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ABSTRAKT 

 

Den fotografiska bilden fungerar som visuell kommunikation och identitetsskapande. 

Tekniken har utvecklats från analogt till digitalt och byggs numera upp av pixlar. Det finns 

olika perspektiv på att betrakta. Fotografen som har en dominerande position som betraktare 

och väljer att se tecken om något, motivet låter sig betraktas av någon och betraktaren som 

upplever fotografiet som betyder något för någon. Berättelsen preciserar och kategoriserar det 

som är viktigt för individen.  

 

Vid ett par tillfällen har jag intervjuat två familjer om deras familjebilder. Min intention har 

varit att ta reda på hur familjemedlemmars berättelser skiljer sig åt utifrån deras gemensamma 

upplevelser och minnen med utgångspunkt i familjefotografiet och vad det representerar? 

 

I min undersökning har jag även valt att integrera den teoretiska delen med den praktiska och  

använder egna fotografier i mitt konstnärliga och gestaltande arbete. Vad händer med de 

bilder som ingen nu längre levande person kan berätta om? Det fotografiska materialet består 

av bilder från förr som jag själv aldrig upplevt men som tillhört en del av min familj. Jag gör 

en jämförelse och analyser med mina bilder och informanternas bilder i den teoretiska delen 

av undersökningen. I det bildpedagogiska utställningsrummet gestaltar jag mina tolkningar av 

forskningsfrågan utifrån mitt eget fotografiska material och sätter det i en ny kontext. 

 

En fotografisk bild är ett tidsdokument som berättar om en tid. Jag har koncentrerat min 

undersökning till familjefotografiet och den goda samvaron, fritiden och semestern. Det är 

inte länge sedan människan började kompensera sin arbetstid med semester och den 

fotografiska bilden fungerar som en minnes- och kulturbärare. Behovet av bilder utvecklas 

hela tiden vidare i andra sammanhang. Nya bildkategorier och genrer skapas säkert redan 

medan jag skriver denna uppsats. 
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1. INLEDNING 

 

Jag har ett för mig viktigt, gammalt och fotografiskt bildmaterial som tillhör en kontext som 

jag många gånger tänkt bearbeta. Bilderna kommer från en del av min släkt som sedan länge 

gått bort. Jag vill skapa en berättelse som framträder på ett nytt sätt och som inte enbart tillhör 

det förflutna. 

 

Det är några få personer jag känner igen från fotografiska bilderna, bl a min far som tyvärr 

gick bort alldeles för tidigt. På bilderna är han en pojke som kisar mot kameraögat eller 

fotografen. Han hette Kalle och var alltid glad och ibland känner jag igen drag hos mig själv 

och även hos mina egna barn. Min farmor och farfar finns också med på bilderna och min 

farmors syster och deras mor. Jag vet att min farmor hade en tuff uppväxt i Sala med fyra 

systrar och en mor som ensam fick försörja sina barn som sömmerska. Deras pappa lämnade 

familjen tidigt efter att ha arbetat i Sala silvergruva i många år. Ingen vet vart han tog vägen. 

Som ung arbetade farfar som plåtslagare och han växte upp i Gävle. Sedan studerade han till 

byggnadsingenjör och det var då som min pappa kom med i bilden när farmor och farfars 

blickar möttes på ett konditori i Stockholm, där farmor arbetade som konditorbiträde med vitt 

förkläde och hårbonad. Jag har historiska fragment i min hand, vilken skatt. 

 

1:1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka fotografiets funktion i livsberättelser. Hur olika 

betydelser i bilderna representerar familjen och den goda samvaron. Den fotografiska bilden 

aktiverar minnen och bruket av dessa bilder skiftar beroende på vilka behov som uppstår. Vad 

formar familjefotografiets karaktär och vilka bilder väljer familjen att offentliggöra och vilka 

vill den enskilda individen behålla för sig själv? 

 

Det intresserar mig hur människan förnimmer bilder. Hur individen utifrån inre bilder och 

erfarenheter betraktar, och med hjälp av perception tolkar och omedvetet sorterar i detta 

visuella flöde. Vad lägger betraktaren först märke till i en bild? Vad går det att känna igen? 

Upplevelser blir till erfarenheter och reflektioner över dess uttryck och innehåll. Minnen sätts 

igång med hjälp av människans sinnen och bara genom att se en del av en bild eller känna en 

doft eller höra ett ljud, så kan stundens ögonblick i en bild genast förknippas till något positivt 

eller negativt. 
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I min undersökning vill jag bland annat hänvisa till tidigare forskning och historia kring den 

fotografiska bilden och hur den kan fungera som visuell kommunikation. Jag är intresserad av 

fotografiets betydelse för minnet och hur minnen konstrueras och delas mellan individer.  

 

Uppsatsens frågeställning lyder:  

Vad skiljer familjemedlemmars berättelser åt, utifrån deras gemensamma upplevelser och 

minnen, med utgångspunkt i familjefotografiet och vad det representerar? 

 

1:2 Metod och urval  

Det fotografiska bildmaterialet som jag använder i min undersökning består av två olika delar; 

familjefotografier från utvalda informanter samt mitt eget fotografiska bildmaterial inom 

samma kategori. Den teoretiskt undersökande delen leder vidare till analys och tolkning, 

vilket även går att relatera till mitt gestaltande och konstnärliga arbete. 

 

Jag avgränsar det fotografiska bildmaterialet till att utgöras av fritidsbilder eller lediga stunder  

utifrån kategorin familjebilder. Mitt strategiska val av informanter består av bekanta som jag 

inte känner för väl, för att min undersökning ska bli så vetenskaplig som möjligt. Jag har 

erhållit skriftlig tillåtelse av informanterna att använda deras bilder och namn i studiesyfte och 

vidare som offentlig handling. 

 

Vid två tillfällen gör jag intervjuer hemma hos familjer utifrån deras egna fotografier. I förväg 

har de fått välja ut fyra till fem bilder per familj med några för dem typiska bilder som 

representerar deras semester och lediga stunder i vardagen. I de intervjuer jag utför ingår två 

familjer med skilda bakgrunder. De får i uppgift att avgränsa sitt fotografiska material till 4-5 

bilder per familj. I en familj intervjuar jag fyra familjemedlemmar i åldrar från 9 till 57 år. I 

den andra familjen intervjuar jag en familjemedlem i åldern 48 år. Jag ställer frågor kring 

familjens gemensamma bilder och upplevelser, med betoning på fotografiets form och 

innehåll (se bilaga Frågeguiden).  Jag dokumenterar samtalen både med bild och 

ljudupptagning, som varar i cirka 40 minuter per familj och uppgår senare till ca 10 sidor 

transkriberad text i vardera fall. För en vidare analys strukturerar jag intervjumaterialet med 

hjälp av tankekartor där jag sorterar i teman och kategorier. Jag väljer att utgå ifrån en 

analysmodell där jag gör analyser utifrån det empiriska materialet och de bilder som jag valt 

att undersöka och det fotobegrepp som inbegrips. I den sista delen i analysmodellen tar jag 

upp en integrerad analys och tolkning.  
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Den andra delen av undersökningen består av mitt konstnärliga och gestaltande arbete. Jag  

väljer att arbeta med gamla fotografier som kommer från min fars sida av släkten. Mitt 

fotomaterial är större än informanternas men det förändrar inte undersökningens syfte 

eftersom den inte är kvantitativ utan kvalitativ. Jag upplever att motiven på dessa fotografier 

till största delen består av just ”fritidsbilder” eller bilder tagna under lediga stunder på 20- 

30-talet av någon som varit kunnig och intresserad av att fotografera. Det är svartvita analoga 

kopior och en del är kopierade från glasnegativ eller från mycket små papperskopior. Jag 

väljer att bearbeta mitt bildmaterial digitalt och skapar sedan ett grafisk uttryck med starka 

konstraster i vitt och svart, som jag sedan trycker i screentryck och gör till en tapet. Den 

tapetserade modulen presenteras på Konstfacks vårutställning i maj 2009. Tapeten har en del 

tomma utskurna rutor i stället för bilder och på andra ställen har jag monterat fast speglar (se 

vidare s. 30). 

 

1:3 Empiri  

Den transkriberade utskriften är ett levande, pågående samtal som fryses i en skriven text, 

precis som ett fotografi som fryses till sin tid och plats. Jag transformerar ett talspråk till ett 

skriftspråk, från bilder till berättelser. Jag införskaffar ett empiriskt material där 

informanternas fotografier och berättelser är lika värdefulla som mitt eget fotografiska 

material och där berättelser går att utvinna för min undersökning. 

 

De bildsamtal som utvecklats och den analysmodell som ligger till grund för min 

undersökning har öppnat för nya erfarenheter och teorier. Den tidigare forskningen och de 

teorier som ligger bakom analyserna bidrar också till en ökad förståelse för det empiriska 

material som jag bearbetat och som resulterar i nya erfarenheter och tankar kring hur den 

vardagliga bilden eller den vernakulära bilden fungerar som minnesbild, hur den brukas och 

upplevs genom tid och rum. I bilden finns en verklighetsreferens till något som är eller har 

varit, en spegling av tid och rum i förfluten tid.  

