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SAMMANFATTNING

I vårt samhälle har bilden fått en allt större betydelse för att förse oss med information om vår 

omvärld och det förflutna. I ett modernt samhälle utgör bilder från kameror vår huvudsakliga källa 

till verkligheten som vi inte har direkt erfarenhet av. Genom de bilder som finns samlade runtom på 

våra museer skapar vi en föreställning om hur världen såg ut förr. Hur dessa bilder används styr hur 

vi ser på det förflutna, vilket i sin tur bidrar till samhällets kollektiva minne. Syftet med studien har 

varit att problematisera fotografiet som kulturarv och visa på dess komplexitet. Genom intervjuer 

med fem kulturinstitutioner Östergötlands länsmuseum, Bild Linköping, Norrköpings stadsmuseum, 

Norrköpings stadsbibliotek och Arbetets museum har jag undersökt synen på fotografiet som 

kulturarv. Bilden som framträder i studien är av ett medium som både attraherar och förför oss. 

Samtidigt som dess förmåga att passa in i olika kontexter bidrar till en tvetydighet som möjliggör 

ett ifrågasättande av sanningshalten i fotografier. 

 
Abstract 
In our society photographic images have assumed an ever greater role in providing us with 

information about the world around us and about our past. In modern society pictures taken by 

cameras are the main source of real life information distant from personal experience. Through 

pictures stored in museums we can create an image of the world as it appeared in past times. The 

way these pictures are used can influence our perception of the past and they affect society’s 

collective memory. The purpose of this study is to question the use of photography in cultural 

heritage work and show the complexity of the situation arising from their use. Through interviews 

with 5 different institutions – Östergötlands länsmuseum, Bild Linköping, Norrköpings 

stadsmuseum, Norrköpings stadsbibliotek and Arbetets museum – I have examined how the use of 

photographs is perceived when working with cultural heritage. The results of the study throw light 

on a medium which both attracts and seduces us. At the same time it also reveals that the capacity 

of photographs to be used in so many diverse contexts leads to an ambiguity which allows their 

truth content to be questioned.

Nyckelord: 
Fotografi, Kulturarv, Kollektivt minne/glömska, Digitalisering, Digitalt kulturarv
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   1 INLEDNING

Fotografiet har alltid fascinerat mig, och dess betydelse för vår förståelse och konstruktion av vår 

omvärld. Vi lever idag i ett ständigt bildflöde. Överallt möter vi bilder som mer eller mindre  

påverkar de liv vi lever. För det mesta tror jag inte att vi funderar mycket över de bilder vi ser, men 

det borde vi göra. I alla fall bör vi vara medvetna om hur vi påverkas och framförallt att vi

påverkas av bilder. I ett modernt samhälle utgör bilder från kameror vår huvudsakliga källa till  

verkligheten som vi inte har direkt erfarenhet av. Fotografiet har en stor roll som 

kulturarvsförmedlare i vår kultur och har haft det sedan det uppfanns. Arkitektur och skulptur har 

genom århundraden förmedlat vem som haft makten i olika kulturer, målningar i kyrkan har 

förmedlat de bibliska berättelserna och målningar har rymt allegoriska skildringar med anvisningar 

om hur man som människa bör leva sitt liv. Fotografiet uppfanns officiellt 1839 och har inneburit en 

revolution, aldrig tidigare i historien har människan haft ett medium som gjort det möjligt att  

”frysa”, synliggöra och minnas på samma gång. På ett alldeles speciellt sätt förmedlar fotografiet 

information, det har en fördel gentemot andra medium, det förmedlar information utan att utesluta  

någon. En femåring ser en man med finkläder, pappan ser en man i uniform, experten ser att 

mannen tillhört ett visst regemente från Skottland under första världskriget. Ingen av personerna gör 

en felaktig bedömning av bilden. De ser den ur respektive persons egna referenser, något som gör 

det möjligt för alla att ta in information utifrån sina egna förutsättningar. På det viset är fotografiet  

demokratiskt, lättillgängligt och utesluter få att ta del av informationen. 

Den digitala tekniken i kombination med Internet har skapat en helt ny förutsättning för museernas 

bildarkiv. Vilken historia förmedlar alla dessa bilder som nu digitaliseras och i många fall görs 

tillgängliga över nätet. Hur ser institutionerna på fotografiet som kulturarvsförmedlare? Det finns en 

föreställning om att det som inte är dokumenterat i bild inte har hänt. Har fotografiet en förmåga att  

skapa ett kollektivt minne – glömska syndrom? Ja, vilket anspråk på att säga sanningen gör 

fotografiet? 

Utifrån dessa resonemang kommer jag att problematisera fotografiet som kulturarv.  Studien 

bygger på intervjuer med fem regionala institutioner i Östergötland, Linköpings länsmuseum, 

Norrköpings Stadsmuseum, Bild Linköping, Norrköpings stadsbibliotek samt Arbetets museum. 

Inom ramen för deras verksamhet skall dessa institutioner vårda, förvalta, visa upp och spegla det 

lokala, regionala eller nationella kulturarv samt vara ett fönster mot dagens samhälle.

Som kulturarvsförmedlare inom olika institutioner fungerar fotografiet på flera plan, dels som
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kollektivt minne, dels som narrativ, meningsskapande och dels som ett medium som sägs ha ett 

anspråk på att tala sanning. Genom sin komplexitet har fotografiet förmåga att vara ytterst 

anpassningsbart, vilket jag funnit intressant och inspirerat till denna studie. Komplexiteten ligger i  

att samtidigt som det är möjligt att läsa bilden utifrån vad den föreställer, bildar fotografier  

konnotationer som är kulturellt betingade. Utöver dessa konnotationer finns alltid möjligheten att  

förflytta fotografiet från ursprungs kontexten. En sådan förflyttning skapar helt nya betydelser och 

tolkningsmöjligheter av bilden.
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Syfte

Huvudsyftet är att problematisera fotografiet och se på det ur ett kulturarvs perspektiv. Det kommer 

att ske med utgångspunkt ur fem kulturinstitutioner, Östergötlands länsmuseum, Bild Linköping, 

Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings stadsbibliotek och Arbetets museum.

Min grundtes är att fotografier är mer komplexa än vad vi vid ett första ögonkast uppfattar. 

Komplexiteten i fotografiet är det som gör att det blir intressant att studera institutionernas syn på 

fotografiet. Vi är sedan ett antal år tillbaka inne i ett teknikomvandlings skede. Vilket har fått  

tillföljd att bildarkiven som museer och andra institutioner disponerar har öppnats upp. Fotografier 

som tidigare låg djupt begravda i institutionernas bildarkiv blir plötsligt mer tillgängliga, genom 

digitaliserings processen. Hur och på vilket sätt dessa fotografier brukas får betydelse för hur vi 

konstruerar vår uppfattning av verkligheten och vår historia. 

Frågeställning

Vilken komplexitet finns i fotografiet? Komplexiteten innehåller frågor som vilken sanning 

förmedlar fotografier samt finns det ett kollektivt minne/glömska som fotografiet bidrar till att  

skapa i samhället.

Hur ser institutionerna på fotografiet som kulturarvsförmedlare?

Disposition

För att underlätta för läsaren och förstå hur uppsatsen är uppbyggd kommer jag att gå igenom de 

olika delarna fram till referenslistan. Efter dispositionen följer en presentation av institutionerna 

som ingått i studien samt min definition av viktiga begrepp. I avsnitt 2 Metod följer, val av 

forskningsansats, forskningsetik, urval, tillvägagångssätt, analysmetod samt reflektion kring 

forskningsprocessen.

I avsnitt 3 Historisk kullis går jag igenom de delar som ingår som förförståelse till varför fotografiet 

har en stark betydelse i vårt samhälle. Varför och när samlandet på museer tog sin början.

Hembygden som idé och dess betydelse för de regionala museer jag studerat. Kollektivt

minne/glömska som behandlar betydelsen av att minnas men också glömskans betydelse. Avsnittet

avslutas med en kort introduktion av fotografiets historia.
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Avsnittet 4 Det fotografiska kulturarvet och dess problematik är upplagt annorlunda mot vad som är 

brukligt i en vetenskaplig uppsats . Jag har i avsnittet valt att slå samman teoriavsnittet med 

litteraturavsnittet och analys- resultatdelen. Det jag velat åstadkomma med ett sådant förfarande är  

att komma närmare essän som genre istället för en ”strikt” vetenskaplig uppsats. Förfarandet syftar 

till att ge en större och mångsidigare förståelse för fotografiet som kulturarv. Avsnittet är uppdelat i  

sex underavsnitt. I 4 Det fotografiska arvet undersöker jag hur studiens olika institutioner ser på 

fotografiet som kulturarv. Avsnitt 4 Digitalt kulturarv tar upp de problem och fördelar som den nya 

digitala tekniken kan innebära för mediet. I 4 Bildspråket – denotation/konnotation beskriver jag 

två viktiga begrepp som ger en insikt i hur svårt det kan vara att läsa fotografier. Dessa begrepp 

förklarar varför fotografier har en inbygd tvetydighet när det gäller tolkning av dem. 4 En bild  

säger mer än tusen ord är en vidare utveckling  av avsnitt 4 Bildspråket – denotation/konnotation 

med olika exempel och resonemang kring vad tvetydigheten betyder för fotografiet. I avsnitt 4 Text  

och bild, bild och text tar jag upp textens betydelse för att förankra vad bilden föreställer. Slutligen i 

avsnitt 4 Den dokumentära bilden och klassamhället tar jag upp en fråga som diskuterats under 

långtid vem är det som avbildar vem och vilken betydelse har det för vår bild av verkligheten. 

Teoretikerna som jag bygger mina resonemang kring i uppsatsen är Roland Barthes, Stefan 

Bohman, Geoffery Cubitt, Steve Edwards, Maurice Halbwachs, Jan-Erik Lundström, C S Peirce 

och Susan Sontag. Deras arbeten skiljer sig åt, men sammantaget ger deras olika professioner en 

bild av fotografiets betydelse i vår kultur. 

Uppsatsen avslutas med 5. Diskussion som behandlar de olika frågorna mer öppet. 

Presentation av de de olika institutionerna

Jag studerar enbart de bildarkiv och det bildanvändande som används av följande institutioner, 

Linköpings länsmuseum, Bild Linköping, Norrköpings Stadsmuseum, Norrköpings stadsbibliotek  

samt Arbetets museum. 

Fotografiet, och särskilt då det dokumentära fotografiet skall ses som ett sätt att beskriva 

verkligheten. Det källmaterial som dokumentärfotografit skapar kräver att man intar ett källkritiskt  

förhållningssätt till bilderna. Jag kommer i uppsatsen att behandla institutionernas fotografiska 

samlingar som dokumentärfotografier.
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Linköpings Länsmuseum

Det Länsmuseum vi känner idag har vuxit fram från ett flertal olika arkiv. Östergötlands 

fornminnesförening bildades år 1864 av bland annat landshövding Gustaf av Ugglas och biskop T G 

Bring. Fornminnesföreningens uppgift var att bevara, skydda och vårda minnen från äldre tider i 

Östergötland. År 1884 skapades föreningen Östergötlands museiförening på initiativ av Anton 

Ridderstad, år 1913 slog dessa båda föreningar sig samman och bildade ÖFMF – Östergötlands 

Fornminnes- och museiförening.1

Ett av det allra sista bettågen passerar övergången vid Bjälbo hösten 
1954. Bj15, Fotograf: Olle Norin, 1954. Socken och ort: Bjälbo, 
Östergötland2 

C E Hagdahl donerade en större summa pengar år 1897 och detta innebar att stiftelsen Linköpings 

stads museum för skön konst, LM, uppstod. År 1983 bildades stiftelsen Östergötlands länsmuseum 

ÖLM.  Idag består förenklat Länsmuseets arkiv av tre delar, ämbets- och tjänstearkivet, 

topografiska arkivet samt bildarkivet, utöver dessa har man ca 600 enskilda arkiv att förvalta. 

Museets policy idag är  -   Att förmedla, vårda och samla in föremål, historia, fotografier, film och  

arkitektur som berör Östergötland.3 Uppskattningsvis har de ca 500 000 fotografier i sitt bildarkiv. 

1 Länsmuseets historia: Uppgift i form av faktablad från Linköpings länsmuseum 
2 http://sofie.ostergotlandslansmuseum.se/webfoto/CgiText-GetRecord?FGID=QID-1758436458&Formname=/webfoto/
webblank.HTML&Incl=000000000000&Recnr=452. 090108.  
3 http://www.ostergotlandslansmuseum.se/info.html 2008-12-05 
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Bild Linköping  

Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet tog initiativet till ett projekt 1998 och startade  

Bild Linköping, detta gjorde man med stöd av Westman-Wernerska stiftelsen.  Med motiv i första 

hand från Linköpings innerstad men med strävan att försöka täcka hela Linköpings kommun är 

BildLinköping en bild databas som har bilder från 1800-talets glasplåtar fram till dagens digitala 

bilder. Deras huvudsyfte är att försöka reflektera den förändring som skett i staden Linköping 

genom åren. Bilddatabasen innehåller ca 10 000 bilder idag, men i samlingarna finns flera 

hundratusen bilder. Arkivet skall ses som ett komplement till Östergötasamlingen och övriga 

lokalforskare som finns i anslutning till biblioteket.  4 

Bild Linköping, PeBa221, 1939 Folke Fromholtz, 
Korsningen Nygatan/S:t Larsgatan, innehavare: Per Åke 
Back.

4 http://www.linkoping.se/bibliotek/bildlinkoping/bilddatabasen.htm 2008-12-05 
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Norrköping Stadsmuseum

Norrköpings stadsmuseum, Västgötegatan 19, öppnades den 16 maj 1981 i renoverade äldre 

industribyggnader, bl a Niga, Ultra och Knäppingen. Norrköpings stadsmuseum ska förmedla det 

lokalhistoriska kulturarvet, förvalta och vårda samlingarna, dokumentera och samla in ny kunskap 

kring kulturarvet samt bedriva kulturmiljövård. Genom ett varierat utbud av utställningar, visningar,  

stadsvandringar, föreläsningar och andra program förmedlas kunskap om staden. En viktig uppgift 

för museet är att arbeta på ett pedagogiskt lustfyllt sätt så att kulturarvet blir en angelägenhet för  

alla Norrköpingsbor. Deras bildarkiv består av ca 450 000 bilder, men växer kontinuerligt, senast 

tillkom en bildsamling med 100 000 bilder vilket då torde innebära att bildarkivet består av ca 550 

000 bilder idag.5 

Norrköping Stadsbibliotek

Bildarkivet på stadsbiblioteket innehåller ca 5.500 bilder från Norrköping med början på 1860-talet 

och fram till våra dagar. Det består av bilder på byggnader, industrilandskapet, Motalaström, 

kyrkogårdar, natur och parker etc. Arkivet som innehåller flest fotografier, 3 300 är det som 

biblioteket kallar Gamle Swartzens minnen och sträcker sig från 1860-talet fram till 1970-talet.6

Materialet är samlat i det som kallas Norrköpingsrummet, vilket ligger i Stadsbibliotekets 

fackavdelning och ingår i de lokalhistoriska samlingarna. I samlingarna ingår topografiska kartor, 

småtryck, tidningsklipp, fotosamlingar och ca 6000 nya och gamla böcker. Norrköpingsrummet har 

funnits sedan 1936 och startades av Hjalmar Lundgren, bibliotekschef mellan åren 1913-1946.7

5 http://www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/stadsmuseum 2008-12-09
6 Bilden ovan. Bild: B00134, Järnbron, "Swartziska palatset" före 1897 års ombyggnad. Notera intaget till den 
kulverterade strömfåran som går runt Knäppingsborgsklippan Kv. Knäppingsborg. S:t Olai församling. 
7 http://www.nsb.norrkoping.se/ombiblioteket 2008-12-09
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Arbetets Museum – Norrköping

Genom utställningar, seminarier men även programverksamhet arbetar de med att lyfta fram arbetet  

och arbetets premisser. Det som skiljer Arbetets Museum från de övriga institutionerna i min 

undersökning är att Arbetets museum ej samlar på föremål och ej har ett bildarkiv. Ej i den 

meningen som de övriga institutionerna har, Arbetets museums arkiv ligger ute i landet på olika 

arbetslivsmuseum och fackliga inrättningar (1380 st idag).8 Museet öppnades i december 1991, det 

är Sensus studieförbund tillsammans med LO, TCO, ABF och KF som är huvudmän, museet är en 

enskild stiftelse. Redan i initialskedet var tanken att museet inte skulle samla på föremål, utan vara 

ett museum där man samlar på människors minnen och berättelser. Vid museet finns därför en 

forsknings- och dokumentationsavdelning där man arbetar med att se på människors, både män och 

kvinnors, vardagsliv och arbetsliv. Något man gör ur både ett historiskt samt nutida perspektiv, 

genom fältarbete och insamlande av minnen(yrkesminnen) undersöker man hur människor ser på 

och uppfattar arbetslivet. För att föra ut sina kunskaper och insikter som museet skapar genom sin 

forskning och dokumentation genomför man seminarier, utställningar, publikationer.  9  

8 http://www.arbetsam.com/arbetsam/ftg.html 2008-12-16
9 http://www.arbetetsmuseum.se 2008-12-05
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Kulturarv Östergötland

Är en portal på internet vars syfte är att främja och samla Östergötlandskulturarv under ett och 

samma tak. Här hittar man databaser, kartor, persongalleri, foton, nyhetsbrev etc. som alla berör och 

tar upp Östergötlands historia. Som de själva presenterar sig på hemsidan skall de:

Fungera som en portal ut mot historiska miljöer, aktörer och material för forskare, skola och en  
intresserad allmänhet

• verka för standardisering, överförbarhet och kvalitet på kulturhistoriskt material

•  vara pådrivande i bevarandet av det östgötska kulturarvet

•  sprida kännedom om och känsla för länets kulturhistoria  

Verksamheten startade år 1998 och har sedan dess utvecklats och breddats. En av de bärande 

idéerna är samverkan mellan olika kulturarvsförmedlare både nationellt och inom regionen. Utbyte 

av idéer har bland annat skett med Kulturarv Kalmar län, Västarvet, Gotland, Stockholm och 

Kulturarv Västernorrland. 10

För att ge läsaren en bättre bild och förståelse för hur de olika institutionerna jag studerat bedriver 

sin verksamhet har jag valt beskriva det på följande sätt. De olika kategorierna är mina tolkningar 

av deras arbetssätt.

