avkaraktärisera miljön, det som 

gjort platsen till ett hem. 

Vad man medvetet i försäljningsbilderna vill uppnå är att bostadens intressenter 

genom fotografierna och tolkningarna av dem skall kunna föreställa sig Nu/sen. 

Bilden av det som skulle kunna bli deras egen framtid på den i fotot avbildade 

platsen. En föreställning som skulle kunna liknas vid informanternas av det 

fotografiska bildmaterialets upplevda Nu/sen. Våra minnen och erfarenheter 

reflekteras i det faktiska fotografiet av platsen och blir till en tredje bild. 

 

3. Tolkning och resultat 

Undersökningen har visuellt förhållit sig till ett hems förändring. Undersökningen har 

syftat till att undersöka om fotografiet kan synliggöra något som vi utan det inte kan 

se. Genom att själv göra fältstudier och därefter låta informanterna få ta del av det 

sammanställda materialet har undersökningen fått ett tydligt huvudspår, tiden. I 

undersökningen har det visat sig vara oundvikligt att tolka fotografierna utan att 

förhålla sig till faktorn tid.  

 

 

                                                        
27

     Intervju, Mäklaren 2011-02-17         



 

 

19 

Jag är själv medveten om att jag genom mitt val av att placera fotografierna i 

kronologisk ordning, kan ha påverkat informanternas tolkningar av materialet till 

viss del. Det är intressant att de olika informanterna återkommande relaterar till tid i 

sina tolkningar av de fotografiska bilderna. Barthes tar upp olika sorters punctum, ett 

av dem är tiden. Punctum är det som träffar oss när vi ser på fotografierna.
28

 

Begreppet Punctum blir relevant i det här sammanhanget. När informanterna har 

tagit del av bildmaterialet har de upplevt tiden. De har sett både det som har hänt 

men även det som skall hända. De kan se bilderna i futurum. Informanterna 

återkommer ständigt till att prata om framtiden när de tar del av materialet. I 

huvudsak är det bilderna av renoveringen som de ser i futurum. 

När barnbarnet ser ett bildexempel med tre stadier av husets förändring. 

kommenterar han dem enligt följande exempel: 

 

 

 

 

 

    Fig. 1, Före min tid                                  Fig. 2,  Min tid                                      Fig. 3,  Framtiden 

 

Den beskrivning barnbarnet gav av fotografierna av hemmets förändring visade sig 

stämma överens med Augustinus tankar om tid. Det vill säga vårt behov av en 

tidsordning. En tidsordning som är en del av vår identitet, våra minnen och våra 

förväntningar på framtiden. Barnbarnets tolkning av fotografierna som före min tid, 

min tid och framtid blir i enlighet med Augustinus tankar till punkterna Nu/då, 

Nu/nu och Nu/sen på barnbarnets tidslinje. 

I min intervju med sonen och dottern är tiden också central i deras tolkning av 

fotografierna. Men till skillnad från barnbarnet så ser deras tidslinje annorlunda ut. 

Upplevelsen av tid är uteslutningsvis även en generationsfråga. Desto längre tid vi 

har levt desto fler erfarenheter och minnesbilder bär vi med oss. Det är därför inte 

helt oväntat att sonen och dotterns Nu/nu inte befinner sig på samma plats på 

tidslinjen som barnbarnets Nu/nu. I intervjun upplever jag att det tar sig uttryck i 

deras sätt att se på bilderna. De två bilderna som barnbarnet upplever som före min 

                                                        
28

     Barthes, Roland (1986), Det ljusa rummet – tankar om fotografiet, Förlaget Alfabeta, andra 

upplagan, tredje tryckningen s.137 f        
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tid och min tid det vill säga Nu/då och Nu/nu är för sonen och dottern minnen. För 

dem blir bilderna ett Nu/då.  

I intervjun med sonen och dottern ser de på den tredje bilden (fig. 3) med en vilja och 

en förväntan på det/de som kommer efter. 

Sonen och dottern föreställer sig framtiden, det vill säga ytterligare en bild. För dem 

ett i Nu/nu upplevt Nu/sen. 

De bär båda två på erfarenheter och minnesbilder av hemmet. När de möter bild tre 

(fig. 3), skapar de tillsammans med de erfarenheter och minnen de bär med sig, 

ytterligare bild. Föreställningen om Framtiden, det som kommer sen. 