 

Det empiriska material jag använder i min undersökning kan antingen ses som en kvarleva 

eller en berättande källa. Fotografiet är ett bevis på att någon har fotograferat och är alltså 

spår av händelser. Den berättande källan förmedlar något som har ägt rum.  Jag har valt att 

studera olika perspektiv vid min tolkning av det empiriska materialet och inte enbart studerat 

händelsen direkt i fotografiet. Jag analyserar flera fotografier av liknande slag och kan därmed 
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indikera hur dessa förhåller sig till en bildgenre, kategori eller till olika teman. Innehållet i 

fotografierna blir synligt först genom att jag och mina informanter tolkar uttrycket. Innehållet 

kan sägas vara ett tema i det uttolkade.1 

 

2. TEORI OCH TOLKNINGSRAM 

 

Syftet med uppsatsen är att tydliggöra hur familjefoton aktiverar berättelser och minnen. Det 

går att urskilja flera sätt att analysera och tolka berättelser. Ett sätt är att särskilja det 

motiviska innehållet från det uttolkade. Det kan finnas något i bilden vi fastnar vid, något som 

för oss är betydelsefullt. Tolkningen kräver information utanför bildens ram. 2 

 

Utifrån det empiriska materialet framträder olika slags berättande. Jag vill framförallt studera 

informanternas berättelser om sina liv eller valda aspekter av sitt liv i relation till de 

fotografier de berättar kring. En livsberättelse är en sådan berättelse och följer ett syfte i min 

undersökning. Genom att människors tolkningar av sig själva sätts i centrum får jag även 

möjligheten att förstå andra människor.3 Min undersökning handlar om att ta del av 

människors liv, både de som stått mig nära och andra som jag inte känner så väl, med hjälp av 

fotografier som empiri. 

 
Eftersom jag vill veta hur berättelserna utformas kring informanterna bilder ställer jag frågor 

efter en viss struktur under bildsamtalen, där jag utgår från en sammanställd frågeguide med 

bland annat inspiration av Gillian Rose, 4 som tar upp olika aspekter och perspektiv kring 

bildens utförande och innehåll. Jag undersöker olika nivåer i hur man berättar om bilder, vad 

som är bakomliggande faktorer och vad som kopplas till det betydelsebärande och manifesta i 

bilden. Kännetecknande för narratologin är förutom att urskilja berättandets element, även att 

studera berättelsens väsen. En berättelse kan också förvrängas och göras om. Något som jag 

koncentrerar mig på i analysen när jag studerar hur berättelsen förs vidare hos mina 

informanter, när de berättar enskilt och tillsammans om olika upplevelser. I ett narrativt 

berättande har berättelsen en tidsföljd och ett tydligt händelsemönster som går att urskilja,  

                                         
1 Sparrman, Anna, Torell, Ulrika, Åhrén Snickare, Eva (2003),  

Visuella spår, Bilder i kultur- och samhällsanalys, Lund: Studentlitteratur, s. 182 f. 
2 Ibid., s. 184. 
3 Johansson, Anna (2005), Narrativ teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s. 23. 
4 Rose, Gillian (2007), Visual Methodologies, London: Sage Publications Ltd, s. 258 f. 
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det följer även en social dimension där någon berättar för någon och att det finns en 

meningsdimension, en intrig som ger historierna en poäng och bildar en enhet. 5 

 

I analysen använder jag bland annat Roland Barthes begrepp för att skapa förståelse kring det 

empiriska material informanterna lämnar till mitt förfogande, exempelvis de två teman i 

fotografiet, studium och punctum som är användbara i studiet av en bild. 

Studium, som inte betyder, åtminstone inte i första hand, ”studie”, utan anpassning till något, 

smak för någon, ett slags allmänt och visserligen uppmärksamt engagemang, men utan någon 

särskild skärpa… Det andra elementet kommer in som en brytning av (eller taktmarkering) 

studium… elementet skjuts ut från scenen, likt en pil som genomborrar mig… Detta andra 

element som kommer in som en störning i studium, kallar jag alltså punctum, ty punctum är 

också ett stick eller ett litet hål, en fläck eller skåra – och dessutom ett tärningskast. Ett fotos 

punctum är denna tillfällighet som träffar mig (men som dessutom sårar mig, plågar mig).6 

 
För att komma närmare familjebilden och kopplingen mellan fotografering och fritid i 

människors bildbruk relaterar jag framför allt i analysdelen till Karin Becker och hennes 

forskning om fotografier som, lagrade minnen, där hon pekar på olika sätt som den 

vernakulära, vardagliga bilden är integrerad i människans vardag. 7 Jag tycker att det är viktigt 

att hänvisa till tidigare forskning, där konstfotografiet visar sig ha ett ömsesidigt förhållande 

till den vardagliga bilden. 

 

Min tolkningsram bygger på fotoelicitering, det vill säga en metod där man använder bilder i 

intervjusituationer och som bygger på tankar om reflexivitet, representation och 

självrepresentation. Jag låter mina informanter utgå från egna bilder som vi samtalar om 

gemensamt. Med hjälp av dessa bilder går det att ställa frågor och komma vidare i denna 

undersökning. Fotoelicitering kan användas i olika faser av en studie och för att ställa 

detaljerade frågor. Det är svårt att veta vad en bild representerar om det inte finns någon att 

prata med. Antingen den som tagit fotografiet eller den som varit med. 8  

 

                                         
5 Kvale, Steinar (2008), Kvalitativa forskningsintervjuer, Lund: Studentlitteratur, s. 181. 
6 Barthes, Roland (1986/2002), Det ljusa rummet, Tankar om Fotografiet,  
 Alfabeta bokförlag AB, s. 43-44. 
7 Becker, Karin (2002), Fotografier: Lagrade bildminnen Medier och människor i 

konsumtionsrummet, Nova: Bokförlaget Nya doxa, s. 154. 
8 Rose (2007), s. 240 f. 
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Även etnologen Orvar Löfgren blir aktuell i analys och tolkningsram med sina teorier om 

varför det svenska samhället ser ut som det gör och tron på att människor skapar sin egen 

historia. 9  

 

2:1 Analysmodell 

Jag använder en övergripande analysmodell som integrerar flera olika synsätt. Det handlar om 

olika analysnivåer, utifrån det material jag införskaffat från intervjuerna och mitt gestaltande 

arbete. Den första analysnivån är den textuella nivån som handlar om hur ett givet uttryck är 

uppbyggt, det som är betydelsebärande och hur det avkodas. Den andra nivån är den 

kontextuella som studerar uttryckets sammanhang och relationer till andra uttryck. Slutligen 

behandlar den sociohistoriska nivån det som handlar om det analyserade uttryckets vidare 

sammanhang i den sociala och historiska kontexten, där tolkningen träder fram ur analysen. 10  

 

Den textuella nivån kan bestå av en semiologisk och strukturalistisk analys beroende på vad 

som ska analyseras. Val av analysnivå beror på vad som betraktas som uttryck eller innehåll. 

Jag väljer att göra semiologisk analys utifrån den denotativa nivån, det som vi uppfattar som 

dess otolkade och självklara mening och den konnotativa nivån som står för dess djupare eller 

vidare betydelser. Det intressanta är vilka värderingar, attityder och föreställningar som 

kommer fram och vilka som undertrycks. 11 Genom att göra denna analys kan jag få syn på 

olika uppfattningar även i ett sociokulturellt perspektiv, där samspelet utvecklar familjens 

uppfattning om sig själva och andra människor med olika tolkningar av bildernas innehåll i tid 

och rum. Jag delar in det empiriska materialet i de tre nivåerna med teman och tillhörande 

kategorier, för en vidare analys: 

 

• Den textuella nivån, fotografiets form: 

Här tar jag upp allt som är betydelsebärande och i någon mening kan läsas eller avkodas. Jag 

undersöker hur man distanserar sig till en bild, upplever eller påverkar något estetiskt 

tilltalande, formmässigt uttryck genom bildelement och komposition. De kategorier som finns 

inom detta tema gäller; komposition, blickfång, färg och form.  

  

                                         
  9 Ehn, Billy, Klein Barbro (1999), Från erfarenhet till text, om kulturvetenskaplig reflexivitet, 

Stockholm: Carlsson Förlag, s 71. 
10 Lindgren, Simon (2005), Populärkultur, Lund: Liber, s. 49. 
11 Ibid., s. 83-88. 
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• Den kontextuella nivån, fotografiets innehåll: 

Hur olika erfarenheter synliggörs och förankras. De kategorier som kan vara intressanta att 

titta närmare på är; platser där familjen vistas i tid, rum och olika årstider. 

• Den sociohistoriska nivån, fotografiets funktion: 

Den kategori som blir extra intressant är informantens berättande som individ. Hur man 

rekonstruerar bilder och hur minnet fungerar och påverkas; Vad är det man betraktar? Vad 

påminner det om?  På vilket sätt kan det vara ett minne? Hur väljer man att dokumentera? 

Uttryckets vidare sammanhang i den sociala och historiska kontexten. 

 

Jag analyserar resultaten från den textuella och kontextuella nivån som utgår från de 

sociohistoriska sammanhang som framträder i tolkningen. 

 

2:2 Textuell och kontextuell nivå 

2:2:1 Social representation i bild 

Inom det undersökningsområde jag valt att studera närmare framträder teckensystem och dess 

innebörd och tolkning i en text eller bild. Semiotiken studerar hur mening uppstår generellt, 

hur tecken och betydelser fungerar i allmänhet; vad bild, språk, upplevelse, konst, litteratur, 

medvetande, varseblivning och så vidare, är i relation till människan. Semiotiken studerar det 

sätt som verkligheten förmedlas till människan, den form som världen blir till  

upplevelse för oss.12 

Semiotiken visar att fotografi inte kan reduceras till ”en ren form”, eller ”fönster mot världen”, 

eller ses som en väg till upphovsmannens närvaro. Det är ett faktum av grundläggande social 

vikt att fotografiet är en plats för arbete, ett strukturerat och strukturerande rum inom vilket 

läsaren använder och används av de koder han eller hon känner till för att begripa. Fotografin är 

ett betecknande system bland andra i samhället, vilka alla producerar det ideologiska subjektet, 

betraktaren, genom samma manöver som de kommunicerar sina påstådda innehåll. 13 

 
Några av de tidigaste semiologiska skrifterna, särskilt Barthes texter, syftade till att belysa 

den språkliga organisationen, vilken bestämmer fotografiers innebörder i vårt samhälle. På 

senare tid, har teorin utvecklats till att inte bara undersöka strukturerna för hur det som 

”yttras” i fotografier upptas av ideologin, utan också undersöka de ideologiska implikationer 

som finns inskrivna i själva verkställandet av detta ”yttrande”. Det som konstrueras i den 

                                         
12 Marner, Anders (2006), Semiotik i korthet, Institutionen För estetiska ämnen, Umeå universitet. 
13 Edwards, Steve (2007), Fotografi - en introduktion, Oxford University Press: Raster förlag, s. 54. 
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tekniska apparaturen blir intressant i sammanhanget att känna igen det som redan har upplevts 

tidigare, att bli förtrogen med något individen känner igen. Det kan räcka med endast en 

skymt av en bild för att veta vad den föreställer och vad den berör. 14 

Representationens struktur – blickpunkt och ram – är intimt involverade i reproduktionen av 

ideologi. Mer än något annat textuellt system presenterar sig fotografiet som ett erbjudande man 

inte kan säga nej till. När vi konfronteras med frågor som ”Vad föreställer bilden?”, väljer vi från 

en uppsättning av möjliga alternativ, att vi bidrar med information som inte finns i själva bilden 

men så fort vi upptäckt vilket det avbildade objektet är, förvandlas fotografiet inför oss – det är 

inte längre ett förvirrande konglomerat av ljusa och mörka toner, av obestämda kanter och 

ambivalenta volymer, utan visar nu ett föremål som tilldelar full identitet, en existens. 15 

 
Det är den sociala representationen i bilden av de historiska villkor och de sociala 

konventioner som formar och upprätthåller de dominerande ideologierna och idealen om 

familjen. 16 Fotografiet handlar om att bevara de minnena i våra liv i en viss kontext. 