10 http://www.kulturarvostergotland.se/ 2009-04-06
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DEFINITION AV BEGREPP

Bevarandespiral

(Östergötlands Länsmuseum, BildLinköping, Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings 

Stadsbibliotek)

Museernas bevarandespiral förklaras enklast med frågan, Varför samlar vi föremål? Föremålen är 

kunskapsbärare som kan berätta om samhällsutveckling, värderingar, trender och människors 

levnadsvillkor under olika tider. Föremål kan även vara uttryck för människors identitet. Samlandet 

har ett ursprung i framväxandet av upplysningen och de vetenskapsideal som uppstod. 

Samverkanspiral

(Arbetets museum)

Arbetets museum arbetar efter en modell kallad Samverkanspiral, de innebär att de arbetar efter en 

tvärvetenskaplig, praktisk och teoretisk ansats som är tänkt att undan för undan öka deras kunskap 

om det område de studerar. Genom samarbete med både praktiker, museer, teoretiker samt andra 

institutioner skapas utställningar och seminarier som är tänkt att utveckla och skapa plattformar för  

vidare samhällsdebatt om frågor kring arbetet och dess olika påverkan på människors livsvillkor.

Dokumentärfotografi

Dokumentär är kortfattat något som stöder sig på autentiskt material. I uppsatsen används begreppet 

dokumentärfotografi utifrån premissen att fotografiet skall visa, skildra och bekräfta en händelses 

äkthet samtidigt som den är en redogörelse av själva händelsen. Jag vill påpeka att begreppet 

dokumentärfotografi knappast är invändningsfritt och att diskussionen om hur begreppet skall 

tolkas och om det överhuvudtaget är användbart har pågått länge. För att inte ge alltför luddiga och 

oprecisa förklaringar tar jag hjälp av två fotografer för att reda ut begreppet, deras citat får stå för 

tolkningen.

”Dokumentärfotografin är en konstform som beskriver omvärlden utifrån en personlig vision, som 

grundar sig på djup kunskap och stark inlevelse. Man kan t.o.m. hävda att kunskap måste vara  

basen för all dokumentärfotografisk metodik.”

Sune Jonsson, Tusen och en bild, 1978.11 

”En fotografi som arbetar med att analysera en bestämd tidsperiod, en bestämd plats eller en  

bestämd aspekt på mänskligt liv." / "A specific time of period, a specific place or a specific aspect  

of human life.” Per L-B Nilsson (1984) vid Högskolan för fotografi i Göteborg.12

11 Jonsson, Sune. (1978). Ur kaltalogen. Tusen och en bild. Fotografiska Museet i Moderna Museet.
12 http://www.dokumentarfotografi.se/citat.html 2008-12-13
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För att kunna problematisera fotografiet och visa på att min tes om att bilden är mer komplicerad 

än vad det först verkar krävs en grund att stå på. Följande avsnitt 3 Historisk kullis med 

underavsnitt är till för att sätta in fotografiet i en kontext som skall göra det möjligt att förstå  

bakgrunden och den komplexitet som är inbyggt i fotografiet samt förstå dess betydelse som 

kulturarv.
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2 METOD

I följande kapitel går jag igenom det metodologiska arbetet som ligger till grund för min uppsats.  

Som underlag för studien har jag använt mig av intervjuer och litteratur.

Val av forskningsansats

Forskningsansatsen för denna uppsats är kvalitativ. Den kvalitativa ansatsen går bland annat in på

djupet i de enskilda fallen, vilket lämpar sig bra för mitt syfte och frågeställningar. Vidare vill jag

beakta informanternas ”meningsdimension” runt ämnet, uppsatsen bygger på intervjuer med särskilt 

utvalda personer som presenteras i avsnitt 2. Urvalsförfarande.13 Begreppet meningsdimension

syftar till den uppfattning varje människa har om vad som händer runt omkring dem. Som 

datainsamlingsmetod har jag valt att använda mig av den semistrukturerade intervjun, och valt att  

arbeta efter boken Den kvalitativa forskningsintervjun av Steinar Kvale.14 För att skapa en så bra 

intervjusituation som möjligt och generera resultat som är tolkande har jag arbetat med öppna 

frågor, vilket är tänkt att ge informanterna större utrymme för egna åsikter.

Forskningsetik

Individskyddskravet, en av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ingår i min uppsats och de 

forskningsetiska problem som kan uppstå.15 Vilket är tänkt att ge skydd åt de som deltar i 

undersökningen. Individskyddet har fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har följt Vetenskapsrådets regler 

och upplyst informanterna om deras rättigheter och därefter frågat om de var villiga att ställa upp i  

min forskning, varje informant gav där efter sitt samtycke. Nyttjandekravet och 

Konfidentialitetskravet handlar om hur eventuellt känsliga data/uppgifter från informanterna 

används. Om jag vid ett senare tillfälle vill använda den information som intervjuerna skapat 

kommer jag ånyo att bli tvungen att fråga informanterna om det går bra att använda uppgifterna i en 

ny studie.

13 Johannessen, A., & Tufte, P. A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber. s. 69.
14 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s. 85.
15 http://www.codex.vr.se/oversikter/manniskor/manniskor.html  2009-03-15
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Urvalsförfarande

Mina ambitioner var att intervjua personer som inom de institutioner där de arbetar har fotografiet 

som en del av sina arbetsuppgifter. Förfarandet passade bra då kvalitativa intervjuer inte kräver 

slumpvis utvalda informanter. De informanter jag valde att intervjua har alla i olika grad kunskaper 

och arbetsuppgifter inom sina institutioner som involverar fotografiet . 

Vid Linköpings länsmuseum intervjuade jag tre personer en arkivassistent, en arbetsledare samt 

museets filmansvarig. Vid Bild Linköping intervjuades ansvarig för verksamheten. Vid Norrköpings 

stadsbibliotek intervjuades en av bibliotekarierna för fackavdelningen. På Norrköpings 

stadsmuseum intervjuades fotoansvarige. Slutligen genomfördes två intervjuer på Arbetets museum 

dels med en av museets arbetslivsintendenter samt museets utställningsintendent. 

Tillvägagångssätt

Informanterna kontaktades först via e-post för att sedan få besök av mig då vi bestämde var och när 

intervjun skulle genomföras. Vid detta besök förklarade jag ingående vad jag ville undersöka och att  

jag vid intervjutillfället hade ett antal frågor som jag skulle ställa. Jag hade att välja på att antingen  

skicka ut frågorna till informanterna innan intervjutillfället eller låta dem höra frågorna först under  

intervjun. Jag valde det sista då det tillför en dimension till, meningsdimensionen, om frågorna 

skickats ut innan hade risken varit att jag bara fått standardsvar, något jag absolut inte var 

intresserad av.  

Analysmetod

Resultat jag har erhållit i min forskning har krävt mycket i form av tolkning och bearbetning av de 

kvalitativa intervjuerna. Alla intervjuer är ca 45 minuter långa och transkriberade. Det som 

kännetecknar kvalitativa forskningsstudier och deras resultat är forskarens roll i processen som 

tolkande subjekt. I forskning går det inte att bortse från forskarens roll i forskningsprocessen, det 

mänskliga subjektet finns alltid med som en del.16 I den kvalitativa forskningen blir därmed 

forskarens roll stor, eftersom det är han eller hon som tolkar och tyder det insamlade materialet. En 

av de frågor som brukar komma upp är hur mycket forskarens egen syn på ämnet kan och bidrar till 

det resultat som studien utmynnar i. I min forskning har jag försökt att förhålla mig så neutral som 

möjligt till mitt material, men jag vill samtidigt uppmärksamma läsaren på att detta inte har varit  

någon lätt uppgift och inte heller något jag tagit lätt på. 

16 Jensen, K. B. (2002). The qualitative research process. I: Jensen, K. B. (ed.) A Handbook in Media and 
Communication Research - Qualitativeand Quantitative Methodologies. London: Routledge. s. 30.
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Till min hjälp att analysera intervjuerna tog jag en metod som Kvale beskriver som vanligaste 

formen vid analys av kvalitativa intervjuer, den så kallade ad hoc-metoden. Namnet tilltrots är  

metoden inte godtycklig utan medger att man växlar mellan olika tekniker vid analys av 

intervjumaterial.17  Metoden går ut på att genom olika analysmetoder skapa sig en bild av 

informanternas uttalanden, exempelvis genom att titta på mönster, teman och uttalanden för att  

finna likheter och skillnader och på så vis skapa en teoretisk bas för att kunna analysera 

intervjuerna. 

Reflektion kring forskningsprocessen 

Studien har utförts med både intervjuer och litteratur som underlag. Att så har skett beror på flera 

aspekter, dels fann jag litteraturen för opersonlig och ibland för utpräglat teoretisk för att passa det 

jag ville åstadkomma med uppsatsen. Jag ville undersöka hur människorna som hanterar frågorna 

kring fotografiet resonerar på ett personligt plan och hur de tolkar det uppdrag som åligger dem. 

När jag började läsa in mig på ämnet blev jag ganska snart medveten om den komplexitet som finns 

i fotografiet. Litteraturen är omfattande och resonemangen kring vad fotografi är och bör ses som 

har diskuterats och filosoferats av en rad olika människor. Allt från kulturkritiker, fotografer, 

målare, forskare och filosofer har gett sin syn på fotografiet och dess betydelse för vår kultur. I 

slutändan har jag valt ut ett antal personer som jag finner representativa för diskussionen och låtit  

deras idéer om fotografiet ligga till grund för den teoretiska utgångspunkten. Exempelvis kan 

nämnas Roland Barthes, Stefan Bohman, Geoffery Cubitt, Steve Edwards, Maurice Halbwachs, 

Jan-Erik Lundström och Susan Sontag etc. deras arbeten skiljer sig åt på många punkter men 

sammantaget ger deras olika professioner en bild av fotografiets betydelse i vår kultur. 

Frågorna till intervjuerna togs fram som stöd för min egen del. Innan intervjutillfället presenterade 

jag mig för de olika institutionerna och berättade om mitt projekt. På så vis försäkrade jag mig om 

att informanterna var införstådda med ämnet jag tänkt ta upp vid intervjutillfället. Var och när  

intervjuerna skulle ske fick informanterna själva bestämma. Fördelen är att informanten känner den 

miljö han/hon befinner sig i vid intervjutillfället och kan känna sig trygg och säker. Intervjufrågorna 

kan alltid ses över och justeras för att passa ämnet bättre. Då valet stod mellan att enbart intervjua 

en av institutionerna eller få en bredare bild genom att intervjua fem institutioner, valde jag det  

senare. Den skillnad sinsemellan i verksamhet som institutionerna uppvisade skapade en för mig 

intressant mix som jag fann stimulerande att undersöka.  

17 Kvale. s. 184.
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3 HISTORISK KULISS

De fotografiska arkiv som finns på museerna är rika källor som kan ge förståelse för hur traditioner 

och kulturella företeelser har sett ut genom de gångna 170 åren. Fotografier som finns i museernas 

arkiv går att se på tre sätt, först och det man kanske främst tänker på, är som dokumentation av 

exempelvis kulturella riter, en miljö, ett föremål, människor eller av grupper av människor. Sett ur  

denna synvinkel fungerar fotografiet som ett substitut eller en analog till föremålet eller den 

kulturella praxis som avbildas. Det andra sättet att se på fotografiet är som en artefakt, ur detta 

perspektiv fungerar fotografiet som ett sätt att se på hur den kultur där det används brukar sig av 

det. Med andra ord gör detta metaperspektiv det möjligt att studera vid vilka tillfällen och under  

vilka kulturella ögonblick som detta medium används för att skapa och dokumentera kulturella 

värderingar och traditioner.18 Ur detta kan man även urskilja ett tredje sätt att betrakta fotografiet, 

genom att se på museernas och bildarkivens samlingar går det att undersöka vad som ansågs vara 

viktigt att fotografera under en viss tidsperiod. Vänder man på synsättet får man ett minst lika 

intressant perspektiv, nämligen att studera vad som inte har fotograferats under en viss period, vad 

som inte har ansetts viktigt att dokumentera. Vidare så möjliggör fotografiet som artefakt en 

möjlighet att se hur man valde att avbilda och dokumentera det man fotograferade. Är bilden en 

närbild, syns bakgrunden, används föremålet i sin rätta miljö eller är det taget ur sin kontext innan 

det dokumenterades? Redan från början betraktades fotografiet som det främsta mediet för 

hågkomst.19 

En man som tidigt insåg fotografits betydelse och dess förmåga att fånga och fängsla människor var 

Albert Kahn. Han föddes i Marmoutier, Bas-Rhin, i Frankrike1860. År 1879 blir Kahn bankir i 

Paris något som leder till att han 1892 blir huvudman kopplad till Goudchaux Bank som ansågs 

vara en av sin tids största finansiella hus i Europa. Här börjar han att bygga upp en stor privat 

förmögenhet. Som filantrop vill han hjälpa till och förbättra den värld han och hans medmänniskor 

lever i och chansen kommer år 1909, då reser Kahn till Japan i affärer och kommer tillbaka med 

många fotografier från resan. Detta föranledde honom att påbörja ett projekt som gick ut på att  

fotografera hela världen. Han utnämnde Jean Brunhes (professor i geografi 1912) som 

projektdirektör och skickade fotografer till alla kontinenter för att ta bilder av världen, med hjälp av  

den första färgfototekniken, autokromplåtar. Han utnyttjade även det nya filmmediet i sitt projekt.  

Mellan åren 1909 och 1931 samlar han och hans team in 72000 färgfotografier av så kallade 

autokromer, 4000 svartvita bilder och 183 000 meter film.20

Dessa utgör ett unikt historiskt arkivmaterial med bilder från 50 länder, kallat ”Les Archives de la 
18 Nordiska museet / Samdok s. 15.
19 Edwards, Steve. (2006).  FOTOGRAFI – en introduktion. Stockholm: Raster. s.166.
20 Pelle Snickars, http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_790497.svd  
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Planète”. Mycket kan sägas om Kahn och hans stab av fotografer. Att de måste betraktas utifrån sin 

egen tids förutsättningar är självklart, och att deras blick kan beskrivas som både exotiserande och 

kolonial är kanske inte så förvånande. Men det som framför allt fascinerar med Kahns bildarkiv, är 

att så stor del utgörs av färgbilder. En försvunnen värld vi är vana att betrakta i svartvitt med 

gråtoner, framträder plötsligt i färg (autokromer), och ett ögonblick känns det som om avståndet till  

dessa sedan länge döda människor krymper ner till nästintill ingenting.  Sedan 1986 har 

fotografierna samlats i museet vid 14, Rue du Port, Boulogne-Billancourt, Paris.21 

Från Kahns arkiv fram till de regionala bildarkiv och de fotografier jag kommer att studera har det 

hänt en hel del. Bildflödet runt omkring oss har ökat tusenfall, så pass mycket att det finns de som 

pratar om att vi gått från ett logocentriskt (ordcentrerad) till en ockulocentrisk (bildcentrerad) värld.  

Det har skrivits hyllmetrar om fotografiet och en av alla dessa som försökt bena ut vad fotografiet är 

och betyder är filosofen, filmaren och författaren Susan Sontag.22 Hon menar att fotografier förser 

oss med bevis, ett förhållningssätt som inte är helt oproblematiskt menar hon. Vi uppfattar gärna 

bilden som ett bevis på att något har skett, bilder gör anspråk på att tala sanning. Kameran fångar 

verkligheten på ett sätt och inte bara tolkar den, skriver hon, men samtidigt är bilden lika mycket en 

tolkning av verkligheten som en teckning eller målning.23 Här i ligger en del av min egen 

fascination för fotografiet, dess både möjliga och omöjliga situation i att förmedla sanningen, om nu 

det överhuvudtaget är möjligt att förmedla en sann bild av något. Vidare så går det inte att undgå 

fascinationen att kunna stoppa tiden och bevara ögonblicket förevigt.

Idag tar vi samlandet förgivet, många av oss samlar på saker, exempelvis musik, litteratur och film 

men även minnen i form av fotografier, dagböcker. Utan att ha belägg för det, skulle jag vilja hävda 

att människan har samlat på sig saker sedan hon uppstod. Men hur uppstod det vetenskapliga 

samlandet i vår kultur?  Där bland annat fotografiet ingår.

21 Okuefuna, David. (2008). The Wonderful World of Albert Kahn. s. BBC Books 
22 http://www.susansontag.com/SusanSontag/index.shtml. 2008-12-01. Susan  Sontag  föddes  i  New York  City 
16  Januari,  1933,  hon  dog  i  New York  City  28  December,  2004.
23 Sontag, Susan. (1973) (1981). Om fotografi. Stockholm: Natur och kultur. s. 17. 
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Samlandet

Samlandet som sådant växte fram ur hovsamlingar och kuriosakabinett vid många hov i Europa. 

Det hela tog sin början från slutet av 1400-talet och början på 1500-talet när upptäcktsresorna och 

kolonisationen av världen påbörjades.24 Introduktionen av vetenskapligt tänkande bidrog till 

systematisering av samlandet, Carl von Linné var en av föregångarna. Här syns även klara 

influenser från den vetenskapsfilosofi och kunskapsteori som Auguste Comte introducerade 1830, 

som går under namnet positivismen.25 Med det menas det synliga, det observerbara, det som är och 

syftar till att all kunskap om faktiska förhållanden vilar på sinneserfarenhet och att det därutöver 

bara finns kunskap som rör förhållandet mellan idéer, såsom inom logik och matematik.26 Med 

denna tanke som utgångspunkt blir det nödvändigt att samla in föremål och studera dem. 

Det stora samlandet tog fart under 1800-talets andra hälft, kulmen på samlandet når sin topp kring 

första världskriget, under denna period samlades det in mer föremål än någonsin i historien. Under 

denna period på 1800-talet uppfattades även framställningar (särskilt fotografiet) som en sorts 

kunskap, ett sätt att ha kännedom om objekten. Samlandet och byggandet av nationella museer 

sammanfaller bland annat med nationalstatsbyggandet och jakten på den egna nationens historia. 