 

                                  Minnen, erfarenheter                             Fotografisk bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Den tredje bilden, föreställningen om framtiden. 

 

Med detta sagt blir köpare 2 :s uttalande om att det nya livet sluter en cirkel intressant. 

För vad är det egentligen för cirkel som sluts? Tidigare har jag resonerat kring 

upplevelserna av fotografierna som punkter på en tidslinje. En tidslinje som har sett 

olika ut för mina informanter. Det vill säga att de olika punkterna har befunnit sig på 

olika ställen längs med linjen. De punkter som jag enligt Augustinus tidsbegrepp valt 

att kalla för Nu/då, Nu/nu och Nu/sen. Anta att den cirkel köpare 2 nämner i sitt 

uttalande står för den allmänna tiden, husets tid. Så är var och ens tidslinje en bit på 

den cirkeln.   

 

Här vill jag återgå till Norbergs teorier om boendet som betecknar den totala 

relationen mellan människa och plats.
29

 Vid mitt första möte med de fotografiska 

bilderna av min mormors hem upplevde jag att det fanns något i bilderna som inte 
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     Norberg- Schultz, Christian (1999), Fenomenet plats. Skriftserien: Kairos nr. 5;         
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riktigt gick att sätta ord på. Genom det visuella undersökandet utvecklades detta 

något, till tankar kring mellanrum.  

 

Det hem som är avbildat i fotografierna har under min uppväxt varit min mormors 

hem. Ett hem är en social konstruktion, inte så mycket en fysisk plats. Hemmet är 

alltså mer eller mindre beroende av mänsklig närvaro för att kunna tolkas som ett 

hem. Det är först så; som begreppen plats och hem sätts emot varandra. Ett antagande 

är att det handlar om två begrepp som kan ha att göra med den för informanterna och i 

undersökningen återkommande faktorn tid och upplevelsen av fotografierna genom 

den. Jag har tidigare konstaterat att ett hem är en social konstruktion. Peter Cornell 

beskriver i sin text om spår av liv hemmet som en utmejslad scenografi. Den åtföljer, 

konstruerar, kommenterar och definierar hemmets sociala liv.
30

 

 

Ett av undersökningens resultat är att vi genom fotografiet kan få syn på tiden.  

Med hjälp av fotografierna och därigenom tolkningen av dem utifrån tidsfaktorn, har 

Augustinus tankar om tiden som ett upplevt Nu/då, Nu/nu och Nu/sen kunnat sätta 

ord på upplevelsen av husets förändring. I min undersökning har boendet varit min 

mormors hem. När barnbarnet beskriver att rummet har förlorat sin karaktär innebär 

det att den totala relationen mellan människan och platsen befinner sig i ett läge då 

den inte längre existerar. Vi kan inte identifiera oss då den sociala relation och de ting 

som gjort platsen till ett hem inte längre är närvarande. Vilket innebär att 

fotografierna av det tidigare nämnda hemmet genom dess förändring har gått ifrån att 

vara fotografier av ett hem till att vara fotografier av en plats.  

Här tycker jag mig komma åt det mellanrum som jag tidigare nämnt att jag upplevde 

vid mitt första möte med fotografierna av dödsbot. Om huset existerar i den allmänna 

tiden, den som är evig, så är våra tidslinjer det vill säga våra liv en bit av den eviga 

tiden. I vår närvaro får platsen karaktär och upplevs därför som ett hem. Vid förlusten 

av min mormor upphörde den mänskliga tiden och platsen förlorade den karaktär som 

gjort den till ett hem tills dess att nästa generation tar vid.      
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4. Slutdiskussion 

Fotografiets egenskap av att kunna visa på något som vi utan det inte kan se, har 

genom undersökningen visat sig vara beroende av hur betraktaren relaterar bilden till 

sin egen tidslinje. Tidens gång är en del av vår identitet, i den ryms våra minnen och 

våra förväntningar på framtiden. Genom mötet med faktiska fotografier i vårt 

upplevda nu kan vi få syn på våra minnen Nu/då. Men fotografierna har också visats 

sig att genom mötet med betraktaren och dess föreställningar kunna skapa en tredje 

bild. En föreställning om framtiden, det vill säga Nu/sen.  

 

Mellan de genom fotografierna upplevda tidspunkterna Nu/då, Nu/nu och Nu/Sen 

fann jag svaret på det jag själv upplevt som ett mellanrum i mötet med bilderna av 

dödsboet. 
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