 

2:2:2 Bildens icke autonoma natur 

Det finns ett beroendeförhållande mellan det verbala språket och bildspråket som jag berör i 

min underökning när jag studerar berättelsens konstruktion och vad den innebär. På 1950-talet 

strävade individen efter att bli varse fotografiets konstruktion, att hitta det specifika i 

fotografiet med hjälp av annorlunda komposition och ovanliga synvinklar. Det var vanligt att 

tala om ett ”fotografins språk” och först på 1960-talet gjordes det någon systematisk 

undersökning, ur lingvistikens det vill säga språkvetenskapens perspektiv, av andra 

kommunikationsformer än det verbala språket. Semiotiken studerade tecken med syftet att 

identifiera de systematiska regelbundenheter från vilka innebörder konstrueras. I den 

”strukturalistiska” semiologins tidiga fas, lade man stor vikt vid analogier mellan 

verbalspråket (talet och skriften) och visuella ”språk”.  Under denna period var man 

intresserad av att identifiera olika kodsystem inom fotografin. Fotografiets autonoma ”språk” 

visade sig vara beroende av det verbala språket. 17 

 

 

 

                                         
14 Ibid., s. 48 f. 
15 Ibid., s. 48. 
16 Becker (2002), s. 174 f. 
17 Lundström, Jan-Erik (Red.) (1993), Tankar om fotografi, Stockholm: Alfabeta, s. 43. 
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2:3 Den sociohistoriska nivån 

2:3:1 Att betrakta och tolka  

Syftet med den största delen av vardagsfotograferandet är att dela bilderna man tar med andra. 

Fotografierna blir en del av mötet mellan människor och fungerar som stöd för en längre 

berättelse. Även ett fotografi som inte innehåller eller ses i anslutning till en faktisk text 

genomströmmas av språk då det tolkas av en betraktare. Många tolkningar är lingvistiska, 

som när man t ex beskriver något metaforiskt, som att en olycklig person är ”mörk till sinnet”.  
Fotografier är texter präglade av termer hämtade ur den ”fotografiska diskursen”, men denna 

diskurs, som varje annan diskurs, ingår i diskurser bortom sig själv; den ”fotografiska texten”, 

som varje annan text, är platsen för en komplex ”intertextualitet”, en överlappande serie av 

tidigare texter, vilka ”togs för givna” vid någon specifik historisk och kulturell tidpunkt. Dessa 

tidigare texter är autonoma; de uppfyller en roll i den faktiska texten…18 

 
Kameraögat sätter alltid fokus på allting. Fotografiet bygger på en hierarkisk ordning där 

fokus, ram och värdering sätts i ett sammanhang för att skapa betydelser. Vissa delar 

utelämnas, individen väljer och skiljer ut material i bilden såsom; igenkännande element vad 

som är kulturellt bestämt med mera. För de som känner igen en bild finns det en berättelse i 

bakgrunden. De som inte vet vad bilden representerar letar efter igenkännande element, det 

manifesta i bilden.  

 
2:3:2 Artefakten som minnessystem 

I varje fotografisk praxis transformeras det givna materialet, (historiens flöde, familjelivet, 

och existentiella erfarenheter) till en identifierbar produkt av män och kvinnor, vilka använder 

en specifik teknisk metod och fungerar inom specifika sociala institutioner. Det intressanta 

med frågan om innebörd går att hitta hos den som producerar en bild och hos betraktaren och 

hur de socialt och psykiskt förhåller sig generellt. ”Det betecknande ’strukturer’ som den 

tidiga semiotiken fann i fotografin är inte spontant självgenererande, de har sitt ursprung i 

bestämda faktorer i människans organisationsformer.”19  

 

Vi lever i en kulturell snarare än naturlig värld. De kulturella redskapen finns i det publika 

rummet och de används i olika praktiker, de hörs, känns, syns och till och med luktar. När de 

redskapen brukas i sociala handlingar bestäms deras innebörd. Människan lägger ut spår av 

                                         
18 Ibid., s. 44. 
19 Lundström (1993), s. 45. 
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sina insikter i omvärlden genom att skapa artefakter, genom språkliga kategorier och genom 

att utveckla olika former av kommunikativa mönster eller verksamheter som 

institutionaliseras och därmed kan hon fylla sin vardag och sin livsvärld med dem. 20 
 

Artefakten kan sägas vara kollektiva minnessystem som kompletterar det mänskliga minnet 

som bevarar information och spår av erfarenheter utanför den egna kroppen.  

”Bilderna är artefakter som bär spår såväl av den som har tagit bilderna som av de människor 

och de erfarenheter som återskapas när man tittar på dem. Det utgör ett lagrat minne, ett 

minne som antagit konkret fysisk form.” 21 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

3:1 Andra studier om familjefotografier  

Det finns andra som intresserat sig för familjefotografier, minnen och berättelser. Jag har tagit 

del av två examensarbeten från fördjupningskurser i bildpedagogik på Institutionen för 

bildpedagogik på Konstfack. Uppsatserna behandlar minnen och familjefotografier på olika 

sätt; ”Glömda minnen och familjefotografier” (2005), av Sara T Nilsson, som bland annat gör 

studier kring frånvaron av familjefotografier, vad det beror på och hur det påverkar individens 

identitet. Emma Ekelund väljer att undersöka familjealbum från en tidigare generation, ”Ett 

liv I album”, (2007). Jag har läst uppsatserna och det perspektiv jag valt att arbeta med är lite 

annorlunda eftersom jag valt att koncentrera min undersökning på familjemedlemmars 

berättelser utifrån gemensamma upplevelser och minnen och vad de representerar. Till min 

undersökning relaterar jag framför allt till Karin Becker och hennes forskning om vardagliga 

bilder och hur de integreras i vardagen samt till Anette Kuhn, filmvetare från England och 

hennes kulturstudier och sociala teorier kring familjen och deras minnesarbete med hjälp av 

fotografier.  

 
3:2 Fotografisk historia, kulturstudier och sociala teorier 

Ett fotografi kan användas som historisk källa, det vill säga dokumentera en person eller plats, 

men kan i ett annat sammanhang ställas ut som konstbild. Fotografins förhållande till konsten 

och dess plats i konsthistorien har alltid varit komplicerat. Om fotografi är konst eller inte har 

diskuterats sedan mediets upptäckt 1839 och diskuteras fortfarande.  Eftersom jag 

                                         
20 Säljö, Roger (2005), Lärande & Kulturella redskap, Om lärprocesser och det kollektiva minnet,  
 Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, s. 50 f. 
21 Becker (2002), s. 173. 
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koncentrerar denna undersökning på familjebilder och vardagliga bilder med betoning på 

lediga stunder och fritid så är jag angelägen att sätta denna genre i ett sammanhang. Den 

fotografiska historien fyller 170 år 2009 och under den tid som gått har mycket hänt. Det 

estetiska betraktelsesättet som den autonoma konsten representerar inbegriper även fotografiet 

och i den samtida konsten ingår det vardagliga fotografiet.  

 

Den fotografiska bilden kom att delas in i tre olika perspektiv. Det första perspektivet med 

rötter från 1860-talet med bilder som gör anspråk på konststatus, det andra perspektivet som 

berör konstnärer som använder fotografi som uttrycksmedel och det tredje perspektivet som 

gäller gatufotografi eller det berättardokumentära bilder som visar prov på en zon mellan 

konst och kommersiell kultur. Den fotografiska bilden ansågs under 1800-talet uppkomma 

automatiskt ur en själlös maskin. Kameran framställde dokumentationer och inte konstnärliga 

bilder. Upphovsrätten tillskrevs ofta beställaren av bilden eller ägaren till fotografiet. 

Amatörfotografiet och den vardagliga bilden, utvecklades ur den så kallade piktorialismen 

som lånade sina motiv och kompositionsmetoder från de befintliga bildkonsterna. Senare satte 

man fokus på det moderna livet och på storstaden som motiv. Den fotografiska modernismen 

baserade sina bilder på fotografins inneboende kvaliteter, detaljer och vardagsmotiv och 

betoningen av att vara trogen mot materialet och tekniken. Efter andra världskriget försökte 

man hitta det ovanliga i vardagslivet och vardagsteman spelade en central roll i den 

dokumentära visionen före populärkulturens masskommersialisering. 22 

 

Inom den samtida konsten intar fotografiet en central position på grund av skiftande former 

och närhet till verkligheten. Att fotografera blir ett viktigt verktyg för utforskandet av den 

moderna kulturen och dess värderingar. 23 I vår kultur har fotografiet uppfattats som en 

verklighetskopia, ett hyperrealistiskt sätt att skildra verkligheten i jämförelse med måleriet, 

som är förebild till den fotografiska bildens begynnelse. Idag när den digitala tekniken gjort 

sitt intåg har synen på fotografiets sanningsanspråk ändrats. 