Samlandet skedde inte bara i studiesyfte, utan även i ett folkbildande syfte. I Sverige uppstår 

friluftsmuseet ”Skansen” 1891, som grundas av Artur Hazelius, även grundare till Nordiska museet, 

som startar som Skandinaviska-Etnografiska Samlingen men döps om till Nordiska museet 1880.27 

Vid tidpunkten kring sekelskiftet 1800-1900-tal har många av våra svenska kulturhistoriska museer 

sina rötter, vid tidpunkten ansågs dessa museers uppgift vara att bevara minnet av den 

förindustriella period som man just då höll på att lämna bakom sig.28 

I en tid av ständig förändring blev museerna ett sätt att motverka de återkommande uppbrotten som 

kännetecknar ett modernt samhälle. Redan tidigt i svensk historia började man intressera sig för att 

konstruera en svensk nation. Under 1600-talet när Sverige lösgör sig från sin arvfiende Danmark 

utfärdar Gustav II Adolf år 1630 den 20 maj ett memorial som lyder ”som är antagna att vara rikets 

antikvarie och hävdesökare skall sig flitel rätta”. Genom detta memorial skapas det första embryo 

som så småningom kom att bli Riksantikvarieämbetet.29  

24 Regius, Hélena. (2005). Att samla världen – Homo Ethnographicus och taxonomiernas besvärjelse. RES PUBLICA 
#65. Stockholm: Östlings bokförlag Symposion. s. 55 – 72.
25 J-E Lundström s. 80.
26 http://www.ne.se/artikel/1174537/1174537 2008-12-01
27 http://www.ne.se/artikel/1050483 2008-11-25
28 Palmqvist, Lennart. Stefan Bohman. red (2003). Museer och kulturarv. Stockholm:Carlsson. s. 25.
29 Ibid. s. 51.

17



Hembygden

För att gå lite djupare och få en större förståelse för de regionala museerna och deras roll i samhället 

måste vi förstå idén om hembygden. Bosse Sundin, professor i idéhistoria, menar att hembygden är 

en idé och denna idé går att spåra till åren 1909 till 1924, i Sverige. För att få oss att förstå vad han 

menar tittar han på uppslagsverket Nordisk Familjebok från 1909 där ordet ”Hembygd” 

förekommer enbart i formen ”Hembygdskonst”. Femton år senare år 1924 finns nio ord där 

”Hembygd” ingår bl.a. ”Hembygdsforskning”. Utav detta drar han slutsatsen att ”Hembygden” som 

begrepp, idé, föreställning, konstruktion har stiftats.30 Men hur varför blev det så?

Att man började intressera sig för sin hembygd och den region man bodde i har kopplingar till 

nationalstatsbyggandet och de idéhistoriska strömningarna som är sprungna ur bland annat 

romantiken. Det sena 1700-talet och tidiga 1800-talet var en period skriver Bosse Sundin, när man 

började intressera sig för det folkliga. Detta kommer sig av idén att nationen går att se som en 

helhet, något som är levande och som växer och utvecklas för att så småningom nå sitt historiska 

mål.31 I samband med detta började man intressera sig för den lilla människans kultur. Här kan man, 

skriver Sundin, se hur man letar efter det äkta, det som inte är konstlat och gått förlorat i de fina 

salongerna, såsom traditioner, folksagor och visor som sägs innehålla rester av en ursprunglig och 

äkta kultur. Ett klassiskt exempel är Bröderna Grimm som på 1810-talet reser runt i Tyskland och 

samlar in folksagor.

I Sverige sker en förändring under 1860-talet när avskaffandet av ståndsriksdagen genomförs och 

man inför reformer som leder till regional kommunal- och landstingsorganistaionsstyre.32 I och med 

detta börjar den moderna medborgarstyrda nationalstaten ta form. Med hjälp av landsting och 

kommunförvaltningar som bildar en förlängd arm av staten börjar det moderna samhället växa fram. 

År 1862 kommer en bok ut som får stor genomslagskraft Läsebok för folkskolan den i kombination 

med 1878-års normalplan för folkskolan där det bestäms vad som skall läras ut, bidrar till att bilda 

en nationell standard, för lärande i hela nationen. Följden blir att alla som går i skolan lär sig samma 

sak. I Läsebok för folkskolan(1862) presenteras Sverige landskap för landskap, även Nordiska 

museet gjorde på så vis när de presenterade Sverige ca 10 år senare. Förenklat kan man säga att när 

staten decentraliserades under 1860-talet så blir regionerna mycket tydligare. Via skolväsendet,  

National museum o.s.v. får medborgarna lära sig hur nationen Sverige ser ut. Ur helheten (nationen) 

presenteras delarna (landskapen, länen, kommunerna) och detta i sin tur bidrar till skapandet av 

30 Palmqvist, Bohman. Museer och kulturarv. s. 48.
31 Ibid. s. 52.
32 Palmqvist, Bohman. s. 57. 
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hembygden som idé.33 Sundin menar att genom skapandet av nationalstaten och framförallt 

industrialiseringen skapas en rotlöshet som idén om hembygden ville motverka. Vidare menar han 

att det alltid funnits och kommer alltid att finnas en lokal eller regional identitet. När idén om 

hembygden dök upp verkade ”den lokala identiteten” mer i form av spontan- och oraltradition, 

oftast ej ner skriven. Medan hembygden som idé snarare skall ses som nationalstatens auktoritativa 

sätt att skapa ordning och få människorna att känna sig som en viktig del av det hela.34  Nästa avsnitt 

syftar till att förklara museernas roll i skapandet av samhällets kollektiva minne.

Kollektivt minne

Tidigt i fotografiets historia insåg man betydelsen av bilden och dess förmåga att skapa opinion, 

man fascinerades även av det nya mediets exakthet och detaljrikedom. Det första krig som kom att 

fotograferas var Krimkriget på 1850-talet, sedan följde amerikanska inbördeskriget som blev det 

första kriget där bilden användes som propagandavapen.35 Även inom kultursektorn förstod man att 

nyttja det nya mediets potential, både i Europa och Amerika reste fotografer runt och 

dokumenterade sina landsmän. I Sverige känner vi till flera fotografer som tidigt reste runt och 

fotograferade, bland annat Lars Jesper Benzelstierna som år 1841 reste från Stockholm ut med 

Östersjökusten ner till Norrköping, Söderköping, Linköping, och Motala säger informanten på 

Norrköpings stadsmuseum.  När sedan fotokonsten blev mer utbredd blev också de kringresande 

fotograferna fler, men många höll sig i sin hembygd och utvecklades till så kallade bygdefotografer.  

Utan dessa speciella människor som dokumenterade sin omgivning skulle vår vetskap om 

exempelvis delar av Östergötland kring år 1900 vara ytterst begränsad. 

 

Fotografierna från Östergötland kring 1860-talet som finns bevarade ingår i det kollektiva minne 

som tillhör de som idag bor i regionen. Alla nationer har sina kollektiva minnen, även regioner 

inom nationer har sina kollektiva minnen. De bildarkiv och fotografier som ingår i studien är av 

både nationell karaktär såväl som exempelvis regional- och lokal karaktär. Alla upplevelser som 

formar och påverkar människor i en region blir till kollektiva minnen som förenar oss med andra 

och som därmed utgör en del av vår identitet. En och samma händelse kan naturligtvis ge upphov 

till flera kollektiva minnen, beroende på vilka som tillsammans har anledning att minnas vad.  

Minnet har ingen betydelse för någon annan grupp än den som binds samman av det, vilket betyder 

att det finns lika många minnen som det finns grupper, samt att minne är individuellt och specifikt  

samtidigt som det är kollektivt och mångfaldigt.

33 Palmqvist, Bohman. s. 62. 
34 Ibid. s. 62.
35 Mcquire, Scott (1998) Vision of Modernity. London: SAGE. s. 192.
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För att det ”kollektiva minnet” skall fungera och inte försvinna måste berättelser, seder och bruk 

ständigt återberättas. I kulturer som är fundamentalt orala är upprätthållande av data avhängigt av 

individens förmåga att minnas, vilket innebär att data är beroende av en ständig sändning/utbyte av 

data mellan individer. Geoffery Cubitt menar att detaljer som av någon anledning inte 

kommuniceras mellan individer i en oral kultur kommer förr eller senare att gå ohjälpligt  

förlorade.36  I många moderna samhällen är överförandet av data mellan generationer inte avhängigt 

av oralkommunikation, genom processer av externalisering (med detta menar jag att förlägga 

kunskap utanför den mänskliga minnesmodulen, hjärnan), kan detta ske genom texter, bilder, 

fysiska monument, arkitektur eller elektroniskt. Kommunikationen är då inkapslad i objekten, 

artefakterna och blir inte beroende av att enskilda individer förmår att memorera viktiga händelser.  

När väl tekniken att kunna bevara tankar och idéer har bemästrats, exempelvis Gutenbergs 

tryckkonst på 1400-talet, så kommer de att kunna lagras och geografiskt transporteras utan att gå 

förlorade. I denna typ av samhälle (vårt moderna) är inte individens personliga minne lika viktigt 

som konsten att ”minnas” hur språk, koder och arkiv skall användas för att kunna tolka, förstå och 

arbeta med det som tidigare generationer har samlat in.37

Maurice Halbwachs, fransk sociolog, psykolog och statistiker, är mest känd för begreppet kollektivt 

minne och har skapat begreppet minnets sociala ramar. Halbwachs utgick från att minnet är ett 

socialt faktum som är strukturerat och understött av de sociala grupper som en aktör har ingått i 

under livsförloppet. Individen minns genom att mentalt rekonstruera de sociala grupper som 

utgjorde ramarna inom vilka handlingarna ägde rum. Eftersom rekonstruktionen äger rum i 

samtiden, påverkas den också starkt av samtida sociala strukturer. Minnet blir därför hårt 

strukturerat av och samtidigt funktionellt för vår nuvarande gruppmedlemskap. Underförstått 

kommer detta också att kunna öppna för olikheter, och därmed också konflikter, mellan olika 

gruppers tolkningar av minnet.38 Vidare så menar han att familjen kan ses som den minsta kollektiva 

grupp som vi ingår i, den grupp som förmedlar ett samhälles kollektiva minne till en början.39

Men kollektivt minne betyder också glömska, vad man väljer att glömma eller vem som styr vad 

som skall glömmas och vad som skall minnas. Stater har i alla tider försökt att kontrollera det 

kollektiva minnet/glömskan genom att styra hur arkiv och minne har hanterats, antingen har man 

öppnat upp arkiven för allmänheten, begränsat dem, stängt dem eller bara sanktionerat tillrättalagt  

material, som passar regimens syfte. George Orwell´s bok Nineteen Eighty-Four på svenska 1984, 

36 Cubitt, Geoffrey. (2007). History and memory. Manchester: Manchester University Press. s.121. 
37 Ibid. s. 121.
38 Halbwachs, Maurice. (1992). On cellective memory. Chicago: The University of Chicago Press. s. 74.
39 Ibid. s.52.
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handlar om en totalitär stat som vill kontrollera framtiden genom att ”idag” kontrollera vad som 

arkiveras och förs in i de offentliga arkiven.40 Sanningen om det förflutna är alltid, i alla fall 

potentiellt, en fråga som går att diskutera. Det är inte bara det att ”han som kontrollerar det förflutna 

kontrollerar framtiden” utan ” han som kontrollerar det förflutna kontrollerar också vilka vi är”.

Under en period på ca 1000 år producerades arkiv av kungahus, adelsfamiljer och av kyrkan. Det är 

deras berättelser vi oftast kommer i kontakt med när vi läser historia men från mitten av 1800-talet  

börjar den lilla människan att tränga in på scenen. Pierre Nora menar att idag är minnets 

matrealiseringar demokratiserat, decentraliserat, mångfaldigat. Inget tidigare samhälle har  

producerat arkiv i så stor utsträckning och så medvetet som idag, minnet blir därför detsamma som 

de spår det lämnar efter sig att arkivera.41  

I avsnittet som följer tar jag upp fotografiets historia. Avsnittet sätter in fotografiet i sin historiska 

kontext vilket möjliggör för mig att problematisera fotografiet som kulturarv. Jag finner att vi  

många gånger tar fotografiet förgivet. Därför är det på sin plats att ge en kortare förklaring till hur 

man tänkte och såg på fotografiet när uppfinningen tillkännagavs år 1839 i Frankrike.

Fotografiets historia

Steve Edwards skriver i boken Fotografi – en introduktion, franska inrikesministern tillkännagav 

1839 uppfinningen fotografiet och skänker uppfinningen till hela världen. Vid tillkännagivandet 

menade han att nu kan forskare och upptäcktsresande dokumentera vad de såg utan att någon 

annans hand var del i processen. Edwards skriver att det fotografiska dokumentet passade perfekt in 

i en värld som var på jakt efter visionen om absolut objektivitet. Innan fotografiet uppfanns hade 

forskare, läkare arkeologer varit tvungna att hålla tillgodo med tecknare, illustratörers och 

konstnärers skicklighet vid framställning av bilder till olika publikationer. Med introduktionen av 

fotografiet skulle all dokumentation vara objektiv och sann, då bilden som apparaten (kameran) tog 

ansågs vara värderingsfri.42   

De gamla grekerna var införstådda med den så kallade hålsiktskameran (Camera Obscura) och dess 

principer. Principen går i grunden ut på att ljus går igenom ett litet hål i en vägg så kommer ljuset  

från toppen av föremålet som hålet är vänt mot att komma igenom hålet och nå den andra väggen 

bakom hålet i nederkant, ljuset i normalhöjd kommer att träffa den andra väggen i normalhöjd och 

ljuset längst nerifrån kommer att träffa den andra väggen i överkant. Därmed skapas en 

40 David Middleton, D Edwards, (red) (1990). Collective Remembering. London: SAGE. s. 9.
41 Pierre Nora 1989: Between Memory and history: Les lieux de mémoire. Representations 26. s. 7ff.
42 Edwards, Steven. (2006) Fotografi – en introduktion. Stockholm: Raster förlag. s. 36ff.
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uppochnedvänd bild på den andra väggen. Detta fenomen är det mest grundläggande inom kameran, 

vars namn kommer från ”Camera Obscura”.43  En camera obscura eller hålkamera har använts av 

konstnärer enda sedan slutet på 1500-talet. När de började användas fungerade de som rithjälpmedel 

för att skapa korrekta perspektiv vid tecknandet av arkitektur och liknande objekt. Men för att 

kunna skapa och fästa en bild på ett papper, glasplåt eller liknande var man tvungen att få fram ett  

ljuskänsligt material som svärtas av det infallande ljuset.  44

År 1802 offentliggör Humphry Davy och Thomas Wedgwood att de med en hålkamera och ett 

papper behandlat med silvernitrat lyckats fånga ljuset som silade in i kameran. På grund av att de 

inte kunde fixera bilden gick det inte att se vad de riktat kameran mot. Den franske forskaren Joseph 

Nicephore Niepce lyckades med att fixera bilden på ett pappersnegativ år1816. Bilden han tog 

föreställer en vy från ett av fönstren där han bodde, en liknade vy tagen år 1826 av honom är det 

äldst bevarade fotografiet som finns. Ett exakt år när fotografiet uppfinns går inte att avgöra då det 

är svårt att bestämma vad som anses vara fotografi och inte.45

År 1826 får Joseph Nicephore Niepce kontakt med en herre vid namn L.J.M. Daguerre och det är 

genom ett samarbete med honom som de två så småningom kommer fram till en teknik som 

fungerar, daggerotypin. Genom att försilvra en kopparplåt och med jodånga sedan göra den känslig 

för ljus åstadkom de ett negativ, som när det exponerats framkallades med hjälp av silverånga. 

Resultatet blev en positiv bild, som i sig var av mycket god kvalitet men inte gick att duplicera. Det  

är detta förfaringssätt som Franska staten skänker världen år 1839.

Under 1830-talet är det många som experimenterar och försöker framställa bilder med hjälp av en 

kamera. 1835 börjar W.H.F. Talbot att experimentera och 1841 får han fram den första användbara 

metoden för att kopiera bilder från ett pappersnegativ, en såkallad negativ-positiv metod, hans 

metod fick namnet kalotypi eller talbotypi. Det är med honom som det moderna fotografit uppstår 

enligt många, nu blir det möjligt att mångfaldiga bilden. 

Det var ingen slump att fotografiet uppfanns och togs fram vid mitten av 1800-talet. Det fanns ett 

intresse bland vissa yrkesgrupper bland annat inom forskningen att kunna avbilda fenomen och 

objekt objektivt. Genom att vara fotograferat blir någonting del av ett informationssystem, infogas i  

scheman för klassifikation och lagring. Inom så vitt skilda yrken som astronomi, polisarbete, 
43 Ibid. s. 106ff.
44  Bergengren, Kurt. (1988). Fotografera är nödvändigt. Stockholm: Alfabeta bokförlag AB. s. 19, 
45 Se t.ex. Maison Nicephore Niepce. The reference site about the inventor of the photography. http://www.nicephore-
niepce.com 081119 eller Wheeler, T. (2002). Phototruth or Photofiction? Ethics and Media Imagery in the Digital Age.  
Mawah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associate. 
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medicinsk diagnos, militär spaning, väderprognoser m.m. finner vi hur fotografiet omdefinierat 

verkligheten. Fotografiet erbjuder kontroll av samhället på ett sätt som var otänkbart i det tidigare  

kontrollsystemet: skriften. Genom att koppla samman samlandet, hembygden och utvecklingen av 

de regionala museerna, kollektivt minne och en kort introduktion av fotografiets historia. Har jag 

satt in fotografiet i en kontext som jag finner relevant för studien.  

Härnäst följer avsnitt 4 Fotografiets komplexitet och bilden som kulturarv. I avsnittet väver jag 

samman intervjuer med de olika institutionernas informanter (Linköpings länsmuseum, Bild 

Linköping, Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings stadsbibliotek och Arbetets museum) med de 

forskare som bildar teoretisk bas för studien. Som jag nämnt i punkt i Dispositionen är upplägget på 

avsnitt 4 Fotografiets komplexitet och bilden som kulturarv skrivit i en form som mer liknar essäns. 

Att så är fallet beror på att jag anser att ämnet passar sig bättre att avhandla i essäform än som i en 

strikt naturvetenskaplig uppsats.
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4 FOTOGRAFIETS KOMPLEXITET OCH BILDEN SOM KULTURARV 

– vi har en halv miljon fotografier... att hoppas
hinna digitalisera alla är inte möjligt...så där gör vi
ett urval, det gör vi inte på de övriga 
samlingarna(föremålen)...

Östergötlands länsmuseum

Det fotografiska arvet

Hur mindes man det förflutna före fotografiets genombrott? Personliga minnen är en typ av bilder, 

en konstruktion av bilder som bildar lager på lager av minnen i form av inre bilder. I studiens syfte, 

där jag beskriver vilka frågor jag är intresserad av och söker svar på, är kollektivt minne och bildens 

anspråk på sanning två delar som är centrala. Genom att vi som samhälle anser att fotografierna är 

värda att bevara både hemma och genom institutionernas bildarkiv ger vi fotografierna status som 

minnes- och kulturarvsförmedlare. Det innebär bl.a. att det är någon annans blick som får ta plats i 

vårt minne, för att bygga upp vår kännedom om omvärlden. 

Kortfattat kan man säga att historia och kulturarv alltid formas efter olika aktuella samhälleliga  

behov. Vilka teman och historieskrivningar som tas upp till debatt och behandlas är styrt av aktuella 

intressen och kunskaper. Vad vi väljer att plocka ur den enorma hög med lämningar från det 

förflutna är beroende av tidpunkt, social kontext samt vilket syfte olika människor har med fynden. 

Med andra ord är de produkter som skapar vår historia, kulturhistoria och kulturarv, val som jag, vi 

eller någon annan person gjort för att det betyder något för dem/oss och deras/vår uppfattning om 

det förflutna. Vilket i sin tur betyder att det inte finns några givna eller neutrala objekt för  

museernas/institutionernas verksamhet, de bygger alla på en social användning.46

Citatet som avsnitt fyra börjar med problematiserar på ett utmärkt sätt fotografiets roll som 

kulturarvsförmedlare. Linköpings länsmuseum speglar situationen som råder på många institutioner 

idag. När jag frågar en av informanterna  på Linköpings länsmuseum hur informanten ser på 

fotografiet som kulturarv kontra den text och föremålsbaserade delen i museet, blir svaret, Det 

beror på, ser museet fotografierna som arkivarier så har vi rätt att gallra bland dem – tar vi in ett  

föremål blir det kvar tills det är grus och aska av det. Informanten menar att om man blir tvungen 

att välja så sorterar man bort fotografierna, de (fotosamlingarna) är lösligast sammanhållna. 

Informanten menar att oftast är bilden ett komplement till text eller föremål. 

Stefan Bohman skriver att det går att se tre huvuddrag i hur man värderar och lyfter fram 

46 Palmqvist, Bohman. s. 88ff.
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kulturarvet, beroende på var i tiden man befinner sig. 

• Strax efter en förändring, i denna fas vill man inte kännas vid det gamla, det man lämnar 

bakom sig. 

• En vis tid efter förändringen, i denna fas ses det man lämnat bakom sig som bildande. 

• En längre tid efter förändringen, i denna fas förändras synen på objektet som kulturarv och 

det ges ett nytt värde.

Ett exempel på detta är industrilandskapet i Norrköping, som på senare år omvärderats och lyfts 

fram som ett ytterst viktigt område att bevara, menar Bohman.47 Fotografiet har genom teknikskiftet 

som pågått under de senaste 20 – 30 åren fått ny status.

Till för bara ett tiotal år sedan var det svårt för allmänheten att ta del av institutionernas bildarkiv.  

Trots att de hade 100 000-tals bilder var det ytterst få av dessa bilder som offentliggjordes, sedan 

hände något, vilket har bidragit till att öka fotografiets inflytande som kulturarv. Anledningen är  

utvecklingen av Internet. Genom att institutionerna idag digitaliserar sina bildarkiv i allt större  

utsträckning och lägger upp fotografierna på nätet öppnar det upp för allmänheten att ta del av stora 

delar av institutionernas fotografiska arkiv. Som Länsmuseet uttrycker det

” – för det var ju inte möjligt att ta del av 100 bilder från Ydre bara för några årsedan, så det måste  

man nog säga att det har, revolutionerat, revolutionerat är väl ett starkt ord men  det måste idag  

vara många många fler ögon som ser på de här bilderna än det var tidigare.” 

Genom åren har olika tekniker haft förmåga att skapa en ökad närvarokänsla i våra museer. Under 

sent 1800-tal var det vaxkabinettet och panoramat som fick stort genomslag. Även under denna tid 

fanns fotografiet som del i museerna, om än med varierande genomslag. Min tolkning av 

informantens svar är att den nya tekniken har gjort det möjligt för fotografiet att på nytt spela en 

stor roll som förmedlare av kulturella värden. För nyinflyttade och yngre Ydrebor bidrar 

fotografierna till att bevara och levandegöra det lokala kulturarvet samt att öka medvetenheten om 

estetiska värden och historiska sammanhang.

När jag frågar Linköpings länsmuseum, vilken typ av bilder som i första hand läggs upp på webben, 

blir svaret. Länsmuseet - vi har valt bort porträtt, ja i första svepet, för vi anser att en  

miljöbeskrivande bild glädjer så många fler...

Är porträtt vanligt förekommande bland fotosamlingarna? När jag frågar hur många porträtt som 

Länsmuseet förfogar över kan de inte ge ett exakt svar men bekräftar att stora delar av deras tidiga 

47 Palmqvist, Bohman. s. 15.
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material består av porträtt. Förvånande nog är det inget som märks när man söker i deras 

bilddatabas på Kulturarv Östergötland (ca 240 porträtt blir träffen jag får vid sökning 2009-02-19). 

Vad beror det på? För även de andra institutionerna säger sig ha många porträtt i sina fotosamlingar. 

För att förstå vad en del av porträtten användes till vänder jag mig till Norrköpings stadsmuseum.

Exemplet som Norrköpings stadsmuseum tar upp och som får ordspråket Intet nytt under solen att 

vara aktuellt är företeelsen Cartomani. Bild Linköping, Norrköpings stadsbibliotek och Länsmuseet 

har även de fotografier av företeelsen och beskriver den som ett fält som ansågs var konstnärligt och 

accepterat för kvinnor att arbeta inom, porträttfotograferingen. Norrköpings stadsmuseum ger en 

bild av perioden 1860-talet och fram till sekelskiftet vid 1900-talets början, vilket bidrar med 

intressant information kring tidsepoken. Under denna period var det vanligt med kvinnliga 

fotografer som var specialiserade på ateljéfotografering. På grund av förändringar på 

arbetsmarknaden med näringsfrihet och slopandet av skråväsendet förklarar Norrköpings 

stadsmuseum uppstod ett nytt yrke som inte var tyngt av traditioner eller redan var inmutat av män.

Norrköpings stadsmuseum - vid tidpunkten rådde visitkortsmani, man gick till fotografen för att få  

sitt porträtt man beställde rätt så många exemplar å så bytte man med varandra å samlade i album.  

Som nån sorts dåtidens Facebook, vilket gjorde att det poppade upp såna här fotoateljéer.48 

Visitkortsfotografiet var en liten, ca 6x9 cm, fotografisk bild monterad på kartong. Precis som 

namnet anger var det avsett att användas när man gick på visit. Men visitkorten spreds också på 
48 Orig. text: Viola Pettersson. En känd Linköpingsprofil även kallad "Snus Viola". Hon ägde ett café på 
Trädgårdstorget, där hon även sålde snus.
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andra sätt. De utväxlades med släkt och vänner, och bilder av kända personer som skådespelare, 

kungligheter och politiker fanns till salu i stora mängder. Tillverkningsprocessen gav ett billigt 

styckepris, och den nya flugan gav upphov till en hel industri. På varje salongsbord låg snart ett 

visitkortsalbum.

Vi som tittar på dessa bilder idag är inte alltid medvetna om varför bilderna kom till, kontexten som 

de ingick i är för oss inte längre självklar. Kopplingen till Facebook sätter in fotografierna i en 

nutida kontext.49 Vilket ger oss möjlighet att koppla vår egen tid till våra förfäders och inse att vi 

trots tidsskillnaden har samma behov av uppmärksamhet och självbekräftelse. Pierre Bourdieu 

menar att vår tid präglas av vilka symboler vi uppvisar, Cartomanin var en av den tidens 

symbolmarkeringar menar han.50 En ny företeelse för dem som hade råd och ville hänga med i 

tiden, den ny modeflugan, som så småningom spred sig från de övre samhällslagren till de lägre och 

varade en bit in på 1900-talet. 

Mina slutsatser av visitkortsbilderna och kopplingen till Facebook är två. Dels att lager på lager av 

information går att avtäcka och undan för undan öka förståelsen för bildernas uppkomst och dess 

historiska kontext. Vilket visar på den komplexitet som fotografier innehåller. Dels att det krävs stor 

kunskap för att kunna göra en sådan koppling som Norrköpings stadsmuseums informant gör. För 

att förstå hur dessa mekanismer verkar och vilken funktion de har i samhället måste man menar 

Bourdieu stå utanför spelet, för som producent eller konsument blockerar systemet synen för de 

inblandade.51 Fotografierna blir för en lekman idag intressanta ur ett etnologiskt perspektiv, det är 

ett av de självklara sätten att använda fotografier på anser jag. Genom att jämföra bilder från förr 

med nutida bilder kan man utröna hur exempelvis mode, arkitektur, design, arbeten skiljer sig åt 

mellan de olika tidsepokerna. I boken Historiebruk – att använda det förflutna tar Peter Aronsson, 

professor i historiebruk vid Tema Q, Linköpings universitet, upp hur sociala företeelser i nuet 

skapar mening som historiskt sett kommer att mynna ut i berättelser. Dessa berättelser har i vårt 

samhälle funktion av att försöka övervinna tidens flyktighet och därmed döden, skriver Aronsson.52 

Jag finner att man kan se på Cartomanins-bilder på det viset, de var ett sätt för den tidens människor 

att berätta om sig själva och göra sig odödliga.

Vi har alla suttit och tittat i familjealbumet hemma och skrattat åt våra föräldrars pinsamma frisyrer,  

kläder etc. Det är inte bara vad bilden föreställer som kan säga oss något om det förflutna. Vem som 

har tagit fotografiet kan i lika hög grad tillföra information vilket får vår uppfattning om en vis  
49 Facebook är ett socialt verktyg som förenar människor med vänner och andra som arbetar, studerar och lever runt  
dem, som grundades 4 februari 2004 av studenten Mark Zuckerberg. 
50 Bourdieu, Pierre. (1986) A Social Critique of Judgments of Taste. London: Routledge. s. 35. 
51 Bourdieu, Pierre. (1984/svensk uppl 1997). Kultur och Kritik. Göteborg: Daidalos. s. 222.
52 Aronsson, Peter. (2004) Historiebruk – att använda det förflutna. Lund: studentlitteratur. s. 58.
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tidsepok att förändras och breddas. Både rent personligen men också med den samstämmighet som 

institutionerna förklarar de kvinnliga fotografernas roll i visitkortbildernas uppkomst, ökar 

nyfikenheten på de möjligheter som fotografiet ger i forskningshänseende. Men samtidigt finns det 

de bl.a. Susan Sontag som menar att vår användning av bilder och kanske då isynnerhet att se det 

förflutna genom fotografier får verkligheten att fragmenteras. 

Susan Sontags, filmare och kulturkritiker, antagande att fotografiet fragmenterar verkligheten går att  

belägga när man studerar bildarkiven. Låt säga att det inom de institutioner jag studerat finns 2.5 

miljoner bilder, utslaget på 170 år ger det 14 285 bilder per år eller 39 bilder per dag.53 Sett ur det 

perspektivet ter sig den fotograferade världen fragmentarisk, då många bilder föreställer samma 

ritualer exempelvis jul, dop, bröllop. Men ur ett etnologiskt perspektiv, som jag nämnde tidigare,  

blir dessa bilder till en guldgruva. Här har man möjlighet att följa hur de olika riterna har sett ut och 

utformats under en lång period, ca 170 år, en period som innehåller stora samhällsförändringar. Det 

är inte mängden bilder som Sontag reflekterar över när hon pratar om fragmentering av 

verkligheten. Susan Sontag menar att fotografier är frysta utsnitt av verkligheten som vi aldrig har 

möjlighet att uppfatta den utan hjälp av fotografiet.54  Varje bild har en mångfald av innebörder som 

fotografiet inte själv kan förklara vilket bidrar till fantasier, och lätt kan leda till fel slutsats av dess  

innebörd. 

För att närmare förstå fotografiets komplexa roll som kulturarv och funktion som kollektivt minne, 

går det att jämföra visitkorts bilderna, som inte alls var tänkta att hamna på museum,  med de bilder  

som idag tas med mobiltelefonen. En av informanterna på Linköpings länsmuseum menar att det 

inte är den typen av bilder, som tas med mobiltelefonen, vi vill se om 100 år. För att förstå 

informantens svar kommer jag göra en återkoppling till vilken typ av bilder som institutionerna har 

lagt ut på nätet. Vilket till största delen är exteriörbilder eller mer korrekt miljöbeskrivande bilder,  

som Länsmuseet menar glädjer så många fler. Hur kommande generationer kommer att se på 

dagens bilder vet vi inget om. Men en sak är säker institutionernas fotografier innebär inte bara att 

man får information från själva bilden, som jag visat genom exemplet med visitkortsbilder. Utan 

också genom att studera den kontext som de ingår i, vem/vilka som tagit bilden, vad de används till  

o.s.v. bidrar med en historisk förståelse.

Fotografiets roll framträder när man ser på visitkorten både som artefakt och bild, slutsatsen blir att 

fotografier fungerar både som avbildning för en tid som flytt samt som metaperspektiv. 

53 Det har inte gått att få fram exakta uppgifter om mängden bilder som finns på institutionerna, så detta är ett grovt 
antagande av mig
54 Sontag. (1974) Om fotografi. s. 31ff.
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Metaperspektivet säger oss något om den kultur och de människor som använt sig av bilden samt 

vilka yrkes- männen/kvinnorna bakom fotografierna var. Vidare så går det att utläsa vilken stil som 

var viktig, hur man tänkte kring kameravinklar och objektiv val, närbild eller vy o.s.v.. De har som 

jag också visat fungerat som sociala markörer för de människor som en gång i tiden brukade dem.

Visitkortsbilderna som idag påminner om porträtt var inte tänkta att hamna i museernas arkiv. De 

fyllde en social funktion vars syfte var något helt annat, jag anser att det går att se på dagens 

knäppande med mobilkameran på liknade vis. De fotografier som institutionerna till största del lagt  

ut på nätet går att beskriva som dokumentära. Även om jag definierat vad dokumentärfotografi är 

tidigare vill jag förtydliga hur man kan se på begreppet.

Niklas Östlunds förklaring hur man kan se på dokumentärfotografiet nyanserar begreppet.55 Tre 

punkter är centrala i vad dokumentärfotografiet syftar till, dels undervisande, arv/bevarande och 

social/politisk, dessa punkter fyller olika funktioner även om de kan vara gränsöverskridande. Men 

framförallt arbetar de olika punkterna med olika tidsperspektiv. Arv/bevarande är den typen av 

fotografier som A Kahn ägnade sig åt eller de exteriörbilder som institutionerna har lagt ut på nätet.  

Politiskt är den typ av bilder som är tänkta att skapa opinion och påverka, för att visa på fel och 

brister i samtiden. Om A Kahns fotografier står för arv/bevarande, så får FSA (Farm Security 

Administration) stå för fotografier av social/politisk art.56 

Även om syftet med visitkortsbilderna och mobilknäppandet inte vid en första genomgång går att 

placera inom någon av de tre punkter som Niklas Östlund beskrev som dokumentärfotografiets 

signum. Så finner jag att det är genom att se dem i punkten arv/bevarande som de fyller en funktion. 

De talar om på vilket sätt fotografit har kommit till användning i sociala sammanhang, om så bara 

för att minnas hur gårdagens fikapaus såg ut. 

I boken Det ljusa rummet menar Roland Barthes att tidigare samhällen, innan fotografiet uppfanns, 

förevigade sina stora minnen genom monument. De blev på det viset bevarade för framtiden och en 

del av det kollektiva minnet. Genom fotografiet har den moderna människan slutat använda sig av 

monument och vår tids odödlighet lägger vi i händerna på ett så obeständigt föremål som 

fotografiet.57 Även om Barthes menar det generella fotografiet när han uttrycker sig som han gör så 

missar han en poäng. Institutionerna där dessa fotografier förvaras är större monument än något 

55 Niklas Östlund, doktorand vid högskolan för fotografi i Göteborg. Föreläsning den 24/2 -09 (Gropen, campus 
Norrköping, Linköpings universitet)
56 Farm Security Administration (FSA) var ett försök att under depressionen i U.SA. på  1930-talet att motverka 
fattigdomen på landsbygden. Se bilder av Walker Evans, Dorothea Lange och Gordon Parks 
57 Barthes, R. (1986). Det ljusa rummet- tankar om fotografiet. Stockholm: Alfabeta. s. 133ff.
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annat enskilt monument skapat i historien. De täcker in en regions vetande från hög som låg, något 

som enskilda monument inte förmår, och fotografiet är bara en del av detta monument. Därmed inte 

sagt att monument eller institutioner som t.ex. Kungahuset eller kyrkan går att negligera när man 

talar om det kollektiva minnet. Oavsett vad man tycker om dessa institutioner så är de bland de 

starkaste och mest livskraftiga av kollektiva minnen. Michael Billig skriver i boken Collective  

Remembering att kollektivt minne är kopplat till samhällets ideologi. På så vis är minnet både en del  

av ideologin samt en del av processen som upprätthåller och legitimerar ideologin i samhället. 58   

Finns det något som tyder på att människor använder bilderna och diskuterar dem? Förmedlas 

information mellan generationer. Ja, två exempel är tydligast i min undersökning. Den första är ett  

utdrag ur min intervju med Norrköpings stadsbibliotek och det andra är från Bild Linköping.

”CS – om man säger rent generellt tycker folk det är roligt att titta i de här arkiven när det är  

bilder med.  

NSB – ja o ja det är precis samma sak som när du surfar där ute på nätet. Så sitter de här dom är  

kanske lite löst intresserade i början men å så ger man dom kvarterspärmen, eller gatupärmen de  

är ju alltid födda någonstans eller vuxit upp någon stans å då tycker dom det är kul å så kommer  

dom in på skolor, folk som dom känner, biografer å andra butiker ja det kan man plocka fram hur  

mycket som helst

CS – så det är lite så här att bilden blir lite som inkörsport till vidare historisk

NSB – man kan ju sitta ner å att diskutera en bild en text kan man ju inte sitta runt

CS – en text är ju mycket svårare, medan däremot en bild inte alltid ger samma djup som en text  

ger så småningom 

NSB – nä, man måst alltid ha text till bilden

CS – ja för att göra den förståelig, begriplig och...”  

Bild Linköping nämner att många samlas kring bilderna hemma och sitter och tittar och diskuterar  

dem. Att minnas på det viset är ju ett vanligt sätt att använda bilder på, säger informanten. Genom 

de minnen och associationer som fotografierna väcker behålls ändå informationsutbytet mellan 

generationer menar Bild Linköping. Ett förfarande som ligger i linje med Cubitts tänkande där 

information förmedlas från generation till generation, i detta fall är överföringen både oral och 

okulär. Här ser man också risken med att minnas genom fotografier, det som inte är fotograferat 

kommer inte att bli ihågkommet, det faller i glömska. Jag vill här återknyta till Barthes som menar 

att man förr, sker även idag, förevigade olika händelser eller stora makthavare med monument. Men 

58 David Middleton, Derek Edwards. (1990) Collective remebering s. 60. 
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som Peter Aronsson tar upp i sin bok har det genom historien varit vanligt bland potentater att 

förstöra tidigare epokers minnen för att sudda ut tidigare händelser och makthavare ur historien.59 

Kopplingen till fotografiet som jag ser det är att olika epoker finner olika ämnen intressant och 

gångbara att avbilda i form av fotografier. För att de enskilda fotografierna skall skapa mening 

måste de sättas in i ett sammanhang. Annars bidrar bara fotografierna till att som Sontag menar 

fragmenterar vår syn på tillvaron och det förflutna.  