 

3:2:1 En vardaglig dokumentär stil 

Vardagsfotografi täcker det vanliga och regelbundna bruket av fotografier i människors liv 

som har olika tolkningar av erfarenheter i förhållandet till omvärlden.  Det vernakulära 

fotografiet, (av engelskans vernacular, vardaglig) innefattar amatörbilder av familjehögtider 

                                         
22 Edwards (2007), s. 55. 
23 Ibid., s. 100. 
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och semestrar och blev centralt för konstfotografin. 24 Under 1960-talet används den 

fotografiska bilden i samtida konst för att undersöka en lång rad identiteter, fantasier, minnen, 

platser och så vidare. Fotografen Jeff Wall arrangerar till exempel scener i sina fotografier, 

istället för att dokumentera vardagslivet. Det vardagliga utvecklas och används alltmer som 

uttryck. 

 

3:2:2 Hem och yttervärld 

Familjefotografin går att placera i en korsning mellan social- och kulturhistoria och personliga 

minnen. 25 Filmvetaren Annette Kuhn liknar det förflutna vid en brottsplats. Det som för alltid 

är borta har lämnat spår efter sig som gör det möjligt att rekonstruera vad som hände. Spåren 

är fotografier, mest familjebilder. Jag undrar om man kan komma ihåg något utan att ha varit 

närvarande i de miljöer, jag plockar fram ur de glömda lådor som jag har i min ägo. Enligt 

Kuhn smälter representationer samman med andra personliga minnesbilder. Minnet kanske 

inte bara handlar om det som varit utan snarare som ett samtidsperspektiv i kollektiv 

bemärkelse.  
Such memory texts create, rework, repeat and recontextualise the stories people tell each other 

about the kinds of lives they lead. In the process, the stories often take on a timeless, mythic 

quality which grows with each retelling. This mythmaking process works at the levels of both 

personal and collective identities. 26 

 
I industrialismens samhälle splittras människan mellan delvärldar och motsatser som 

etnologen Orvar Löfgren beskriver som hem och yttervärld, arbete och fritid, produktion och 

reproduktion. En ny ideologi skapas i att vara en hel människa i delvärlden och finna 

livskvalitet i naturen, hemmet och på fritiden. Behovet av en kompensatorisk fritid blir en 

integrerad del av arbetslivet samtidigt som lönerna gör att en fritidsindustri berör alla, inte 

enbart samhällets toppskikt. 27 Jag kommer att beröra en del av Löfgrens kulturstudier kring 

den nya människan utifrån bondesamhället vidare i den sociohistoriska nivån av tolkningen. 

 

 

                                         
24 Ibid., S. 91. 
25 Rosengren, Annette, Westergren Christina (2009), Amatörfotografernas värld, Nordiska museets 
 och Skansens årsbok, Fataburen 2009, Stockholm: Nordiska museets förlag, s. 32. 
26 Kuhn, Annette (1995/2002), Family secrets, Acts of memory and Imagination, 
 London: Verso, s. 165. 
27 Frykman, Jonas, Löfgren Orvar (1979), 
 Den kultiverade människan, Lund: Liber Läromedel, s. 65 f. 
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4. MÖTEN MED FAMILJERNA 

4:1 Hemma hos Marika och Dagmar 

Jag blir väl mottagen av Marika när jag kommer på besök en sen söndagseftermiddag i slutet 

av mars, för att göra den planerade intervjun som handlar om hur man ser på familjebilder, 

speciellt fritidsbilden där familjen har lediga stunder i sin vardag. I förväg har hon fått i 

uppgift av mig att leta fram ett antal bilder som vi sedan tittar på tillsammans och som hon 

sedan delger mig sina minnen kring. Hon fick själv välja hur hon ville visa dessa bilder, 

analogt eller digitalt. Hon väljer att göra fem pappersutskrifter från sin skrivare, utifrån 

digitala bilder på datorn. Marika har en konstnärlig bakgrund och utövare ett kreativt yrke. 

Hon har tre barn, som inte är hemma vid tillfället, bor som sambo i ett relativt nybyggt hus 

öster om Stockholm.  

 

En annan kall och tidig vårkväll i mars, begav jag mig till den andra familjen för att fortsätta 

min undersökning. Dagmar som jag egentligen inte känner så väl men som går på samma hip-

hop kurs som jag på måndagar och arbetar med kreativt skapande och som är pedagog. Hon 

svarade på mitt mail som jag skickade ut till alla på kursen, med en förfrågan om de ville 

ställa upp på en intervju, där jag förklarade mitt syfte och vad jag vill undersöka. Familjen 

välkomnade mig i deras hus denna tisdag. Jag tog med en kardemummalängd, Dagmar gjorde 

i ordning te innan vi satte igång. Hon hade valt ut några bilder som hon lagt i en bunt upp och 

ner på matbordet. Familjen som består av Dagmar, hennes man och två barn visste inte vilka 

fotografier Dagmar valt ut och de väljer senare varsin bild, som de berättar om var och en för 

sig och även tillsammans. 

 

4:1:1 Marikas bilder 

Marika delar upp sina bilder på datorn i kategorier och sparar dem digitalt i mappar. Ofta är 

dessa bilder förknippade till vissa platser. De bilder hon visar för mig, har hon framför allt 

delat upp i två kategorier; storfamiljen och barnen. Hon har valt att göra pappersutskrifter som 

vi samtalar om vid hennes arbetsbord. Det känns enklare så än att sitta vid en dator, förklarar 

hon. Att klistra in i album gjorde hon senast när hennes äldsta son tog studenten men 

framöver kommer det nog inte bli några fler album, den analoga tiden är förbi däremot kan 

det vara aktuellt med digitala album.  
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När storfamiljen samlas handlar det mycket om samvaro mellan syskon och föräldrar, mat och 

arbete som skötsel i trädgård eller allmänt underhåll av fastigheterna på Västkusten eller 

Hälsingland, där de firar sina semestrar år efter år (Bild 1). Familjen är viktig för Marika och 

hennes berättelser är målande med exempelvis värdeladdade ord såsom underbart, vackert, 

väldigt, fantastiskt och enkelt. Hon är stolt över sin familj och hon intygar att det ibland kan 

vara bråkiga och högljudda familjeträffar. 

 

När Marika tar sina och familjens semesterbilder vill hon få med så många familjemedlemmar 

som möjligt på en bild. Bilden behöver inte vara komponerad på ett speciellt sätt men däremot 

kan bakgrunden vara viktig som miljömarkör och tidsdokument. Vanligtvis hamnar 

blickfånget i mitten på bilden och i fyra av fem bilder så är just motivet/motiven centrerade i 

mitten och alla blickar möter kameran och fotografen som oftast är Marika. På senare år har 

även hennes dotter blivit intresserad av att fotografera och dokumentera vid dessa tillfällen. 

Egentligen är det bara när Marika gör studier av växter och tar närbilder, som hon verkligen 

tänker på att ta vackra bilder och hur hon komponerar dem. Barnen börjar bli stora och hon är 

utan barn långa tider eftersom hon har delad vårdnad och det äldsta barnet har flugit ur boet. 

Hon tycker att det är extra viktigt med bilder på sina barn och samvaron med dem. Hon 

saknar dem och arrangerar så att hennes sambo får ta bilder på henne och barnen när tillfällen 

bjuds (Bild 2). 

 

Även mannen i hennes liv är viktig att dokumentera och hon använder även här sina 

värdeladdade ord som vacker, kär, gullig och när det gäller en medveten komposition i de 

bilder hon visar för mig, så finns den just i dessa bilder. Mannen krattar på våren, han 

befinner sig inte i mitten av bilden, färgerna harmonierar på ett medvetet sätt och man  

förstår att Marika är van att dokumentera och göra målande beskrivningar med sina 

fotografier (Bild 3). Hon lyckas nästan få mig att förnimma en doft av vår på bilden när de 

eldar upp löv. Det är vackrare färgåtergivning på datorn, konstaterar Marika. Med hjälp av de 

olika bildelementen i fotografierna, går det att utläsa vilket land, miljö och årstid dessa 

fotografier utspelar sig i.  

/…/ man kan se lite av Sverige i dom där husen som skymtar på två bilder och man kan också 

ana att det är Sverige eftersom det står ett mjölkpaket på bordet och det finns räkor. Det ser ju 

väldigt svenskt ut faktiskt. Det finns Pripps Blå burkar och det är två av bilderna som det 

avslöjas olika saker från mat vi äter och hus vi har (bild 2). /…./ man kan nästan se att det här är 
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Gotland därför att stenen på stranden är så väldigt speciell i sin gråhet och textur, man kan 

åtminstone gissa det (Bild 10). (Marika) 

 

4:1:2 Dagmars bilder 

Dagmar tycker också att det är enklare att visa papperskopior än digitala bilder. För ca fem år 

sedan slutade hon att sätta in bilder i album, nu sorterar hon efter ett visst system i en massa 

mappar på sin hårddisk och hon laddar batteriet till sin digitala kamera minst en gång i 

månaden för att sedan överföra bilder till datorn för att dokumentera och strukturera.  

 

Vanligtvis är det Dagmar som fotograferar men pappan i familjen har också fotograferat en 

hel del innan den digitala bilden gjorde sitt genombrott. Han sålde sin analoga Nikon kamera 

när de köpte sitt hus för ett antal år sedan. Dagmar tycker det är svårt eller framför allt lite 

orättvist att alltid var fotograf under familjens gemensamma semestrar, hon uttrycker det som 

att det är synd, för hon vill också vara med på familjens semester. Det urval av semesterbilder 

som jag får ta del av denna kväll är, där så många familjemedlemmar som möjligt är med på 

en bild. Semesterbilden ska vara inbjudande och det är viktigt att omgivningen framträder för 

att påkalla minnen. Ofta handlar det om en längre semester på sommaren, då familjen 

fotograferar serier i en tidsföljd, ett händelseförlopp under resan. De bilder som familjen visar 

för mig handlar också om avsked och de förmedlar kunskap om platser i andra länder (Bild 

12). De gemensamma upplevelserna ter sig så olika och familjen flikar in i varandras 

berättelser och blir upplivade när de upptäcker något speciellt som de upplevt och minns igen 

tillsammans. Det finns en kulturell skillnad i familjen eftersom Dagmar kommer från 

Tyskland och det betonas när de gör jämförelser i de olika miljöer de befinner sig i. 