Peter Aronsson menar att ett monument behöver en känd berättelse för att bli meningsfulla och inte 

falla i kollektiv glömska.60 Om man ser 170 års fotograferande som ett monument vad finns och vad 

finns inte berättat i form av fotografier på institutionerna. Trots ett flitigt fotograferande i 170 år så 

är institutionernas bildarkiv långt ifrån kompletta, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Vi moderna 

människor har sedan fotografiet uppfanns i mångt och mycket övergett den orala berättelsen som 

sanning och numera anser många att utan bildbevis så är det som om det inträffade inte ägt rum. 

Susan Sontag menar att fotografierna har i mångt och mycket blivit ett av de främsta sätten att  

uppleva något, men också ett bevis för att något inträffat.61 Fotografier skänker tilldragelser 

betydelse, vilket innebär att den moderna människan förlitar sig på fotografier för att skapa minnen, 

kollektiva minnen. Så om vi enbart förlitade oss på fotografier för vår förståelse av omvärlden, 

skulle verkligheten uppfattas fragmentarisk.62  

Med utgångspunkt från P Aronsson och S Sontags resonemang ställde jag frågan i vilken 

utsträckning institutionerna ansåg att deras fotoarkiv var kompletta och om inte, vad i så fall  

saknade de dokumentation ifrån. 

 

Bild Linköping som har den minsta geografiska arean av institutionerna att täcka nämner bland 

annat att bakgårdar i centrala Linköping är något som saknas i deras bildarkiv. Vidare så ger 

Norrköpings Stadsmuseum exempel på ett vanligt område som är ringa dokumenterat, biografer. En 

fotograf kom in med bilder tagna på biografer i Norrköpings från 1980-talet. I museets arkiv 

saknades denna typ av bilder och resulterade i ett välkommet tillskott. Men historien slutar inte där,  

en kvinna som skrev sin examensuppsats om biografer vid samma tidpunkt, sökte även bilder av 

biografer på andra institutioner i landet. Det visade sig vara ont om den typen av bilder 

överhuvudtaget. Geoffrey Cubitt menar att det som i en oral kultur inte diskuteras tenderar att 

glömmas bort eller helt försvinna i tidens dimma, ett antagande som i lika höggrad är verksamt i en 

59 Aronsson. (2004). Historiebruk – att använda det förflutna. s. 202.
60 Ibid. s. 212.
61 Sontag. (1973). Om Fotografi. s. 20.
62 Ibid. s. 16.
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okulocentrisk kultur. En av institutionernas essentiella funktioner är att information och idéer på ett  

meningsfullt sätt låter generationers kunskap, kunnande och sedvänjor bevaras, så att varje 

generation slipper uppfinna hjulet på nytt. Med andra ord när enskildheterna sätt in i ett 

sammanhang skapas mening.63  

I flera fall är det så att det är först när en miljö, verksamhet eller företeelse håller på att försvinna 

som intresset för bevarande och dokumentation uppstår. Det karakteristiska Järnspiselrummet, en 

bostad som bara bestod av ett rum som värmdes av en järnspis, är ett exempel som Norrköpings 

stadsmuseum nämner.64Förflyttar vi oss från Norrköping till Linköping och till Läns museum, så 

finns exempel på bilder från yrkeslivet såväl som julfirandet där dokumentationen är ringa. 

Överhuvudtaget är Östergötland bristfälligt dokumenterat under perioden 30-, 40- och 50-talet 

enligt Länsmuseet. Ett ord som bristfällig är väl i sammanhanget inte rättvist men det speglar  

uppfattningen kring tidsperioden ifråga. Slutade människor att använda kameran?

Nej anledningen är, även om de olika institutionerna ger lite olika svar, en fråga om 

teknikutveckling. Både Norrköpings stadsmuseum och Länsmuseet menar att en kulturell svängning 

i synen på vad som var intressant att fotografera inträffade. Med kamerans intåg i hemmen, i slutet 

på 1920-talet, blir det allt mer populärt att fotografera familj, vänner, barn etc. Den tekniska 

63 Cubitts. s. 121.
64 Bild ovan. Järnspiselrummen beboddes av statare eller arbetare med låg inkomst under perioden 1800 – 1960-talet. 
Fotografiet föreställer Värmlandsgatan 30, 1 tr. KV Plysaren. Det unga paret Wåhlin-Jonsson har en lägenhet på ett rum 
och kök, som de piffat upp. Spiskåpan och muren är himelsblå. Vedspisen ger värme och för matlagning kompletteras 
den av ett gaskök. Foto: G, Larsson. Mars 1966. Stadsarkivet, Norrköping. 090120
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utvecklingen innebar mindre och smidigare kameror, Leica presenterar 1925 sin kamera som laddas 

med 35-mm film(kinofilm), men även mellanformats-kamerorna blir vanliga bland amatörer under  

denna period. Det vore intressant att se en studie i hur köket har utvecklats under de senaste 170 

åren genom fotografier. Från de mycket enkla köken som exempelvis Järnspiselrummen 

representerar, till dagens moderna kök. Barthes skriver, att fotografiets uppgift är dokumenterande, 

att verifiera att något verkligen ägt rum. Bildarkiven går att se som bevis för att det stämmer, här  

finner vi både professionella fotografer och amatörer som lämnat bidrag till arkiven. Maurice 

Halbwachs beskriver hur det är familjen som är den minsta gruppen som skapar kollektiva 

minnen.65 Därmed blir allmänhetens bilder intressanta då skillnaden i hur varje familj exempelvis 

firar midsommar skiljer sig åt, man har bl.a. olika rätter på matbordet utöver de traditionella. Så  

inom ramen för samhällets kollektiva minnen skapar den enskilda gruppen sin egen tradition inom 

traditionen, vilket avspeglar sig i de fotografier de lämnar efter sig, något som i sin tur leder till en 

bredare bild av det förflutna. Om man tillskriver fotografiet makt över vad som går att se som bevis 

för att något inträffat, vems bilder, vems verklighet och vems kulturarv är det då som avspeglas på 

institutionerna? De professionella fotografernas eller amatörernas? 

Bild Linköping förklarar – för det är lite intressant de dom professionella ser ju på bilden genom  

det de fotograferar på ett sätt, medan de här familjära amatörfotograferna där kommer man 

människorna ja ja mer mer in på livet, och hela livscykeln blir mera dokumenterad på ett helt annat  

sätt än än vad man annars kan få se, det blir inte på samma sätt, det bli som de kompletterar  

varandra…

Av svaret jag får från Bild Linköping drar jag slutsatsen att det fotografiska kulturarvet är beroende 

av bilder från både professionella- och amatörfotografer. De kompletterar varandra, men i 

intervjuerna ger också institutionerna en samlad bild av att de tidsepoker de saknar bilder från inte 

betyder att dessa bilder inte finns. Vid en utställning om jul som Linköpings länsmuseum skulle 

hålla berättar en av museets informanter att man fick låna bilder av museipersonalen för det fanns 

inga i bildarkivet som passade. I samband med denna information ställer jag frågan om man inte har 

egen/egna fotografer anställda. Svaret blir att det har ingen av institutionerna utan de lånar in 

fotografer vid behov. 

65 Maurice, Halbwachs. (1992). On cellective memory. Chicago: The University of Chicago Press. s. 59.
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Vad säger institutionerna om sin roll i samtiden och bildarkivens betydelse? Naturligtvis är det olika 

beroende på vem man intervjuar och om de har föremålssamlingar eller ej. Men sammantaget är 

deras uppgift att visa, bevara och vårda de samlingar, fotografier eller andra objekt som de förfogar 

över. Eller som Arbetets museum säger, de vill bl.a. genom fotografier spegla och debattera dagens 

samhälle med utgångspunkt från arbetets roll för människan. På det viset går alla bilder som 

institutionerna förfogar över att se som dokumentära. De är vittnen till händelser i det nära eller i  

det förflutna.

Den som kanske har kommit närmast att förklara vilken funktion museerna och biblioteken har i 

vårt samhälle med alla sina föremål och böcker är Michel Foucault. I essän beskriver Foucault hur 

samhället består av olika rum där olika saker tar sig form och uttryck. I essän menar Foucault att de 

föremål som finns i dessa rum exempelvis museer, bibliotek aldrig skulle mött varandra om det inte 

varit för just dessa institutioner. Att ackumulera alla epoker, alla tider, alla smaker, alla idéer i ett  

och samma rum är som jag beskrivit tidigare (en av anledningarna till att våra regionala museer 

uppstått) en modern företeelse. Foucault skriver att i vårt moderna samhälle finns två institutioner 

som uppfyller heterotopi och heterochrony, museerna och biblioteken.66 Han menar att den roll som 

föremålen på museerna spelar inte längre har tillträde till världen utanför, deras primära funktioner 

har sedan länge upphört att ha en betydande roll i samhället, förutom som bärare av tidigare 

kulturella fenomen. Jag kan bara tänka mig ett annat rum där alla dessa föremål skulle kunna 

ansamlas, på soptippen. Här har man fortfarande möjlighet att gräva sig genom lager på lager av 

ansamlade ”föremål” och studera olika epoker. Så inom museets väggar finns fotografierna som 

bildar ytterligare rum mot sedan länge bortglömda världar.67 

Som jag tidigare har varit inne på så uppstod museerna bland annat för att komma tillrätta med den 

rotlöshet som uppstod när samhället förändrades snabbt från ett jordbrukssamhälle till ett 

industrisamhälle. Personer som bland annat Albert Kahn skapade arkiv i en period/tidsanda där man 

ansåg att den industriella revolutionen innebar att den genuina och folkliga kulturen var på väg att  

försvinna, det var så man uppfattade det pågående skedet vid tidpunkten tidigt 1900-tal. Genom sitt 

arkiv med bilder och filmer ville han förmedla att globaliseringen av handel och kulturutbyte hade 

startat, att världen såsom han kände den var satt i stor förvandling. Projektet var storslaget, att 

dokumentera hela världen. Kollektionens syfte var enligt Albet Kahn:

66 Heterotopin är ett rum av annanhet och den passar inte in i den bestående ordningen. En heterotopi utgör ett friområde 
som i viss mån undandrar sig samhällets kontroll och ordning. Heterokroni är ett begrepp i som betecknar tidsmässiga 
förskjutningar mellan olika utvecklingsstadier.
67 Artikel från Tidskrift: Visslingar & Rop. Nr. 10 2000.
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 “to put into effect a sort of photographic inventory of the surface of the globe as inhabited and 

developed by Man at the beginning of the twentieth century.”68

Fotografier utgör då en del av kulturarvet på de institutioner jag undersökt. Institutionerna vars 

uppgift är att förmedla mening genom de föremål, berättelser och fotografier som lokalt, regionalt  

och nationellt samlas inom institutionerna. Finns det då en riska så som Sontag menar att fotografiet 

fragmenterar vår verklighet och ersätter vårt minne med bilder? Till viss del anser jag att S Sontag 

har rätt, genom fotografier får vi erfarenhet av händelser vi aldrig ser eller kommer att få uppleva i  

verkligheten. Det som inte är fotograferat faller i glömska, å andra sidan skänker fotografierna oss 

en möjlighet att skåda in i sedan länge försvunna miljöer och situationer. När Geoffrey Cubitt 

beskriver hur det i en oral kultur krävs berättelser för att minnet av händelser skall föras vidare 

mellan generationer, att det ständigt måste återberättas, så fungerar det på ett liknande vis i en 

okulocentrisk kultur.69 Jag finner att vi idag återberättar olika kulturella ritualer så som dop, 

giftermål, olika fester och högtider via fotografier, vilket är vårt moderna samhälles sätt att skapa 

mening. Så genom dessa fotografier skapas berättelser som överför information från generation till 

generation, inte oralt som förr utan idag i form av och via fotografier. Där med inte sagt att en 

bildkultur är problemfri, den kräver andra verktyg för att avkoda och göra verkligheten begriplig. 

Precis som med att lära sig läsa och få förståelse för hur text kan tolkas bör vi lära oss tolka 

fotografier och förstå deras betydelse och tvetydighet. 

I avsnitt 4. Digitalt kulturarv går jag närmare in på vad den digitala utvecklingen har haft för 

betydelse för fotografiet och institutionerna. I avsnitten 4. Bildspråket, 4. En bild säger mer än 

tusen ord, 4. Text och bild, bild och text samt 4. Den dokumentära bilden tar jag upp problematiken 

kring fotografiers tvetydighet. 

68 Albert Kahn quoted by Emmanuel de Margerie, letter to Jean Brunhes, January 26 1912 (reproduced in Jeanne 
Beausoleil et Mariel Jean-Brunhes Delamarre, "Deux témoins de leur temps: Albert Kahn et Jean Brunhes," in Jean 
Brunhes: Autour du monde, regards d’un géographe/ regards de la géographie (Boulogne: Musée Albert Kahn, 1993, s. 
92).

69 Cubitt. s. 121.
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Digitalt kulturarv

I diskussionen av det digitala kulturarvet är det två saker som jag kommer att gå igenom. Dels 

vilken typ av kulturarv som gynnas av den nya tekniken, här är fotografiet, filmen otvivelaktigt 

vinnare. Samt vad innebär det för bevarandet och lagringsproblematiken som uppstår. 

Digitaliseringen har både för och nackdelar. De tekniska problem som man brottas med vid 

digitalisering såsom format, filstorlek och lagring är bara en del av det hela. Mitt syfte har hela 

tiden varit att undersöka fotografiet som kulturarvsförmedlare och vilken betydelse för det 

kollektiva minnet fotografiet har och då är bevarande en aktuell fråga. Jag kommer inte att gå in på  

de tekniska detaljerna som berör filstorlek, format och arbetet med att få det fysiska fotografiet,  

negativet etc. till ettor och nollor. Den typen av tekniska frågor tillhör en annan studie. 

För att ta tillvara på det fotografiska kulturarvet, och de frågor som den nya tekniken ger upphov 

till, startade1993 av Fotosekretariatet vid Nordiska museet. De skall vara ett forum för 

kulturhistorisk fotografi i Sverige, till dem kan institutionerna vända sig för att få hjälp med frågor 

som rör allt inom det fotografiska fältet. De anordnar även kurser och bevakar frågor som rör 

institutionernas bildarkiv. Här kan man få hjälp med både den nya tekniken och hur man bäst 

bevarar äldre fotografiskt material. 

Digitaliseringen har inneburit att institutionerna har fått en enklare uppgift att bevara, vårda,  

tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial, framför allt har den digitala revolutionen inneburit 

något fantastiskt för fotografier och film. Till för bara ett tiotal årsedan var det svårt för allmänheten 

och forskare att ta del av institutionernas bildarkiv. Trots att de hade 100 000-tals fotografier var det 

ytterst få av dessa bilder som offentliggjordes, internet har bidragit till att öka fotografiets 

inflytande som kulturarv. Linköpings länsmuseums informant menar att fotografier blir osynliga om 

de blir liggande i sina lådor, på det viset har digitaliseringen lyft fram fotografiet/filmen. 

Informanten nämner även att de har privata fotosamlingar som de inte har full dispositionsrätt till  

men som de av olika skäl inte kan skicka tillbaka igen. De fotosamlingarna scannas för att bevaras, 

men officiellt existerar de inte. Utifrån informantens resonemang går det att se vilken stor betydelse 

den nya tekniken har fått för fotografiet. Stefan Bohman skriver i boken Museer och kulturarv att 

valet av kulturarv är en svår process som inte minst är beroende av tidigare ideologier och val, vilka 

styr nuvarande värderingar av vad som är kulturarv.70  Trots att man inte har full dispositionsrätt på 

vissa privata samlingar så väljer man att lägga resurser på att bevara bilderna till eftervärlden. Vilket  

jag ser som bevis för att den nya tekniken bidragit till att höja fotografits status som kulturarv.  

70 Palmqvist, Bohman. s.15.
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Institutioner som ingår i min studie har alla (förutom Arbetets museum) fotografier och filmer som 

går att ta dela av antingen på deras egna hemsidor eller genom att gå in på en gemensam webbplats  

kallad Kulturarv Östergötland.71 Genom den tekniska utvecklingen på senare år finns numera 

möjligheten att ”ställa ut” fotografierna på nätet. Hur ser de olika institutionerna på den 

utmaningen?

Vid frågan om någon av institutionerna har funderat över om de skulle kunna tänka sig eller tänkt 

genomföra en renodlad nätutställning. Svarar Arbetets museum – vi är ju ett museum som skall va  

en mötesplats å då menar vi en mötes plats i verkligheten inte i den virtuella världen. De övriga 

institutionerna svarade att de på sätt och vis redan har utställning på nätet, genom att deras bilder 

ligger upplagda på egen hemsida eller att bilderna går att nå via webb platsen Kulturarv 

Östergötland. På Arbetets museum såg man inte det som ett alternativ, att genomföra 

nätutställningar, även om de diskuterat det några gånger.

Det finns en tänkvärd aspekt här, dels vilken syn på sig själva som museerna har, dels allmänhetens 

syn på museerna. Arbetets museum tar i sina fotoutställningar upp ämnen som är aktuella här och 

nu. Möjligen är det därför som Arbetets museum är ovilliga att genomföra renaodlade 

nätutställningar. Bildreportagen fungerar som berättelser och tar ibland upp frågor som väcker 

anstötan och kraftiga reaktioner som kan behöva förklaras och genomlysas. Å andra sidan ett 

museum som inte samlar på föremål, utan samlar på människors minnen och berättelser där kraven 

ökar på att möta människor rent fysiskt, utan det fysiska mötet tenderar verksamheten att isolera sig 

från den verklighet den är tänkt att spegla, studera och lyfta fram. 

Med det fotografiska material som finns på de övriga institutionerna finns inte samma 

spänningsfält, bilderna är av annan karaktär och fungerar mer som en bro mellan nutid och 

historien. De sätter in företeelser, idéer och värderingar i ett historiskt perspektiv som ger 

medborgarna möjlighet att se saker och ting i ett större sammanhang en den fragmentering som 

dagens medier ger upphov till menar de. För att bl.a. förstå Arbetets museums motvilja mot att  

genomföra internetutställningar bör man förstå det fotografiska språket, hur det verkar och den 

tvetydighet som finns inbyggt i fotografiet. 

Jag uppfattar det som att webbplatsen Kulturarv Östergötland fungerar som ett öppet arkiv där alla 

får tillgång till stora delar av museernas innehåll. Sajten ger en uppfattning om den omfattning av 

71 www.kulturarvostergotland.se 
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kartor, filmer, fotografier, litteratur som finns att ta del av på nätet över Östergötland. Både Bild 

Linköping och Norrköpings stadsmuseum ger i mina intervjuer uttryck för att intresset för 

fotografiet har ökat. Museet säger att det till stor del beror på de nya möjligheter som nätet har 

medfört, det i sin tur har lett till att kommunikationen med allmänheten ökat. Alla institutionerna  

nämner att människor kontaktar dem via telefon, e-post eller genom att fysiskt besöka dem för att  

komma med information kring bilder de sett på nätet. Vilket i sin tur har bidragit till fler bilder men 

också att man kunnat identifiera bilder och fått ytterligare information att lägga till pusslet om 

Östergötland. Här är ett exempel från Bild Linköping som illustrerar hur det kan se ut när man vill 

utöka sin information kring ett fotografi. Bild Linköping har en sida där de lägger upp bilder de 

söker information kring kallad Identifiera, här ber de om hjälp från allmänheten för att få mer 

information kring fotografier som har lite eller ingen information alls.72   

                                                    Byggnad, men var ligger den?

Jag återknyter här till Stefan Bohman och tankegången att vilka teman och historieskrivningar som 

tas upp till debatt och behandlas är styrt av aktuella intressen och kunskaper. Vad vi väljer att plocka 

ur den enorma hög med lämningar från det förflutna är beroende av tidpunkt, social kontext samt 

vilket syfte olika människor har med fynden.73 De regionala och lokala museerna har genom den 

nya tekniken kunnat träda fram på arenan på likvärdiga villkor som de stora institutionen som 

exempelvis Nordiska museet. Jag vill påpeka att min tankegång är, genom att ändra adress förflyttas 

du från Nordiska museets bildarkiv till Bild Linköpings. 

Som jag nämnt tidigare har jag vid två av institutionerna intervjuat fler än en informant, vid 

Arbetets museum har två informanter intervjuats, vid Linköpings länsmuseum intervjuade jag tre 

personer. Att jag återknyter till detta beror på att det råder delade meningar om huruvida den 

digitala bilden är framtidssäker eller ej? En av informanterna på Linköpings länsmuseum nämner 

hur fotografiet (påsiktsbilden) är en minnesbank som inte går att ersätta med en digital bild i datorn 

eller på CD-skiva. Vidare så ser informanten hur den beprövade tekniken (svartvit fotografi) 

72 Bilden från Bild Linköpings identifierasida. http://www.linkoping.se/bibliotek/bildlinkoping/Identifiera.htm 2009-02-
27
73 Palmqvist, Bohman. s. 88ff.
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förvarad väl håller än idag trots att bilden är 150 år gammal. Informanten har själv upplevt hur 

bilder lagrade på CD-skiva blivit oläsliga. Både tidiga och senare färgbilder menar informanten 

vore trevligt om de gick att bevara men även de fotografierna förändras snabbt och färgerna 

deformeras och bilderna blir i stort sätt obrukbara. Informanten menar att det trots den nya tekniken 

fortfarande är den gamla beprövade tekniken som är det säkraste sättet att bevara något för 

framtiden, att använda svartvit-kortfilm och sedan ta fram papperskopior. De håller i minst 200 – 

300 år menar informanten. Övriga informanter på de olika institutionerna har inte samma 

uppfattning, men är medvetna om att den digitala tekniken kräver vissa åtgärder för att det 

fotografiska kulturarvet skall vara framtidssäkrat.  

Hållningen som Linköpings länsmuseums informant intar i stycket ovan, till den nya tekniken, 

speglar både en rädsla men också ett yrkeskunnande sprungen ur lång erfarenhet. Inte en 

teknikrädsla utan en rädsla för att dagens teknik skall visa sig vara allt för flyktig. Jag tänker 

närmast på begreppet Digitalskymning som av många debatterats sedan den digitala tekniken slog 

igenom på allvar och berör allt fler institutioner och företag i världen. Rent generellt går det ut på  

att det som lagras på servrar, DVD- och CD skivor etc. inte kommer att vara läsbart av 

morgondagens program, eller att informationen inte längre finns kvar på CD, DVD skivorna. TV-

programmet Vetenskapens värld i SVT tog upp problemet i ett av sina avsnitt. Den 14 september 

2004, med namnet Digital skymning. På Vetenskapens världs hemsida går det att läsa mer om 

problemet, de länkar även vidare till mängder av intressanta projekt som pågår runt om i världen för 

att lösa lagringsproblematiken kring digitala medier.74

Å andra sidan menar en av informanterna på Arbetets museum att det bara är skräckpropaganda och 

att tekniken går framåt vilket även kommer att möjliggöra att dagens digitala bilder kommer att vara  

läsbar i framtiden. Informanterna på Arbetets museum nämner att – en digitalbild åldras ju aldrig,  

det är ju så lätt att spara programmet tillsammans med bilden, så att läsa bilden i framtiden borde  

man kunna.

Trots det ställer alla som arbetar med digital media frågan, hur blir det med våra digitala filer?  

Kommer de bilder jag tar med digitalkameran och mobilkameran idag, och lagrar på min hårddisk 

att finnas kvar och vara möjliga att titta på om två generationer? En bok är beständig, såvida den 

inte skadas av yttre påverkan, som fukt och eld. Böcker skrivna på 1500-talet är lika läsbara 

nu som det var när de skrevs, om boken har förvarats väl. Nordiska museet har löst problemet 

genom att hela tiden kopiera sina digitala filer. I dagsläget lagras Nordiska museets bilder som låsta 

74 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=3119&a=254936 090405
39



masterfiler, berättar Sigrid Eklund på avdelning Samlingarna med Arkivet, varje natt tas en backup 

vilket sker automatiskt, bildfilerna sparas i TIFF-format.75 

Dagens teknik innebär även att fotografiet går att manipulera på ett sätt som inte var möjligt förr.  

Även om möjligheten fanns förr så var den betydligt mer begränsad än idag. En klassiker i är när 

Stalin retuscherar bort Trotskij och Kamenev, sedan dessa fallit i onåd hos Stalin.

Stalin omgiven av anhängarna Kamenev och Trotskij...                           … sedan inte.76

Digitala fotografier saknar ett negativ, en analog bild har alltid ett negativ. Vilket möjliggör att man  

kan söka efter negativet och jämföra med påsiktsbilden för att se om någon förändring har gjorts vid 

kopieringen av bilden. Vem kan idag veta var originalbildfilen från ett digitalfotografi kommer ifrån  

och hur det såg ut. Om det överhuvud är intressant med den typen av resonemang i den digitala 

tidsåldern? Genom att den digitala bilden kan sändas som e-post till en kund eller redaktör på en 

tidning idag, kan de också förändra bildens innehåll snabbt. All ny teknik brukar skapa panik men 

helt klart har den digitala tekniken förändrat synen på mediet (fotografi). Vad händer med 

fotografier när de digitaliseras (remediering)? Manipulerade bilder blir nog tyvärr allt vanligare i 

framtiden, men där med inte sagt att teknikpessimisterna får helt rätt menar Steve Edwards.77 Vad 

som kanske är mer intressant i sammanhanget, som Edwards tar upp, är att den digitala bilden i 

större utsträckning publiceras i olika medier och får olika betydelser beroende på i vilken kontext 

bilden används. 

I boken Mot glömskans tyranni, utgiven av fotorådet och fotosekretariatet vid Nordiska museet, 

beskrivs vad som krävs för att ett fotografi skall gå att använda som historiskt källmaterial.

För att ett fotografi skall kunna fungera som historiskt källmaterial måste man beakta dess 

proveniens eller ursprung. Då fotografier är ett slags handlingar, om de skall fungera som 

källmaterial måste de sättas i sin kontext, hur det verkat och var och när de togs. Annars blir deras 

75 Mejl konversation mellan mig och Sigrid Eklund, Nordiska museet. 2009 -03-02
76 http://www.expressen.se/Nyheter/1.517452/stalin-gjorde-kanda-retuscheringar 2009-02-27
77 S. Edwards. FOTOGRAFI – en introduktion. s. 181.
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funktion mer av estetiskt värde.78 Därmed blir det tydligt varför institutioner och forskare kan ha 

svårt att använda äldre fotografier som källmaterial. Men visar också på hur den nya tekniken kan 

hjälpa till, som Bild Linköpings identifiera-sida, att uppgradera fotografier från rent estetiska till att  

bli historiskt källmaterial. 

Mina personliga fotografier och texter är kanske inte viktiga att bevara. Jag tänker mer på alla 

viktiga texter och bilder som tillhör världsarvet och är viktiga att bevara för kommande 

generationer. Våra ettor och nollor kommer kanske att bli lika svårtydbara som forna tiders 

hieroglyfer? Utan rätt sorts teknisk apparatur och programvara kan det bli svårt att tolka 

informationen, det kan gälla allt från gamla hederliga hålkort, rullar av magnetband, floppydiskar  

och disketter (datorer levereras numera ofta utan diskettenhet).  Det går inte att bränna sina bilder 

och texter på en CD-skiva och sedan lägga den i en byrålåda, glömma bort den och tro att den 

kommer att bevaras lika bra som en tryckt bok eller ett vanligt fotografi. Tekniken går framåt.  

Ettorna och nollorna måste ständigt kopieras och migreras – för att inte riskera att bli just oläsbara 

ettor eller nollor.79  

Bildspråk - denotation/konnotation

Hittills har jag uppehållit mig vid fotografiet som kulturarv och hur den nya tekniken har inneburit  

en revolution för fotografiet. Möjligheten att i mycket högre grad än förr spela en framträdande roll  

som kulturarvsförmedlare har ökat. Innan jag går vidare och belyser hur fotografiet och den sanning 

som fotografiet ofta säger sig kunna förmedla, kommer jag att ge en kort introduktion i bildspråkets 

uppbyggnad och dilemma. Som nytt sågs den fotografiska uppfinningen som det fulländade mediet 

att objektivt och osvikligt återge verkligheten. J-E Lundberg skriver, det visade sig snart att dess 

objektivitet och neutralitet bara var skenbar, man upptäckte snabbt att det gick att anpassa och 

manipulera för att förändra synen på verkligheten.80 För att förstå vad som gör fotografiet till det 

tvetydiga medium det är, krävs vissa kunskaper i hur bilden är uppbyggd och med vilka koder 

fotografiet kommunicerar. Ända sedan antikens dagar har man varit medveten om tecknens 

betydelse, vetenskapen semiotik kommer från det grekiska ordet semion vilket betyder tecken.81 

Roland Barthes, fransk författare, litteraturforskare och semiotiker menar att det är på symbolsidan 

som bilder blir komplicerade, han använder två begrepp denotation och konnotation, för att 

78 Fotorådet och Fotosekretariatet vid Nordiskamuseet. (1997) Mot glömskans teori. Nordiska museet
79 Här har jag samlat några av de sidor på nätet som tar upp problematiken och rätar ut en del frågor kring digitatlagring: 
http://www.statensarkiv.se/, http://www.rosettaproject.org/, http://www.clir.org/pubs/reports/rothenberg/contents.html 
80 Lundström, Jan-Erik. (red) (1993). Tankar om fotografi. Stockholm: Alfabeta s.14.
81 Fisk, John. (1990/1997). Kommunikationsteorier – en intoduktion. Borås:Wahlström & Widstrand. s. 70. 
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förklara hur en bild verkar på flera plan samtidigt.82 Denotationen är den bokstavliga mening ett 

tecken har tillexempel en bil, skulle förenklat kunna beskrivas som en plåtlåda med fyra hjul och 

ratt. Konnotationen är däremot alla de kulturella innebörder som knyts till objektet. 83 Ordet kommer 

från latinets connoto och kan översättas till ”antyda”, vilket innebär de bibetydelser som läggs till  

en term, text eller bild. Denna betydelse har stor inverkan för vår förståelse av ett budskap och om 

vi uppfattar det så som sändaren av budskapet tänkt sig. 

En episod som tilldrog sig på Arbetets museum under utställningen SEBASTIAN, 061111 - 070107, 

belyser fotografiers komplexitet. Under våren 2005 fick fotografen Anna von Brömssen och 

journalist Marie Branner förtroendet att följa Sebastian Rajakeros sista tid. Han var femton år och 

sjuk i cancer och visste att han levde på övertid, han var medveten om att han inte skulle få uppleva 

sin 16-års dag.84 Den sanning som dessa bilder beskrev väckte anstötan bland en del besökare, 

Arbetets museum ger sin förklararing varför så var fallet.

 - sen kan det ju naturligtvis va någon utställningar man inte tycker om, känsliga ämnen,  

utställningen Sebastian av Anna von Brömsen väckte oerhörd ilska hos en del människor. Å då tror  

vi den ilskan vi var tvungna att förklara varför vi skulle visa det, det var många som kom ner och  

var upprörda inte många men några stycken kom ner... å jag tror att man var upprörd för man blev  

så tagen av bilderna.  

Bilderna hade i detta fall något som Roland Barthes, beskriver i sin bok Det ljusa rummet, ett 

punktum. Något som berörde, stack eller öppnade ett sår i betraktaren som reagerade med ilska.85 

Som jag ser det finns det en förklaring utöver att bilderna var starka, de berörde ett ämne som är 

känsligt för att inte säga tabubelagt i vår kultur, döden. Bilderna beskrev en ung människas sista tid, 

de strider mot ett av vår kulturs tabun, att åldras. Vår kultur lever på föreställningar, konnotationer 

skapade av reklambilder, att vi är evigt unga, sunda friska och aldrig åldras och dör. 

82 http://www.ne.se/artikel/1176185 2008-12-01 kl. 11.40
83 Berger. s. 79.
84 http://www.arbetetsmuseum.se/?a=237555&c=4340&b=1&m=10036&sm=10029&ssm=10041&l 2008-12-17
85 R, Barthes. Det ljusa rummet. s. 66.
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En bild säger mer än tusen ord

Användandet av bilder och bildernas förmåga att övertyga oss om att det som de avbildar är sant, 

var en del av det som man från början såg som fotografiers styrka. Aldrig mer några tvetydigheter. I 

boken Tankar om fotografi ger J-E Lundström exempel på hur Bertolt Brecht känd tysk lyriker, 

dramatiker, regissör och samhällskritiker i en artikel skrev att fotografiet omöjligt kunde visa 

verkligheten.86 Han menade med utgångspunkt av ett fotografi av Kruppverken, i allmänt tal Krupp, 

var en tysk industrikoncern i huvudsak verksam inom stål- och verkstadsindustrin, företaget 

grundades 1811 i Essen. Fotografiet visar inte den makt och sociala struktur som industrin 

representerar utan bara en avbildning av industrin. Istället för Kruppverken får Bomullsväverit i 

Norrköping stå som modell. För att förstå Brechts tankegång får vi gå tillbaka till bilden av 

Järnspiselrummet. De allra flesta som arbetade inom textilindustrin tjänade dåligt, bodde trångt och 

ohälsosamt, vilket inte framgår av bilden på Bomullsväveriets fabriksbyggnad.

 Bild: B00587. Norrköpings Bomullsväveri "Tuppen" vid Spången i 
kv. Kullen nuvarande Asken. Vy över Sandgatan mot väster. Till 
vänster kv. Busken. Matteus församling. Gamle Swartzens minnen, 
Norrköpings stadsbibliotek. 090121

Sätt att resonera kring bilden är en av marxismens filosofiska grundsatser, kanske deras mest 

subversiva. Vad Brecht menar är att det synliga(fotografiet) och verkligheten är två relativt skilda 

ting. Genom Brecht får vi en förståelse för hur svårt det är att avkoda bilder på rätt sätt – de är 

mångbottnade och går att manipulera genom vilken kontext de används i.      

86 Barthes. Det ljusa rummet.  s. 76.
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Susan Sontag menar att vi lever i en värld som behärskas av fotografier och där alltmer av vårt 

vetande om omvärlden styrs av de bilder vi dagligen tar del av, om så är fallet är det av yttersta vikt  

att dessa fotografier ger en rättvis bild av verkligheten.87 Därmed kommer jag in på den aspekt av 

fotografiet som är dess välsignelse likväl som dess förbannelse, fotografiets tvetydighet. Vid 

Arbetets museums prisutdelning av 2008 års dokumentärfotopris fick pristagarna, Anna Clarén, 

Albin Biblom och Jens Olof Lasthein frågan vilken sanningshalt fotografiet förmedlar. Det 

samstämmiga svaret var - att sanningen är subjektiv. Anna Clarén menade att fotografiet har  

många dialekter och inte alltid är lätt att förstå eller tillgodogöra sig – vilket inte förringar dess  

betydelse.88
 

Vår kulturella bakgrund spelar roll för hur vi kommer att avkoda budskapet (fotografiet). I 

utställningen SEBASTIAN skapade bilderna en konnotation som inte stämde överens med hur 

dessa ämnens diskurs normalt diskuteras i vår kultur/samhälle, de väckte anstötan och skapade ilska 

hos en del besökare. Här blir det uppenbart att besökarna och fotografen hade olika sätt att tolka 

budskapet på. De tecken och koder som förmedlades mellan sändare och mottagare bildade inte en 

överenskommelse för hur fotografierna skulle tolkas. Som jag nämnde tidigare så har alla samhällen 

ämnen som är tabubelagda och måste behandlas därefter för att kunna diskuteras, i annat fall bryter 

man mot dem. Konsten brukar hävda att det är ett av dess kännetecken att bryta tabun och flytta 

fram gränser, men även fotografier kan ha den effekten. Elisabeth Ohlson Wallins utställning Ecce 

homo på Norrköpings stadsmuseum fick starka reaktioner, Hon visar tolv bilder som alla tolkar 

olika bibelcitat. Hon har i utställningen medvetet använt sig av homosexuella modeller och 

atmosfärer, för att visa på likheten mellan bibliskt och samtida utanförskap och för att visa på Guds 

allomfattande kärlek. 

Skillnaden mellan Anna von Brömsen:s utställning och Elisabeth Ohlson Wallins är att Brömsen:s 

bilder skildrar verkligheten medan Ohlson Wallins är fiktion. Så trots att Ohlson Wallins fotografier 

är fantasibilder så talar symbolspråket oerhört starkt till betraktaren. Det visar på fotografiets 

oerhörda styrka och förmåga att beröra, en förmåga som jag finner text har svårare att uppnå.