 

5. ANALYS OCH SLUTSATSER 

5:1 Textuell analys 

Utifrån det transkriberade materialet från bildsamtalen kring familjernas fritidsbilder samt 

med mitt eget jämförande fotografiska material, kan jag utläsa en textuell nivå där jag 

koncentrerar mig på teman såsom;  

komposition, blickfång, färg och form. 

 

Det går att urskilja ett centralperspektiv i de flesta fotografierna av det empiriska 

bildmaterialet. Behovet av komposition har visat sig vara underordnat som uttryck. Samtidigt 

har informanterna kunskap i hur en tilldragande komposition påverkar mottagaren och gör att 
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bilden fungerar bättre som en påminnelse om stunden som förevigats. På bild 1 och 2, går det 

att hitta typiska exempel på hur fotografen komponerar sina bilder. Motiven är centralt 

placerade i mitten av bilden och alla personerna uppmärksammar kameran eller fotografen. 

Tiden står stilla för ett ögonblick. Det går att anamma ett dubbelt perspektiv att närma sig 

bilden som fotograf, antingen genom att utgå från kameraögat som dokumenterar allt på en 

gång eller genom att gå in i bilden vid fotograferandet och vara delaktig. 

 

  
Bild 1   Bild 2 

  

Marika förklarar vidare att hon är nöjd att alla är med på bilden och att den fungerar som en 

påminnelse för henne till det speciella tillfället och den aktuella miljön som betyder mycket 

för henne. ”Genom att det är så många familjemedlemmar som möjligt med på bilden, gör att 

man på ett lätt sätt får några bilder som man vet ska bli bra”, säger hon. 

 

Vardagsbilden eller fritidsbilden utförs på ett medvetet sätt där omgivningen är tilltalande och 

personerna vill bli avfotograferade. Individerna vill gärna bli bra på bild och ler när de tittar 

med en viss medvetenhet mot kameran.  

 

När något estetiskt tilltalande ska avporträtteras dokumenterar den som står bakom kameran 

på ett annat sätt. Ibland är motivet en miljö som enbart ska finnas med som ett tids- eller 

minnesdokument och ibland handlar det bara om att fotografera människor, ting eller växter. 

Den fotografiska bildens upptäckt är fortfarande relativt ung och det var inte så länge sedan 

syftet enbart handlade om att just avporträttera. Familjeporträttet eller familjevisitkortet, 

fungerade som ett tidsdokument, som redan från början prioriterade kompositionen och ljuset. 

Fotografen erhöll kunskapen och hade redskapen i sin hand som senare kom att bli allas 

egendom. 
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”Man vill se representativ ut med hjälp av utseende och mimik, som visar om man är hygglig 

och snäll”, är en av informanternas kommentarer. Fotografiet med alla sina tillbehör handlar i 

grund och botten om att bevara de glada, vackra minnena i våra liv. 28 Vackra bilder varvas 

ofta med en serie bilder av en mysig situation. 

 

Det går att utläsa en slags exhibitionism där individen har behov av ett berättande av det egna 

livet. Vanligtvis kombineras personen med olika attribut för att göra bildens text tydligare. 

Attributen förknippas också med koder som gör det lättare att känna igen sig i olika årstider, 

kulturer och miljöer. Som att vara brunbränd och ha badkläder betyder sommar och semester, 

att kratta eller elda gräs är en syssla speciellt på hösten eller våren (exempel bild 3), cykeln 

symboliserar aktivitet (exempel bild 4), fritid och att ta en ledig stund, flaggor förknippas med 

land och miljö (exempel bild 5), en kafferast betecknar en ledig stund och så vidare. 

 

    
Bild 3 Bild 4 Bild 5 

 

Med olika bildvinklar och perspektiv går det att förstärka en bilds uttryck. En närbild, 

halvbild eller helbild, (exempel bild 3, 4, 5) uttrycker också olika närhet till motivet och ger 

bilden olika karaktär.  

  
Bild 6 Bild 7 

 

                                         
28 Becker (2002), s. 174 
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Blickfånget utgörs av motivet eller personerna på en bild. Det kan även vara något estetiskt 

tilltalande i färg, form och miljö (exempel bild 6, 7 och 8). Barthes beskriver studium-fältet 

som en anpassning till något eller smak för någon, ett slags allmänt och uppmärksamt 

engagemang som gör att betraktaren intresserar sig för olika fotografier och i blickfånget 

beskriver han punctum, som ett element som skjuts ut från scenen. Känsliga punkter och 

tillfälligheter som gör att vi lägger märke till en bild. 29  

 

Om en bild är tilltalande beror det ofta på att det finns något oväntat, en viss rörelse eller en 

bra färgåtergivning i bilden. Färgåtergivningen anses vara bättre på datorskärmen, tycker 

informanterna, då mer trovärdiga färger uppträder med hjälp av det optiska ljuset. 

 

 
 Bild 8 

 

5:2 Kontextuell analys 

Genom analytiska filter som den kontextuella nivån och den sociohistoriska nivån utgör, 

analyserar jag vidare; platser där familjen vistas i tid, rum och olika årstider. 

Mina och informanternas platsbeskrivningar utgår från erfarenheter, minnen och behov. Det 

finns ett syfte med att dokumentera en plats och det kan vara viktigt att ta bilder just för att 

orientera minnet och för att lokalisera den besökta platsen. Det empiriska materialet visar ett 

medvetet urval av olika miljöer. Informanterna har beskrivit fritidsbildens karaktär. Semestern 

är förknippad till vissa och ofta återkommande platser. Att dokumentera en vanlig situation 

eller sig själv på en plats som är bekant. Ibland är även den vanliga situationen utbytt mot en 

ovanlig, sevärd, spännande plats där familjemedlemmarna utövar aktiviteter som de annars 

aldrig eller bara ibland gör.  

 

                                         
29 Barthes (1986/2006) s. 43 f. 
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Bild 9   Bild 10 

 
(Bild 9) – Det ligger lite i sakens natur att skidor åker man på semestern, sedan är det också 

kompositionen, den blir ju det här, familjeminnen, man fotar familjen i en miljö som man vill 

komma ihåg, så är det ju! Så att alla kan titta efteråt, kommer du ihåg när vi var där och satt 

däruppe och där dem hade så god, varm choklad. (Dagmars man) 

 

Eller att göra något ovanligt på en spännande plats som dessutom är estetiskt tilltalande.  

Naturen som miljö eller plats är många gånger en självklar plats att vara på.  
(Bild 10) – Vi är på semester ensamma på Gotland och X spexar lite med disken som han just 

varit nere och diskat i havet. Han gör en lustig rörelse… dessutom är det väldigt vackra färger. 

Strandstenarna, hans jeansiga färger på hans kläder, det är så otroligt vackert ihop. (Marika) 

 
Det finns en kultur som fortfarande existerar utifrån ett traditionsbundet nationellt arv i 

Sverige, där människan väljer att ta del av naturen, seder, bruk och de platser det innebär  

med att fira till exempel Midsommar, Valborgsmässoafton eller Julafton (bild 11). Att göra 

något tillsammans. Semestern varierar i längd, ibland en hel sommar till en dag eller helg. 

 

   
Bild 11 Bild 12 
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Informanternas fritidsbilder beskriver måltider, nöjen, vila och aktiviteter av olika slag. 

Familjebildens karaktär bygger på att titta och minnas tillsammans. Fotografiet är ett viktigt 

tidsdokument för den egna individen och för familjen och de frusna ögonblicken levandegörs 

i de berättelser som framträder. Att få historien eller en historia återberättad kan förvränga 

den ursprungliga historien. Ett kollektivt minne läggs till i historien där flera iakttagelser och 

upplevelser blir synliga även generationsmässigt, som till exempel i berättelsen som följer: 

Bild 12) – Det var en avskedsbild! Alla skulle vara med, så många som det går på en gång… 

Sedan ligger det här ganska ovanligt till också, för i Tyskland bor folk trångt, villatomter är 400 

kvadrat och så har du grannar överallt. Dagmars brorsa bor helt för sig själv. De har arrenderat 

en stor bit mark av järnvägen. Det var hennes föräldrar som gjorde det från början och det är 

föräldrarnas husvagn som fortfarande står kvar, så dem har fortfarande tillgång marken, där 

brorsan har ett stort hus. Det är ganska unikt i Tyskland att bo så ensamma, att inte ha folk så 

nära sig. Där kan man gå naken eller göra vad man vill, precis som här. (Dagmars man) 

 

En bild kan också ge en vision in i framtiden, att vilja besöka en plats igen eller återuppleva 

något som varit positivt. Bilderna anspelar på människans sinnen, känslor och minnen.  

 

6. TOLKNING OCH RESULTAT 

6:1 Den sociala och historiska kontexten  

I detta avsnitt kommer jag tydliggöra de berättelser som kommit fram vid betraktandet av det 

utvalda bildmaterialet och anknyta till vidare sammanhang. Vad minnet har för funktion för 

den enskilda individen och hur minnet påverkas kollektivt.  

 

6:1:1 Betraktarens berättelse 

Historier som återberättas framkallar inre bilder och föreställningar. Vem var den där 

släktingen egentligen? Och hur mycket ändras en historia beroende på vem som berättar?  

Den fotografiska bilden fungerar som visuell kommunikation och identitetsskapande. 

”Fotografier används som verktyg och spegel för självdefinition i komplicerade processer där 

massmediala bilder blandas med och medverkar i bildproduktionen inom den privata sfären”. 