87 Sontag. (1974). Om fotografit. s. 161.
88 Arbetets museum 28 november 2008 kl 14.20 (utdelning av 2008 års dokumentärpris)
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Alla fotografier innehåller konnotationer, men i reklambilder syn de så mycket tydligare. Så även 

om både Ferrarin och Volvon går att se som en låda med fyra hjul och en ratt, så skiljer sig de 

konnotationer som är förknippade med bilmärket Ferrari och Volvo markant åt. Bilden på 

sportbilen, Ferrari, kan läsas på följande sätt: sportig, lyxig, dyr, rikemans leksak, en värld för de 

rika, de lyckade. Volvon och de konnotationer som den förknippas med är familjebil, säker, pålitlig,  

bränslesnål, miljövänlig o.s.v. Att läsa fotografier kräver med andra ord att man förstår den kontext 

och sammanhang som de ingår i. Saknas kunskap om kontexten och de kulturella koder som förelåg 

när bilden skapades kommer ett 100 år gammalt fotografi bara att säga oss något på det generella 

planet, de underliggande betydelserna går då förlorade. Därmed inte sagt att bilden blir betydelselös 

för oss här och nu, men dess sanningsanspråk och sätt som vi läser de koder och tecken som de 

innehåller är inte desamma som när fotografiet en gång togs, enligt J-E Lundström.91

Så likt alla andra mänskliga produkter och meddelanden förhandlas fotografiers innebörder fram i 

kulturens mellanhavanden, inunder historiens tak. Då fotografiet ej avslöjar sin hemlighet, hänger 

det dels ihop med det faktum att ett fotografies innebörd inte uteslutande finns given i fotografiet  

som sådant, är beroende av dess kontext, av de sammanhang i vilket det produceras, förmedlas och 

mottas. Genom vår ovana att forma fotografiers mening, vår tro att bilden är omedelbar, automatiskt  

uppfattad.92 Jan Erik Lundström, fotograf, kritiker etc. menar att hur noggrann man än är när man 

läser ett fotografi kan man aldrig slutgiltigt avgöra dess innebörd, för fotografiets mening är alltid 

historiskt, kulturellt och kontextuellt relativt. J-E Lundström menar att fotografiets mening aldrig  

går att förankra för evigt. Genom nya betraktare och nya tidsåldrar kommer det ständigt modifieras, 

växla och få ny innebörd. Fotografiet är beroende av den kontext och det sammanhang det sätts i, 

samt även det samhälle, kultur som betraktar det.93

89 http://carwallpapers01.blogspot.com 2008-12-01 kl.12.15
90 http://images.google.se/images?gbv=2&ndsp=20&hl=sv&q=volvo&start=0&sa=N 2008-12-01
91 Lundström, Jan-Erik. (red) (1993). Tankar om fotografi. Stockholm: Alfabeta. s. 11.
92 Ibid. s. 11.
93 Ibid. s. 12.
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Text och bild, bild och text

Det paradoxala är, att för att fotografier skall gå att diskutera på ett meningsfullt sätt, krävs en text  

som förklarar vad bilden föreställer. Dels för att slippa den tvetydighet som både Sontag och J-E 

Lundström ser hos fotografiet, men också för att styra läsaren/tittaren att se bilden som fotografen 

tänkt sig den. Sontag skriver i sin bok Om Fotografi att fotografiet vill göra gällande att om vi bara 

godtar världen så som kameran har registrerat den, så får vi kunskap om hur världen är.94 Så är nu 

inte fallet menar hon utan för att få kunskap om världen måste man få den förklarad för sig och det 

gör inte fotografiet det avbildar objekt men förklarar inget för betraktaren. Innan jag går vidare och 

resonerar kring Sontags bildsyn, vill jag först ge ett exempel på hur ett fotografi från Bild 

Linköping blir till historiskt källmaterial först när en förklarande text sätts till bilden. 

Bilden är fotograferad av Arne Gustafsson år 1950 och är en del av Nygatan 62, Linköping. 

(AG114) Bild av Bild Linköping

Fotografiet föreställer Nygatan 62, i Linköping år1950, men vad tvätten gör på gården förtäljer inte 

texten till bilden. Utan text skulle bilden kunna gå att använda som reklam för ett effektivt  

tvättmedel. Även med text är bilden ganska intet sägande. Men placerad i sin kontext, Nygatan 62, i  

Linköping år 1950, får vi en uppfattning, ett dokument som visar hur denna lilla bit av världen såg 

ut vid en viss tidpunkt. Ett dokument som är användbart som historiskt källmaterial. Något som gör 

att det går att forska vidare och förhoppningsvis utröna om det är storbyk som hängts på tork eller 

en textilfabrik som huserar i husen på Nygatan 62, år 1950, i Linköping. Norrköpings stadsmuseum 

ser  ett ökat intresse för fotografiet inom det akademiska fältet, forskare och historiker använder sig 

av fotografiet som källmaterial i allt större utsträckning. Bilden ovan går att använda för att se på 

94 Sontag. Om fotografi. s. 32.
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samhällsutvecklingen och hur det påverkat kvarteret som husen ligger i. Därmed går det troligtvis 

att få reda på vad som försiggick i kvarteret och vilken kontext fotografiet avbildar. 

När jag och Linköpings länsmuseum diskuterar hur mycket information(metadata) som bilderna 

innehåller så berättar informanten att vissa fotografer var noga med att skriva var och när bilderna 

var tagna. Bland annat nämner informanten en fotograf vid namn August Christina Hultgren (1869-

1961), som innan han gick bort registrerade sina fotografier.  År 1888 emigrerade han till Amerika 

och arbetade i broderns fotofirma i Chicago. Tillbaka i Ydre, 1897, började han att fotografera sin 

hembygd som fortfarande bar starka spår av den gamla tiden, han förstod av sin vistelse i Amerika 

att den gamla miljön snart skulle komma att förändras. Han startade nu en omfattande 

dokumentation av människors arbete, sedvänjor, byggnader och föremål. Hultgren såg inga 

alldagliga händelser som var för triviala för att inte bevaras för framtiden.

Linköpings länsmuseum: det var han själv innan han gick bort som ihop med LION:s förening  

gjorde en insats att registrera bilderna eller klä dom i text. 

Å andra sidan säger informanten att vissa fotografer lämnat få, om ens några anteckningar alls efter 

sig bl.a. en fotograf Lars Fredrik Lovén (1844-1939). Lovén var militär mellan åren 1863 – 1905. 

Förklaringen varför det kan vara så beror i vissa fall enligt informanten att på den tid Lovén 

verkade så arbetade man med glasplåtar och där fanns det ingen plats att skriva på bilden, som man 

kan göra på en påsiktsbild. Dessutom var Lovén aldrig yrkesfotograf, men en utmärkt 

amatörfotograf. Det förekommer i liten skala att Länsmuseet kontaktar ett servicehem eller  

liknande för att få information kring fotografier, men det är ett tidskrävande arbete menar 

informanten, så det blir inte så ofta. I de enskilda arkiven, de som är skänkta av privatpersoner, 

händer det att de skickar ett helt album för identifiering, men här måste man vara källkritisk, säger  

informanten. Namn på personer i gamla bilder är svårt menar Linköpings länsmuseum,

”-skriver vi ett namn på någon så är det ju det som står i arkivet sedan, så det vill vi gärna  

undvika.”

Skillnaden mellan Hultgrens bilder och Lovéns är inte så stor, vad som däremot skiljer är 

omvärldens syn på de olika fotografernas alster, den historiska kontext de är sprungna ur. Att man 

bad Hultgren gå igenom sina fotografier innan han själv gick bort tyder på att man ansåg att 

bilderna hade historiskt värde plus att han var vid liv. En annan tydlig skillnad ligger i att Hultgren 

hade fotograferandet som yrke medan Lovén var amatör. Här ser man också tidsandan som smittar 

av sig. Både Hultgren och Albert Kahn har genom sina resor och tidsandan insätt med vilken 
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hastighet som världen håller på att förändras. Personligen tror jag inte Hultgren skulle uppfattat 

Ydres unika miljö om han inte varit hos sin bror i Chicago under 10 år. Där har Hultgren och Kahn 

en gemensam punkt som förenar deras självpåtagna fotografiska uppdrag. Låt vara att Kahns 

projekt är något större och mer ambitiöst, det förtar ändå inte Hultgrens dokumentation av Ydre, 

som ger en utmärkt bild av ett bondesamhälle som håller på att slukas av ett framväxande modernt 

samhälle.

Fotografierna måste ha en viss kvalitet för att vara användbara inom institutionerna, Arbetets 

museum menar att trenden de sett är en tillbakagång till mer klassisk dokumentära bilder. Samtidigt  

uttrycker Linköpings länsmuseum farhågor om kvalitén på fotografierna idag. Här återkommer jag 

till Linköpings länsmuseums informant och frågan om dagens mobilbilders värde för framtiden. 

Trots att vi har fler kameror än någonsin är Länsmuseets informant kritisk till hur mobilkameran 

skapat vad informanten menar, är en kultur av människor som inte har en tanke bakom de bilder de 

tar. 

Linköpings länsmuseum – fotot idag har försummats lite i och med mobilen, det här klickandet men  

man har ingen tanke bakom bildtagandet, man bara fotar, å oftast att det skall läggas ut på ett eller  

annat sätt öööö vilket jag tycker är lite tråkigt så man tar inte bilder med någon tanke visst det  

finns en del som gör det men de flesta klickar bara för att det är kompisen det är roligt såna bilder  

kommer ju att häcka runt i mängder men de är ju totalt oanvändbara, det är ju inte dom bilderna vi  

vill ha. 

Uttalandet är intressant och problematiserar synen på vad som är värt att bevara till eftervärlden och 

vad som anses ointressant att bevara till kommande generationer. Mobilkamerabilderna, må verka 

ointressanta och triviala i våra ögon men kan visa sig vara rena guldgruvan ur ett etnologiskt 

perspektiv i framtiden. Ur ett perspektiv har de redan visat vad de kan åstad komma, som trofébilder 

tagna av amerikansk militär i Abu Graib-fängelset fick mobilbilder enorm betydelse när de 

offentliggjordes ut över världen. Det intressanta är att så fort de kom allmänheten till del blev de 

betraktade som sanningssägande vittnesmål och ingen ifrågasatte dem. Vid denna tidpunkt hade 

fortfarande de allierade med USA i spetsen gott rykte och det hade varit möjligt att avfärda bilderna 

som fiktion och manipulerade fotografier. Amerikanska militären gjorde i detta fall en bedömning 

och godtog bilderna som sanningsvittnen. 

På så vis fick fotografierna behålla sin status som sanningssägare och det skulle varit ytterst 

omdömeslöst annars. Ur ett historiskt perspektiv hade det stor betydelse för fotografiet, om det inte 

accepterats som bevis i detta fall, hur skall då alla andra bilder som dokumenterat grymheter genom 

åren tillexempel. Förintelsen. Slutsatsen blir att det finns goda skäl att vara misstänksam mot bilder,  
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men det måste alltid finnas möjlighet att med fotografier som bevis bekämpa despoter, tyranner och 

andra våldsidkare. Annars riskerar alla bilder att ses som fiktion och det gynnar bl.a. inte de som 

blir utsatta för grymheter, ett nog så viktigt argument att hålla i minne när man diskuterar  

sanningshalten i fotografiska bilder idag.

Den dokumentära bilden och klassamhället   

Även vilken typ av fotografier som visas har betydelse för hur bildens sanningsanspråk och 

mottagande kommer att uppfattats. I samtliga institutioner som jag undersökt fyller det som kallas  

dokumentärfotografi en stor för att inte säga övervägande del av de bilder som används. Begreppet 

dokumentärfotografi som vi uppfattar det kom till under 1930-talet i USA som ”social documentary 

photography”.  Det skedde i samband med en stor satsning på dokumentation av misären 

förlantbrukarna i mellanvästern till följd av börskrasch, bankkonkurser, fallande jordbrukspriser och 

svår missväxt (FSA - Farm Security Administration). Innan dess hade fotografer som Jacob Riis 

börjat skildra missförhållandena i New York under slutet av 1870-talet då den stora vågen av 

invandring hade börjat.95 Den sociologiutbildade fotografen Lewis Hine följde i Riis fotspår vid 

sekelskiftet 1900. Hans bilder av barnarbete på fabrikerna runt NewYork publicerades som 

mänskliga dokument. Lewis Hine arbetade medvetet för att med sina bilder som stöd verka för att 

förbättra livet och eliminera missförhållandena i New York. På 1930-talet fotograferade Hine 

arbetet med byggandet av flera skyskrapor i New York. Det är genom de bilderna som vi idag 

kommer i kontakt med Hines fotografier, oftast som inramade affischer i hemmet.96 Bilderna har 

hamnat både i IKEAs utbud och hos Gallerix, ännu ett exempel på fotografiets förmåga att 

överskrida olika kontexter. Vid tiden kring sekelskiftet 1900 hade Riis och Hines fotografi inte fått 

en särskild beteckning, utan den kom som sagt på 1930-talet

Sanningsanspråket som en bild kan förmedla har genom åren skiljt sig, om det har varit ett 

dokumentärfotografi eller en konstbild, om det har varit en svartvit bild eller en färgbild. Det har 

funnits en uppfattning att dokumentärfotografier skall vara i svartvitt, en syn som bl.a. Arbetets

95   Hassner, Rune. (1970). Jacob A. Riis: reporter med kamera i New Yorks slum, Stockholm : Norstedt. s. 7ff.
96   Lewise Hine bilder från skyskrapsbygge i New York på 1930-talet, U.S.A

 http://www.nypl.org/research/chss/spe/art/photo/hinex/empire/connecting.gif 2009-03-23
49



museum har vidgat genom sina fotoutställningar. Arbetets museum – man hade kört på i många 

många år och dokumentärfotografi det är svartvitt och det skall vara så, sen blev det förändringar  

man började ta med färg och bara det var ju liksom en skillnad, det gör man ju bara inte men nu är  

det helt klart accepterat det är ingenting man fnyser åt utan det finns ju.

När jag påpekar för Arbetets museum att de flesta av deras utställningar handlar om dagen samhälle 

och arbetsliv säger Arbetets museum att de haft flera stora utställningar med Jean Hermansson, Jens 

Jensen m.fl. Arbetets museum påpekar också att 60- och 70-talet var svensk dokumentärfotografis 

stora årtionden (svartvita fotografier).

Arbetets museum – när de va 60, 70-tal när svensk dokumentärfoto, det var nånting det var Jean  

Hermansson, Jens Jensen med bilderna från Hammarkullen å bilarbetare å Yngve Baum på varvet i  

Göteborg alla dom här stor dokumentationerna som på nåt sätt gjorde att man fick upp ögonen för  

foto.

Vare sig om Arbetets museum eller någon av de andra institutionerna använder äldre fotografier av 

bortgångna fotografer eller helt nytagna fotografier i sina utställningar, kvarstår frågan som 

debatterats under en stor del av fotografiets historia och det är vems ”sanning” det speglar. Sontag 

skriver i boken Om fotografi att det är förbehållet medelklassen att fotografera världen, det är 

genom deras ögon vi ser världen.97  Sontag skriver vidare  att fotografiet alltid har varit intresserad 

av samhällets överklass likväl som dess bottenskrap, en medelkassens odyssé bland samhällets rika 

och de allra sämst lottade. Under ett helt århundrade menar Sontag, har de välmående fotograferat 

lidande, krig och förstörelse för att skildra ”verkligheten”. Oftast har det hetat att de, medelklassen, 

vill visa en dold verklighet, bilder av social misär har alltid fungerat som bra dokumentär-

fotografier, men för vem är verkligheten dold, frågar sig Sontag. På frågan svarar hon att den är 

dold för dem, medelklassen, de som har det bra. Sontag menar - I sitt nyfikna, distanserade,  

professionella iakttagande av andra människors verklighet agerar den allestädes närvarande  

fotografen som om denna verksamhet överskrider klassintressena, som om dess perspektiv är  

universellt .98 

97 Sontag. Om fotografiet. s. 72.
98 Ibid. s. 65.
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På Hyllan i Arbetets museum har fotografen Hanna Modighs utställning HILLBILLY HEROIN, 

HONEY, 081128 - 090111, blivit hyllad för sin förmåga att fånga och beskriva ett USA som vi 

sällan får se.99  Det är fotografier som dokumenterar livet i den lilla kolstaden S:t Charles i Virginia, 

USA. Staden är på utdöende och användandet av Hillbilly Heroin, Oxycontin, är störst hela 

landet.100 Arbetets museum beskriver utställningen på följande sätt: – då vi haft gästböcker i  

utställningarna det växlar ju ibland har vi det inte å ibland så blir det som en naturlig del att vi  

skall ha det tänker just nu senast på Hanna Modighs utställningen där nere HillBilly Heroin Honey  

som hon dessutom har fått Scanprix-priset för nu, ett litet pris, hon fick inte det stora men ett litet å  

det var ju bara så roligt. I den gästboken skriver folk oerhört positivt å skriver att det var roligt att  

se se en annan del,  det var en av anledningarna till att vi tog den att visa en annan del av U.S.A.,  

man tycker att hon fått fram stämningar det känns i bilderna det är inget objektifierande hon är  

liksom en del av dom hon är schyst mot dom på nåt sätt i sitt fotograferande dom som hon avbildar.

Bilder av lidande och mindre bemedlade människor från andra kontinenter är vi vana att möta från 

våra nyhetssändningar. Att som i Modighs bilder visa på den, ”missär” måste jag nog säga, som 

även går att finna i västvärlden är som Sontag påpekar förbehållit en viss samhällsklass, 

medelklassen. Sontag menar att det lätt blir socialporr, voyeurism av dessa bilder och i slutänden 

inte leder till annat än att de som avbildas, oavsett om de finns i utvecklingsländerna eller tillhör vår  

kultur, ses som exotiska inslag i en verklighet som fotografen måste avslöja. Min egen reaktion på 

utställningen var med Barthes vokabulär, punctum, något i hennes bilder träffade mig och fick mig 

att ställa frågorna. Frågorna som alltid borde ställas kring denna typ av dokumentärbilder. Jag 

ställer mig frågan, och den har ställts förut. Med vilken rätt tar sig fotografen att ställa ut dessa 

fotografier, dessa människor. Vem gagnar det, på vilket sätt gör dessa bilder världen bättre. För det 

är ofta i de termer som fotografer diskuterar sina bilder, att de kan förändra världen, att de gör 

skillnad för de fotograferade, för de berörda. I vissa fall påverkar fotografierna och förändrar 

förhållandet för människor. Om så är fallet med Modighs bilder låter jag vara osagt. Med tanke på 

reaktionen från allmänheten och förklaringen som informanten på Arbetets museum ger har 

Modighs bilder något som annars inte visas av media. Oavsett om fotografierna kan ses som 

socialporr och voyeurism som Sontag uttrycker det, fyller dessa bilder en viktig funktion vilket 

också informanten på museet förklarar. Själv tror jag att Hanna Modigh med stor noggrannhet och 

medvetenhet ansträngt sig att ge en representativ bild av det samhälle och de människor som hon 

avbildat.