30 Det kan ibland vara svårt att skilja det fiktiva från det som faktiskt är. 

 

Dagmars man beskriver familjens gemensamma upplevelser på ett stämningsfullt och 

målande sätt där också känslor framträder. Han följer ett narrativ berättande där berättelsen 

                                         
30 Becker (2002), s. 175. 
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har en tidsföljd och förklarar att bildens återgivning aldrig är trovärdig och att det är lätt att 

fylla på med berättelser som förändrar historien efter hand. Han fortsätter vidare att berätta 

om sitt förhållande till bilder. 

– Jag hade en lång period då jag fotograferade, när jag reste väldigt mycket i alla möjliga 

länder, långt bort och då var det många som ville att jag skulle hålla föredrag, det var innan det 

här stora resandet kom igång. Jag var väldigt tidigt ute och rörde mig i världen och 

dokumenterade mycket. Jag vill inte prata om mina bilder. Jag vill aldrig göra det och det har jag 

ett alldeles speciellt skäl till, för jag vill inte prata sönder mina upplevelser, jag tog mina bilder 

för mig själv. Om man pratar om en bild för mycket, då kommer jag inte längre ihåg vad det 

verkligen var som hände och vad jag själv fyllt på efteråt. Vad var verkligheten och vad var det 

som hade berättats, för det som man berättar är inte riktigt sanningen, det är inte för att man vill 

ljuga eller så, det är ens egna minnen som är lite förvrängda och ju mer man berättar ju mer 

förvränger man sitt minne. Jag vill aldrig snacka om det. Jag vill bara ha det för mig själv. Det är 

min bildskatt! För att återvända i minnet och inget annat, inte för att visa någon människa.  

 

Roland Barthes uttrycker ungefär samma sak, d v s att ett speciellt, utvalt och privat fotografi 

inte existerar för någon annan än för en själv. Att det bara skulle vara ännu ett likgiltigt 

fotografi för betraktaren, något bland tusen andra;  

Det kan inte på något sätt utgöra det synliga föremålet för någon vetenskap, inte stå som grund för någon 

objektivitet, i ordets positiva bemärkelse, och i bästa fall skulle det tilltala ert studium i fråga om tid, kläder 

eller hur personen på bilden tar sig ut på foto, men det skulle aldrig såra er.31 

 

Resonemanget motsäger sättet att se på berättelsen som förvrängd varje gång den berättas. 

Kontinuiteten bibehålls genom att inte berätta vidare. ”Bilder är minnesbärare, som kan liknas 

vid en film som sätts igång inne i huvudet. En bild framkallar flera bilder och med fantasins 

hjälp kan händelsen upplevas igen”, menar Dagmars man. 

 

Men på ett annat sätt kan det också innebära att självets identitet upptäcks och skapas i och 

genom ett berättande. Begreppet ”Narrative-identity”, innebär att den narrativa identiteten är 

produkten av självets reflekterande över sig själv och skapar en känsla av kontinuitet, en 

produkt av berättelser som hänger samman över tid, berättelser som blir konsistenta genom 

livets förändringar.32 Berättelserna blir för den enskilda individen en sanning som är svår att 

förändra. 

 

                                         
31 Barthes (1986/2006), s. 106. 
32 Johansson (2005), s. 84 
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6:1:2 Familjen och den goda samvaron 

I min analys går det att utläsa hur människor förhåller sig till den fotografiska bilden på olika 

sätt och hur en berättande dimension fungerar och synliggörs. Olika betydelser i bilderna 

representerar familjen på olika sätt. Någon familjemedlem är alltid fotografen i familjen och 

dokumenterar och organiserar sedan familjebilderna digitalt, i mappar på datorn, eller på 

någon extern hårddisk. I en av de besökta familjerna är det mannen som står för det narrativa 

berättandet och hans förmåga gör att andra i familjen även dras med och kommer ihåg saker 

de kanske hade glömt.  

 

Informanternas eller familjemedlemmarnas berättelser ter sig olika på grund av att deras 

individuella upplevelser är så skiftande. Familjefotografiet förmedlar en gemensam 

upplevelse och bilden är ett tidsdokument eller en ögonblicksskildring som handlar om så 

mycket mer utanför bildens ram. En familj minns tillsammans genom att lyssna och ge 

varandra tid att komma ihåg. Familjemedlemmarnas enskilda inlägg är viktiga för att det ska 

ge ett så sammanhållet och gemensamt minne som möjligt för familjen. Ofta är det en 

familjemedlem som gärna vill återberätta mer om familjens gemensamma upplevelser och att 

de tillsammans hakar på och gör dessa ögonblick levande igen. När familjen umgås, äter 

måltider, firar födelsedagar, besöker sommarställen, vänner eller reser på semester 

tillsammans så handlar det mycket om den goda samvaron. Finns det ingen samvaro så finns 

det kanske inga bilder. En samvaro som inte fungerar är nog inte lika vanlig att dokumentera. 

 

6:1:3 Minnets funktion 

Enligt Karin Becker finns det tre sätt att koppla fotografiet till minnet. Ett gäller 

uppfattningen om fotografiet som ett objektivt tidsdokument. Bilden visar hur allt såg ut vid 

en bestämd tidpunkt i det förflutna. Det andra är en personlig, identifikation där människor ser 

bilder som visuella avsnitt ur en berättelse om det egna livet. Det tredje sättet gäller det 

kollektiva minnet. Bilden uppfattas som en symbol med ett gemensamt värde. 33 

 

I boken Family Secrets tar Annette Kuhn upp resonemang och teorier kring hur det 

omedvetna bearbetas och medvetandegörs när vi minns och att minnet kan skifta om vi 

upplevt en plats själva eller i grupp. 

                                         
33 Becker (2002), s. 174. 
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Remembering is clearly an activity that takes place for, as much as in, the present. Is memory then not 

understood better as a position or a point of view in the current moment than as an archive or a repository of 

bygones? Perhaps memory offers a constantly changing perspective on the places and times through which 

we – individually and collectively – have been journeying? Perhaps it is only when we look back that we 

have a certain kind of sense of what we see? 34 

 

En minnesfunktion utifrån fotografier kan vara att få tillgång till en annan subjektsposition. 

Dagmars man berättar att han har gamla lådor med bilder från sin barndom som han plockar 

fram ibland. De är viktiga för honom och hans identitet. Det är hans privata minnen som han 

använder för personligt bruk och händelser och ting blir minnen för livet med kamerans hjälp. 
 

Dagmar har gjort ett urval av familjens bilder och valt ut olika bilder ur olika miljöer. I de 

flesta fall är de komponerade som halvbilder som också förmedlar en social situation. Det går 

att utläsa ett sammanhang, en miljö i bakgrunden och det kan vara nödvändigt för att orientera 

sig i bilden. En dotter i familjen väljer ut den enda närbilden som finns bland bilderna på 

bordet. Några personer har hattar på sig och tittar in i kameran och skrattar (bild 13). Jag får 

höra historien berättad för mig och finner det extra intressant att familjemedlemmarnas 

associationer snabbt skenar iväg till andra upplevelser och minnen som hände efter det att 

bilden togs och även före. Bilden förmedlar ett kort ögonblick av en längre händelse som 

familjen nästan inte kan sluta berätta om för mig. Det handlar om fotbollsmatcher. Det är 

intressant att i detta sammanhang ta del av sociologen Karl Mannheims teorier kring 

generationsfrågan och våra kollektiva minnen. Han menar att sammanhållningen har en 

gemensam referensram och att en given generation delar en gemensam plats i det sociala och 

historiska sammanhanget. Generationen består alltså av individer i olika åldrar som har 

upplevelser i en och samma tid med liknande referensramar där individen kan identifiera  

sig med ett kulturellt språk. Det populärkulturella har en koppling till nostalgi där vi hör 

samman med dem som känner likadant inför samma företeelser som vi. Bilder framkallar 

känslor av nostalgi. 35  

                                         
34 Kuhn (2002), s. 128. 
35 Lindgren (2005), s. 20-22 
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   Bild 13 
 

Dagmars familj delar minnen och koder ur deras gemensamma livsvärld som utesluter mig, 

jag vet inte vad som hände när nycklarna försvann och alla skrattar, jag får inte veta mer. 

Familjens berättelser tillhör dem, förknippade till deras upplevelser och minnen. Vid min 

tolkning av detta material relaterar jag till Karin Becker som också förklarar att det vid 

dokumentation och bearbetning av upplevelser används självbilder och händelsebilder. 

Fotografiet ger en särskild ställning i människors sammanflätning av privata och kollektiva 

minnespraktiker.36 

 

6:1:4 Sociala dimensioner 

För ca 40-50 år tillbaks i tiden ansågs det vara en klassfråga att äga en kamera. Den sociala 

identiteten är svår att urskilja med klädkod på en bild (bild 14). Det är mer miljön som går att 

avspegla socialt (bild 15).  

 

   
Bild 14  Bild 15 

 

                                         
36 Becker (2002), s. 176. 
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Sekelskiftets arbetare var söner och döttrar av landsbygdens proletärer, statare, torpare, 

backstusittare och tillfällighetsarbetare. De kom från miljöer där familjelivet var splittrat. Så 

som i min familj där min farmors mor blev lämnad ensam att försörja sina barn. Annars var 

det inom familjen som intimitet och närhet skulle sökas eller skapas. Naturen har fått en 

starkare kompensatorisk kvalitet idag än vad den hade i det dåtida bondesamhället och de 

flesta svenskar har möjlighet och göra en uppdelning mellan arbete och fritid och ta ut 

semester. På campingplatsen eller på sommarstället känner människan livskvalitet och blir hel 

igen, precis som i sekelskiftets borgerliga kultur. 37 

 

Bilder och redan berättade berättelser kan vara de enda minnen som finns tillgängliga för en 

individ när ingen annan finns som kan berätta. Syftet med en bild är ju oftast att väcka minnen 

och vad går att urskilja om det inte finns något att relatera till? Roland Barthes beskriver hur 

han minns sin mamma, som för länge sedan gått bort, i boken ”Det ljusa rummet”. Barthes 

försöker hitta det perfekta fotot av henne som utstrålar den naturlighet och äkthet så som han 

vill minnas. Han hittar en gammal bild av sin mor som liten flicka, en tid han själv aldrig 

upplevt tillsammans med henne och han väljer att förstå och minnas hennes oskuldsfullhet. 38   

 

Det ligger nära till hands att jag själv gör en parallell från Barthes sökande till mitt eget 

fotografiska material som jag också använder i min konstnärliga gestaltning. Det svartvita 

fotografiet är taget med en analog kamera. Min far är avporträtterad och står frontalt i 

blickfånget.  Centrerad i bilden står han likt en antik staty i ställningen ”kontrapost” (en term, 

som används för att beskriva en människokropps ställning under antiken och renässansen). 

Han är en ung pojke och är lättklädd. Det är troligtvis sommar eftersom  

han endast har badbyxor eller kalsonger på sig. I bakgrunden kan jag urskilja en naturlik  

miljö med klippor och speglingar av vatten. Min far kisar mot dagsljuset 

och kroppen utstrålar en viss osäkerhet som gör att jag upplever honom 

som lite otrygg. Fotot sätter stopp för vidare tolkningar. Jag skulle vilja 

veta mer. Att finna ett foto som representerar ett minne är svårt om det 

inte finns något. Bildens innehåll ter sig tomt när ingen kan berätta och 

jag får nöja mig med min inre bild av den jag kommer ihåg som min far.       
 Bild 16 
 

                                         
37 Löfgren (1979) s. 65-120. 
38 Barthes (1986/2006), s. 156 f. 
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6:1:5 Familjefotografiets karaktär 

Den fotografiska bilden aktiverar familjens minnen och bruket av dessa bilder skiftar 

beroende på hur man har använt bilder tidigare i familjen och vilka behov som uppstår i och 

med den nya generationen och tekniken. Familjefotografiets karaktär inbegriper alla delar 

inom den textuella, kontextuella och den sociohistoriska nivån i analysen och de bilder 

familjerna valt att visa för mig och som vi samtalat om är de bilder där hela familjen varit 

med och upplevt något tillsammans eller där minnen är värdefulla att bevara och som inte får 

ändras i sin historia.  

 

Det framgår att vardagsbilder eller fritidsbilder, har ett gemensamt kodsystem som inte har 

förändrats med tiden. Behovet av att komponera bilder på ett speciellt sätt för att göra sig 

påmind om tid, plats eller miljö, följer fortfarande samma struktur. Vi ler våra 

”ledighetsminer” som om allt var frid och fröjd på denna jord och klädseln är ledig. Oftast är 

vädret tilltalande i en för stunden speciell miljö. Ibland är det svårt att avgöra om det är 

viktigare för individens status att visa för andra att han/hon varit på en speciell plats eller om 

det är viktigare att bli påmind om platsen och den goda samvaron?  

 

6:1:6 Bruket av vardagsbilder/fritidsbilder 

Det är vanligare att ta bilder direkt ur vardagen och dokumentera sina upplevelser i olika 

miljöer och inte enbart vid speciella tillfällen. Vardagsbilder är minnesbilder och fungerar 

som band bakåt till människornas förflutna. Bilder är byggstenar i människors konstruktioner 

av individuella och kollektiva identiteter.39  

 

Tekniken utvecklas och det är mycket lättare att dokumentera med en digitalkamera eller med 

en mobiltelefon än med den tidigare analoga kameran, betonar särskilt Dagmars man vid ett 

av de inplanerade bildsamtalen: 
– Det har blivit en generationsfråga hur man tar sina bilder, hur man dokumenterar. Den 

fotografiska bilden var något exklusivt från början men har blivit var mans egendom. För bara 

några år sedan var det dyrt att framkalla sina bilder och idag kostar det nästan ingenting. 

Bilderna går att se på en gång, det går att radera och ta om sina bilder om det behövs, som att 

skissa med kameran.  

 

                                         
39 Becker (2002), s. 173  
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Bilderna behöver nödvändigtvis inte framkallas, de kan direkt sparas och lagras digitalt på 

datorn, webben eller i tryckta fotoböcker. Det har samtidigt utvecklats ett annat 

förhållningssätt till den fotografiska bilden och dess trovärdighet. Precis som informanten 

beskrev, så fungerar bilder ibland som skisser och en skiss är inte ett slutgiltigt resultat. 

Samtidigt är det inget nytt att använda kameran som ett anteckningsblock, till exempel så har 

konstnären Erik Tryggelin, haft hjälp av fotografiet i jakt på motiv och detaljer i sitt måleri  

redan i början av 1900-talet när han gjorde observationer av sekelskiftets urbana 

utomhusscener i Stockholm bland arbetar- och borgarbefolkning.40  

 

Fritidsbilden eller semesterbilden kan göras som en serie av bilder, tagna i en tidsföljd efter 

varandra. Det kostar inte så mycket och det går att skapa ett sammanhang en slags vidvinkel i 

sitt berättande, som ”storytelling”, ett berättande med bilder. Serien väcker alla möjliga 

minnen, allt det som familjen varit med om. ”Det blir likt fotografier i minnet”, förklarar  

en informant för mig. Det gäller att få med så mycket av upplevelsen och omgivningen  

som möjligt.  

 

Det finns ett behov av att antingen arrangera bilder och miljöer eller spontant och mer 

slumpmässigt fotografera sina motiv. Framför allt handlar det om att dokumentera och att 

bilderna fungerar som viktiga minnesdokument, där så många personer som möjligt ska 

finnas med på bilden, så att ögonblicket kan upplevas som ett koncentrerat minne.  

 

Idag är det mer vanligt att fotografera i färg än i svart vitt, där svartvitt fotografi ofta används 

för att skapa ett konstnärligt uttryck eller frambringa en känsla från förr. De svartvita bilderna 

förmedlar ett konstnärligt värde som de gjorde från allra första början historiskt sett. Den 

digitala tekniken har gjort bilden mer lättillgänglig och i olika retuscheringsprogram kan 

individen laborera med sina bilder.  

 

Jag urskiljer olika behov vid fotograferande, dels Marikas fotograferande där hon vill få med 

så många personer som möjligt på bilden vid familjesammankomsterna och sedan att skapa en 

egen berättelse om det som utspelar sig och att skriva in sig själv i händelsens förlopp. 

Fotografen skapar villkoren för en självreflexiv blick som Dagmar gör som fotograf. Hon har 

                                         
40 Rosengren (2009), s. 152 
  



 
 

3 1  

möjligheten att se sig själv i förhållande till den aktuella händelsen och vill dessutom vara 

med på semestern i bild. Fotografen fångar sin egen närvaro och bilden bär en aura av 

upplevelsen för individen och möjligtvis även för kollektivet. Däri ligger fotografiets äkthet, 

menar Karin Becker. 41 

 

Avslutningsvis vill jag anknyta till den fotografiska historien och hänvisa till fotografen Henri 

Cartier Bressons (1908-2004) tänkvärda fotografiska effekt där han fryser en bild i det han 

kallar, det avgörande ögonblicket, när ett fotografi utgör en ögonvittnesskildring och ett 

ögonvittnesperspektiv. Han beskriver sitt fotograferande som ett sökande efter ”det avgörande 

ögonblicket”. ”Det finns ett ögonblick när fotografen kommer åt motivets innersta och 

djupaste innebörd. Ingen bildbeskärning och inga mörkrumsingrepp kan dämpa detta visuella 

ögonblick”. 42 Återigen är det bildens sanningsanspråk som är på tapeten. 

 
6:2 Konstnärlig gestaltning  

Det framträder två olika minnesfunktioner i denna undersökning där den ena består av att 

stärka den delade identiteten i familjen och den andra att ha sin egen, privata historia och att 

det är viktigt att vårda sitt eget, personliga minne som inte får förvrängas.  

 

Jag vill i min konstnärliga gestaltning i stället förvränga en historia medvetet genom att 

förenkla, förstärka och ändra uttrycksform. Jag väljer att tillverka en tapet som bildar en 

helhet och går att utläsa textuellt, som ett grafiskt mönster, ett utsnitt, ett bildelement eller 

som en enskild bild bland flera. I stället för att närma mig familjebilderna tar jag avstånd, 

distanserar mig till innehållet och skapar ett grafiskt uttryck i den svartvita bilden.  

En del bilder har utelämnats och skurits ut och vissa har ersatts med speglar. Det anspelar på 

de bilder som saknas, där ingen berättelse går att utvinna. Bilderna bildar till viss del ett 

tomrum och en bakgrund till det som varit. Speglarna väcker frågor kring vad tittandet är och 

till vem som är innanför och vem som är utanför bilden.  

 

I arbetsprocessen med tapeten, har vissa moment varit mer tidskrävande än andra. Jag har vid 

flera tillfällen under några år, scannat in de bilder jag valt att arbeta med digitalt och sedan 

retuscherat i bildprogrammet Photoshop.  

                                         
41 Becker (2002), s. 181 
42 Bergström, Bo (2001), Bild & Budskap,  
 Ett triangeldrama om bildkommunikation, Stockholm: Carlssons bokförlag AB, s.17 
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  Bild 17  Bild 18 

 
Från början hade jag tänkt göra en bok men bilderna har istället fått leva vidare i denna 

undersökning och fått en annan kontext. Jag har i samband med magisterkursen gått en två 

veckors lång kurs i screentryck för att kunna använda mig av tekniken i mitt gestaltande 

arbete och gjort två original för rapportering av mönster i layoutprogrammet InDesign. 

Originalen (bild 16, 17) har sedan blivit belysta från film på screenramarna med måttet, som 

är 70 x 100 cm. Jag har använt vattenbaserad svart tryckfärg på den grundmålade tapeten med 

vit botten som jag köpt på Långholmens tapetverkstad. Slutligen har jag handskurit de tjugo 

meter långa tapetvåderna innan jag monterat dessa på en modul i utställningsrummet.  

 

7. SLUTDISKUSSION 

 

Det har varit en kort men tidskrävande undersökning som resulterat i en skriftlig del och en 

gestaltande del som jag slutligen integrerat i utställningsrummet. Det bildmaterial och de 

berättelser jag införskaffat har berikat studierna och tolkningarna kring familjemedlemmarnas 

berättelser och vad som skiljer dessa åt. Jag har kommit en bit närmare familjefotografiet och 

dess karaktär. Framför allt har undersökningen öppnat upp funderingar om vilken framtida 

roll bilden kommer att ha som hur berättandet kommer att se ut. Historiens fotografer 



 
 

3 3  

uppvisar ett stort tålamod, bildmässig och kemisk kunskap har krävts för att bemästra 

fotografiets konst. Fotolaboratorier och mörkrum försvinner alltmer och kemin ersätts av ettor 

och nollor. Det kan vara bra att göra historiska återblickar för att förstå hur den fotografiska 

bilden har utvecklats från början och vad som var viktigt att prioritera då och hur det ser ut 

idag, både ur ett tekniskt och konstnärligt perspektiv.  

 

Det var svårare än vad jag trodde att göra en vetenskaplig uppsats. Att väga sätt att arbeta mot 

varandra, att göra dem lika värdefulla och se till att de får lika stor plats i det undersökande 

arbetet. Egentligen hade jag velat skriva om mina egna bilder ur alla de teoretiska perspektiv 

jag valt att ta upp. Men det gick inte att enbart utgå från mig för att få det vetenskapliga 

perspektivet att lyfta. Därför bestämde jag mig för att ta kontakt med några informanter och 

även höra om deras familjebilder. Materialet växte och det blev stort. Slutligen lyckades jag 

integrera det undersökande arbetet med gestaltningen. Jag valde att göra en konstnärlig 

översättning för att skapa en annan dimension av mitt arbete, bestående av bildsamtalen med 

informanterna och deras bilder, med mina jämförelser och mina bilder. Bilderna från förr har 

kommit fram ur sina gömmor och blivit offentliga med hjälp av digitaliseringen och de ställer 

många frågor utan att ge svar och speglar snarare en utopi än en verklighet. 
Varje foto blir läst som en privat återgivning av sin egen referent och i ett historiskt perspektiv kommer 

fotografiet fram samtidigt som det privata bryter in i det offentliga rummet eller snarare samtidigt som vi får 

ett nytt socialt värde, nämligen offentliggörandet av det privata. 43 

 

  
Bild 19  Bild 20 

                                         
43 Barthes (1986/2006), s. 141 f. 
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Tiden finns i våra bilder och det finns en strävan i att göra det förgängliga beständigt. Barthes 

urskiljde fotografier antingen genom ett kulturellt intressefält, som han kallade för studium 

eller som punctum, detaljen, eller den oväntade mönstring, som kom att korsa detta fält. Han 

betonade att han dessutom hittat ett nytt punctum, Tiden, som inte hade med formen att göra 

utan med intensiteten.44  

 

7:2 Pedagogisk reflektion 

Mitt undersökningsmaterial väcker frågor och möjligheter till att arbeta pedagogiskt 

tillsammans med barn och ungdomar. Frågor kring hur den fotografiska bilden används, dess 

trovärdighet, äkthet och sanningsenlighet, frågor relaterade till historien, berättandet och kring 

begreppet identitet. Men framför allt frågor kring hur människan minns och vad det beror på.  

 

Den digitala bilden har förändrat tron på fotografiet som ett sanningsvittne med tanke på hur 

lätt det blivit att manipulera och ändra, lägga till eller ta bort något, i en bild. Det finns 

resonemang kring bildens semiotiska betydelser, där parafrasen, som bildpedagogisk metod, 

kan vara intressant att arbeta med, där motivet sätts i en annan miljö eller förändras. De 

igenkännbara elementen finns kvar för att kunna förmedla parafrasens uppbyggnad. Ett sätt 

att närma sig bildens uttryck och innehåll. 

 

Det är av stor vikt att elever kan arbeta utifrån sin egen livsvärld, för att få mening och skapa 

intresse till en undersökande konstnärlig process, precis som jag har gjort med mitt arbete. 

Svårigheten ligger dock i att skapa en distans till det man undersöker. 

 

Portföljarbete eller processdokumentation är en pedagogisk metod som eleverna kan använda 

sig av i sitt praktiska och teoretiska arbete. Att tänka med verktygen; skissa med penna på 

papper eller digitalt behandla bilder och tankar, utgår från samma behov, att förmedla och 

använda olika språk. Det är inte alltid resultatet som är det viktigaste utan processen på vägen 

som är intressant att ta del av och som gör kunskapen så värdefull.  

 

 

 

 

                                         
44 Ibid., s. 135-137 
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9. BILAGOR 

9:1 Frågeguide 

Kring fritidsbilden eller bilder vid familjens lediga stunder 

Några frågor om bilden (textuellt) 

Hur har du/ni valt ut bilderna? 

Hur väljer du/ni att visa dem, digitalt, analogt? 

Brukar du/ni visa bilder ur album och i så fall när? 

Vad föreställer bilden?  

Vilka är bildens komponenter och hur är de arrangerade? 

Berätta om den här bilden!  

Till vad i bilden dras betraktarens uppmärksamhet och varför? 

Vad utgör bildens blickfång? 

Förklarar bilden för det som är karaktäristiskt för genren? 

Vad betyder de olika delarna i en bild och vad de förmedlar? 

Vilkas erfarenheter är exkluderad i denna skildring? 

 

Några frågor kring producerandet (kontextuellt) av en bild: 

När och var är bilden tagen och av vem?  

Vilka minnen väcker den hos dig? 

Vilka tankar och känslor framkallar bilderna?  

När du tar en semesterbild, vad vill du återge och hur väljer du att komponera din bild? 

Vad kan man utläsa i en bild man inte känner igen? (denotationer/konnotationer) 

 

Några frågor om publiken eller betraktaren (sociohistoriskt): 

För vem/vilka är bilden gjord/tagen för?  

Hur påverkar bildens olika delar relationen till betraktaren? 

Är bilden en i en serie bilder och hur påverkar den föregående de efterföljande bildernas innehåll? 

Är det möjligt med flera tolkningar till samma bild? 

Hur kan olika människor tolka bilden? 

Hur påverkar den sociala identiteten och strukturen de olika tolkningarna? 

 
 

 
 

 



 
 

3 7  

9:2 Bildförteckning 

 
Bild  1  Marikas Storfamilj, s. 17, 19 (Fotograf: Marika)  

Bild  2  Marika och hennes barn, s. 17, 19 (Fotograf: Marikas man) 

Bild  3  Man krattar gräs, s. 17, 20, 21 (Fotograf: Marika)  

Bild  4  Kvinna med cykel, s. 20 (fotograf: Okänd) 

Bild  5  Man i sittbrunn med flagga i bakgrunden, s. 20 (fotograf: Okänd)  

Bild  6  Par i båt med hund, s. 20, 21 (fotograf okänd) 

Bild  7  Par i sittbrunn möter betraktaren, s. 20, 21 (fotograf: Okänd)  

Bild  8  Badsemester, s. 21 (fotograf: Dagmar)  

Bild  9  Dagmars familj på skidsemester, s. 22 (Fotograf: Dagmars man) 

Bild 10 Man på strand med disk i hand, s.18, 22 (Fotograf: Marika) 

Bild 11 Tre personer intill björkar, s. 22 (fotograf: Okänd)  

Bild 12 Dagmars familj på besök i Tyskland, s. 18, 22, 23 (Fotograf: Dagmar) 

Bild 13 Dagmars familj med hattarna på, s. 26, 27 (Fotograf: Dagmar) 

Bild 14 En gruppbild med barn, s.27, 28 (fotograf: Okänd) 

Bild 15 Porträttering av tre personer intill husknut, s. 27, 28 (fotograf: Okänd) 

Bild 16 Allvarsam pojke, s. 28 (fotograf okänd) 

Bild 17 Konstnärlig gestaltning våd 1, s. 32 (Fotograf: Linda) 

Bild 18 Konstnärlig gestaltning våd 2, s. 32 (Fotograf: Linda) 

Bild 19 Betraktare nr 1, i utställningsrummet, s.33 (Fotograf: Linda) 

Bild 20 Betraktare nr 2, i utställningsrummet, s.33 (Fotograf: Linda) 

 

Bild 17, 18 (fotograf okänd) 

Bilderna föreställer från vänster i första rapporten;  

arbetande kvinnor i kök, kvinnor i sällskap, mor som stolt håller upp sitt barn, man med två gäddor, 

par på klippa, två barn varav en håller i en segelbåt, kvinna med en cykel. en grupp människor på en 

klippa vid havet, en gruppbild med barn, en bild med två kvinnor, två kvinnor i solstolar utanför ett 

hus, par i sittbrunn möter betraktaren, kvinnor och ett par vid ett träd, par i båt med hund, tre 

personer intill björkar, segelbåt på öppet vatten, spelmän i stuga, äldre kvinna med barn,  

 

Bilderna föreställer från vänster i andra rapporten;  

pojke simmar, allvarsam pojke, fikastund inomhus, porträttering vid husknut,  

två kvinnor på huk intill stenstrand, konditorsbiträden på rad, en grupp människor på en klippa vid 

havet, två kvinnor och en man vid stenig strand, pojke med mössa och korsstygnsklädnad, flickor i 

klänningar på klippa ute i vattnet, seglarsällskap spisar mat eller tar rast,  

närbild på klippa med tre personer, seglargubbar ordnar segel efter seglats, picnic i det gröna utifrån 

fågelperspektiv, vy över fjärd från styrbords sida, gruppbild av segelsällskap på en båt, Man i 

sittbrunn med flagga i bakgrunden, kvinna och barn vid en gärdsgårdsgrind, tre personer intill 

björkar, ett stenhus likt en fabriksbyggnad eller stationshus.  
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9:3 Bilder från utställningsrummet 
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