99 http://www.arbetetsmuseum.se/?a=403613&c=4329&b=1&m=10036&sm=10029&ssm=10039&l=1 2008-12-19 
100 Fotograf Hannah Modigh har dokumenterat livet i den utdöende kolstaden S:t Charles i Virginia, USA. Här är drogen 
Oxycontin, kallad Hillbilly heroin, störst i hela USA och människorna lever som i ett vakuum. Bilder från ett USA vi 
sällan möter.
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Om man däremot ser på varje fotografi för sig, tappar man berättelsen, historien. Vilket jag finner 

tillstyrker Sontags resonemang att fotografier har en förmåga att fragmentera vår tillvaro, då vi 

många gånger ser dem utanför sitt sammanhang.  Att man inte ser skymten av konflikter, 

motsättningar till arbetsgivare, tårar, ilska och våld kanske måste förstås som ett problem för genren 

i sin helhet. Mycket av dokumentärfotografins rykte och prestige ligger i föreställningen att den är 

socialt engagerad i de sämre lottade människornas liv och kan medverka till att missförhållandena 

upphävs. 

Genom att betrakta hur de på bilderna lever måste vi förstå att fördelningen av samhällets resurser 

är orättvis. Kontrasten mellan vi och dem kanske inte explicit måste visas fram. Men det finns 

också en annan hake. Om man för att väcka omvärldens sympati eller vår medkänsla eller 

indignation så kanske de ”drabbade” inte får verka nöjda med sin lott och samtidigt inte heller  

själva ansvariga för sakernas tillstånd.  Om ”de andra” slår sina barn, är drogberoende, verkar ta 

dagen som den kommer, varför ska vi då engagera oss i de andras misär?

En viktig förutsättning för att dokumentärbilden ska bli trovärdig är att fotografen inte ingriper och 

påverkar bilden. Mycket kritik skjuter in sig på att det antingen är troligt att så sker, eller att det är 

omöjligt att inte påverka situationen eller att den avbildade verkligheten inte finns där med en  

bestämd och stabil mening som kan överföras oproblematiskt på bild. Men i vilken utsträckning är 

dessa invändningar absoluta hinder eller svårigheter att hantera? Det tål verkligen att diskuteras.

Begreppet ”fotohändelse” lyfter fram fotograferingssituationens sociala karaktär. Något händer i ett  

rum med en kamera, på liknande sätt som när man vet att en bandspelare är påkopplad. Flera 

kritiker bl.a. Sontag menar att kanske har vi med Lewis Hines och Margret Bourke White lämnat 

den klassiska dokumentärfotografins gränser.101 Har den nått vägs ände? Vi kanske istället ska vidga 

begreppet dokumentär och även inkludera det som inte gör anspråk på att vara entydigt 

dokumentärt. Det öppnar för flera föreställningar om det dokumentära än den om ”de andras” ädla 

elände. Vem vet, det kanske till och med skulle gå att bryta publikens likgiltighet, vilket Arbetets  

museum finner att Hanna Modigh åstadkommit med sina bilder i  HillBilly Heroin Honey.   

101 Margaret Bourke-White, June 14, 1904, Bronx, New York. the first female photojournalist for Life magazine (1935),  
the first Western photographer allowed into the Soviet Union (30). http://www.lkwdpl.org/wihohio/bour-mar.html 2009-
03-24 
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5 DISKUSSION

Mitt syfte har varit att undersöka fotografiets komplexitet samt se hur fotografiet fungerar som 

kulturarvsförmedlare och vilket anspråk på sanning det går att tillskriva fotografiet. Vad jag 

upptäckt genom min studie är att fotografier berör och uppskattas i större utsträckning än vad jag 

innan studien förstod. Fotografierna har innan den tekniska revolutionen fört en undanskymd 

tillvaro på museerna. Deras tillgänglighet har varit begränsad och möjligheten att söka och hitta 

enskilda bilder i arkiven små. Det är absolut ingen tvekan om att den nya tekniken har hjälpt till att  

lyfta fram fotografiet som kulturarv. Att visa eller kopiera fram påsiktsbilder av alla negativ som 

institutionerna förfogar över vore inte ekonomiskt försvarbart. Vidare har jag i studien visat att det 

genom att se på fotografiet på flera olika sätt, kan man undersöka inte bara vad bilden föreställer 

utan även dess roll i det sociala livet. Genom närstudie av bilderna själva, genom att jämföra 

fotografier med varandra och med andra källor samt sätta in bilderna i sin historiska kontext finns 

möjligheten att använda fotografier som historiskt källmaterial. Skillnad som finns mellan de 

institutioner som nyttjar webben och de som inte gör det ligger i hur de bl.a. vill möta sina 

besökare. Där flera av institutionerna menar att fotografierna på nätet skall locka till vidare intresse  

med besök hos dem(Norrköpings stadsbibliotek, Norrköpings stadsmuseum, Bild Linköping samt 

Linköpings länsmuseum). Medan en annan av institutionerna (Arbetets museum)anser att besöket 

hos dem är nödvändigt för att ge museet möjlighet till dialog med besökaren och sätta in 

fotografierna i rätt kontext.    

Vad jag i avsnitt 4. Den dokumentära bilden och klassamhället försökt visa och problematisera är 

dokumentärfotografiets roll som tolkare av verkligheten. Avsnittet syftar till att undersöka vem som 

tillåts titta på vem och representera vem samtidigt som det i bakgrunden ställer frågor som.  Har 

dokumentärfotografin tjänat ut sin roll? Dokument produceras idag av amatörer, människor kan 

själva berätta sina historier. Oavsett om man anser att Sontag har rätt i sitt antagande att det är en 

viss samhällsklass som har skaffat sig rätten att dokumentera och visa upp ”de andra” eller ej. Så 

har den dokumentärt inriktade fotografin sedan den växte fram under 1800- och 1900-talen visat sig 

vara en betydelsefull, och på många sätt en nödvändig, motkraft i det massmediala samhället.  

Fotografiet har bland annat bidragit till att vi inte ska bli historielösa, hjälpt till att väcka 

engagemang i sociala frågor samt bidragit till att berättelser inte ska bli till enbart slätstrukna texter. 

En institution som Arbetets museum tror jag fyller en funktion som annars skulle saknas. Idag 

måste dokumentärfotografin konkurrera med allt fler sätt att publicera dokument (TV, radio,  

webben). Utan ett samlande forum som stödjer den dokumentära fotografiens utövning och 

utveckling; och skapar forum och scener där genren kan förmedlas, diskuteras och problematiseras 
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riskerar genren att marginaliseras och försvinna. Arbetets museum skall ses som det forum där 

utövare, kritiker och allmänhet kan mötas utan att genrens språk går förlorat, eller som Sune 

Jonsson skriver i sin bok, Tusen och en bild, 1978. 

"Ett dokumentärt arbete vänder sig inte till den estetiske 

finsmakaren, den förströdde konsumenten, utan till människor 

med vitalt behov att öka sitt vetande, förvandla förmedlade 

miljöer, epoker, naturstycken till personligt erfarenhetsstoff, 

något att berika sitt inre landskap med."

Exemplet med Arbetets museum som genom sina fotoutställningar låter betraktaren själv tolka 

bilderna visar att behovet av dialog med betraktaren är nödvändig. Ett typexempel på hur olika vi  

människor tolkar bilder framkom genom Arbetets museums utställning om Sebastian. Det visar 

tydligt att man får vara noga med hur bilden används och vilka signaler den ger till betraktaren. 

Man vet aldrig förrän man visat fotografierna hur betraktarna kommer att reagera på dem. Genom 

att vi samlar föremål på institutioner får vi tillgång till vår kulturella historia. Men väl där krävs det  

att någon har förmågan att tolka vilken betydelse dessa föremål har/hade en gång i tiden. Med 

fotografier blir detta ännu tydligare, vi läser/tolkar bilderna utifrån vår kontext vilket innebär, som 

jag visat med visitkorten, att vi ser bilden men inte vad den använts till. Man bör beakta att bilder är 

mångtydiga och att deras mening inte är förevigt given. Ett tydligt exempel på det är Lewis Hines 

bilder av arbetare på New Yorks skyskrapor i 1930-talets USA, de var inte tänkta som tavlor i 

människors hem. De var vittnesmål om farliga arbetsplatser som borde göras säkrare. Att bilderna 

sedan var estetiska bidrog till att de så småningom kom att användas i en helt annan kontext, något 

som få är medvetna om idag. Här har vi åter ett exempel på hur fotografiet (dokumentärbilden) 

frånvaro av stabil mening kan användas mot den. Betraktaren är den som skapar mening genom sin 

tolkningsakt. 

I avsnitt 4. Text och bild, bild och text resonerar jag kring nödvändigheten av att inte låta fotografier 

stå helt för sig själva utan en förklarande text. Här finns förklaringen till varför Arbetets museum 

inte vill genomföra rena webb-utställningar.  Skillnaden mellan Arbetets museum och de övriga 

institutionernas bildanvändande går att se i detta avsnitt. Arbetets museums fotoutställningar går 

många gånger att se som fotojournalistik, med tyngdpunkt på att spegla sociala företeelser här och 

nu. De övriga institutionernas bilder är historiska dokument som kräver en förklarande text för att vi 

skall förstå deras budskap. Som forum för dokumentärfotografiet arbetar Arbetets museum för att 

det även i fortsättningen skall finnas bra, tankeväckande, socialt engagerad och intressant 
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bildberättande. Som kommunikationsmedel är bilden i jämförelse med det talade språket direkt och 

uppfattas ofta av betraktaren som närmare än språket. Att se på ett fotografi kräver inga kunskaper, 

man behöver inte lära sig ett alfabet eller ett språk, vad som däremot krävs för att förstå vad man ser 

är kulturell kunskap. En kunskap man skaffar sig genom dialog med andra människor, menar 

Arbetets museum. En av de saker som slår mig när jag studerat fotografiet är bristen på utbildning i 

bildanalys i vårt samhälle. Vi får från unga år lära oss läsa och skriva men hur bilder skall läsas och 

analyseras tas förgivet. Jag har i studien försökt visa att fotografier kräver kunskap för att tolkas och 

förstås, även de mest oskyldiga fotografier innehåller ett budskap. Jag tror inte det krävs så mycket 

för att människor skall få större insikt i vilka budskap som fotografier kan förmedla. Bara det att 

man tidigt i skolan förklarar hur begreppen denotation och konnotation fungerar samt att 99% av 

dagens reklambilder är retuscherade och tillfixade. Tror jag skulle öppna upp ögonen och få fler att 

genomskåda reklamens bilder som idag sköljer över oss. Vilket många gånger ger en allt för 

stereotyp bild av exempelvis hur vi män och kvinnor skall se ut. Ett mycket tydligt och intressant 

exempel är från New York Times 2009-03-09, Sex, Lies and Photoshop, Why magazines should let  

readers know if images have been retouched. I TV-intervjun får man lyssna på en av modetidnings-

branschens retuscherar som berättar att alla bilder retuscheras, se intervjun på:

http://video.nytimes.com/video/2009/03/09/opinion/1194838469575/sex-lies-and-photoshop.html

Det medium (webben) som Arbetets museum anser  inte passa deras fotoutställningar har istället 

blivit de övriga institutionernas spelplan. Den nya tekniken har för fotografiet och institutionerna 

som förvarar dem i arkiv inneburit ett helt nytt kapitel i deras verksamhet. Att se sedan länge 

bortgångna miljöer ger en annan dimension än att få dem beskrivna via ord/text. Genom text kan 

det vara svårt att förstå den enorma utveckling som skett under 1900-talet, sett genom fotografier 

blir detta mycket mer konkret. Albert Kahn, Jacob Riis, Lewis Heine och Ydresonen August 

Christian Hultgrens bilder hjälper oss att få glimtar av en tid som ytterst få idag kan berätta om. 

I avsnittet 4. Digitalt kulturarv har jag lyft fram den nya tekniken och dess för och nackdelar. 

Tekniken har visat sig vara en frälsare likväl en möjlig förgörare för fotografiet. Å ena sidan har 

tekniken bidragit med att lyft fram fotografiet ur museernas mörka gömmor å andra sidan finns 

möjligheten att vi förlorar allt igen. Så dramatiskt att vi förlorar alla bilder som digitaliserats är det  

inte. Men de som inte har råd eller en plan för hur deras digitaliserade bildarkiv skall hållas 

framtidssäkra kan få problem. I forskarkretsar går problemet under betäckningen Digitalskymning.  

Kort kan man säga att dagens teknik går så fort fram att band och disketter snart är oläsbara för de 

nya maskiner som står till buds. Det har dessutom visat sig att de lagringsmedier vi använder idag 

inte riktigt håller måttet. Om nu en CD eller DVD med fotografier från idag plockas fram om 100 år 
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finns det då maskiner som kan läsa informationen som är bränd på den? De stora institutionerna har 

säkert inga problem med att omkopiera sina filer vart tionde år till ett nytt medium av senaste slag.  

Vad som däremot händer med alla privatpersoners bilder återstår att se. För att råda bot på 

farhågorna att de digitala fotografierna skall gå förlorade berättar överarkivarie Claes Gränström vid 

Riksarkivet att lösningen heter omkopiering. Vart femte till tionde år måste varenda fil kopieras  

över till ett nytt medium av senaste slag. 

Som kulturarv bör man vara medveten om att fotografiet har både för och nackdelar. Till ett av dess 

nackdelar hör att det lätt går att passa in i en ny kontext. Vilket förvanskar dess egentliga 

budskap/meddelande. Fördelen är att det är demokratiskt, alla som ser har möjlighet att ta del av 

det. En annan sak som är lätt att glömma är att ett fotografi är så mycket mer än bara själva bilden.  

Fotografiet, som i fallet med visitkorts fotografierna, säger något om vilken roll som bilden spelat i  

samhället under en viss period och hur en viss typ av fotografier användes. En av de slutsatser jag 

drar av studien är att fotografiet många gånger uppskattas mer än enstaka föremål på museerna. Att 

så är fallet tror jag beror på att föremålen inte längre finns i sin rätta kontext, här kan en bild hjälpa 

till att tolka föremålens användningsområde. 

En aspekt av fotografiets uppdykande för 170-årsedan var att den enskilda individen började sitt 

inträde i historien. Innan var det de stora berättelserna och de stora männen och kvinnorna som 

historierna handlade om. Det fotografiska kulturarvet visar på framväxten av individualismen, från 

och med fotografiets inträde hamnar den enskilda människan i centrum. Exemplet med 

visitkortsbilderna är bara ett i raden som belägger den tes. Personligen tror jag på att intresset för 

fotografiet bara kommer att öka. Det som talar för det är den digitala tekniken som väsentligt sänkt 

priset för att ha fotografi som yrke eller hobby. Det som förvånar är att museerna inte har någon 

anställd fotograf. Vilket jag tolkar som att fotografiet fortfarande spelar en underordnad roll som 

kulturarv samtidigt som museerna vet att det produceras mer bilder än någonsin. Även som en av 

Linköpings länsmuseums informanter säger ”det är inte de bilder vi vill ha” så är det de bilder de 

får. För att ändra på det måste museerna i så fall höja statusen på fotografiet och anställa fotografer 

som dokumenterar det som museerna anser viktigt att bevara

Innan jag avslutar vill jag ta upp en frågeställning som jag inte berört men som jag finner kräver en 

reflektion. Arbetets museum är ett museum som har tagit som sin uppgift att vara en mötesplats för 

diskussion kring människors arbete, liv och arbetets villkor. Normalt har museer samlingar som 

man kan plocka fram och visa upp samtidigt som samlingarna är ackumulerad erfarenhet från 

tidigare generationer. Tingen på ett museum bär på värden och föreställningar som blir till betydelse 
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när vi skapar vår historia. Hur vi tolkar samlingarna och föremålen kan skifta övertid, men så länge 

de finns inom museernas väggar finns möjligheten att studera och utveckla synen på föremålen, 

samlingarna. Arbetets museum har få samlingar, vad sker och hur mycket av en utställning är efter 

att den är avslutad dokumenterad? och var kan man utläsa den samlade erfarenheten som 

utställningen genererat? Jag finner att det finns en viss tveksamhet att kalla Arbetets museum ett  

museum. Definitionen av vad ett museum är, enligt Nationalencyklopedin: museum, offentlig eller  

privat institution som inrymmer en systematiskt åstadkommen samling av föremål, bilder, arkivalier  

m.m. inom ett visst ämnesområde. Förutom insamlings- och utställningsverksamhet bedriver de  

flesta större museer också forskning, undervisning och utgivning av publikationer inom sitt fack.102

Det problematiska med Arbetets museum som jag ser det är att de föremål och fotografier som 

används i utställningar sprids när utställningarna är över. Vilket kan få betydelse för konstruktionen 

av minnen och kulturarvets tillgänglighet. Jag menar att olika kulturarv har olika tyngdpunkt. Den 

process som startar när föremål hamnar på museum kallas ofta musealisering, eller kan även 

benämnas kulturarvsprocess. En huvudpoäng med museerna är att man har samlingarna, föremålen 

inom sina egna väggar, vilket jag anser att Arbetets museum inte har. Jag ser snarare att Arbetets 

museum är ett forum än ett museum, vars syfte är att bedriva och främja forskning, utställningar och 

samtal kring människors arbete, liv och villkor. 

Under studiens gång har jag frågat mig varför man inom kultur- och historieforskning inte använder 

sig av fotografiet i större utsträckning vid forskning, än vad man gör.  Susanne Lundin, professor i 

etnologi vid Lunds universitet, tycker sig se en förändring i användandet av fotografier inom kultur- 

och historisk forskning och inte enbart som illustrationer till olika texter. Hon menar att man mer 

och mer idag använder bilder som historisk källa vid kulturanalys. För vidare studier vore det 

intressant att studera hur fotografiet används inom dagens kultur- och historieämne. Hur används 

de? Vem/vilka använder dem? Vad innebär det att använda fotografiet inom kultur- och 

historieforskningen? Vad betyder de digitala fotoarkiven för fotografiets framtida användande inom 

forskningen?  

102 http://www.ne.se/museum 2009-05-05
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7 BILAGOR

Intervjufrågor

Fotografiet 

Är fotografierna i bildarkivet producerade enbart av proffs?

Har intresset för fotografiet ökat på senare år? Vad beror det på?

Hur ser ni/du på fotografiet som kulturarvsförmedlare?

Hur ser du på att bilderna är tillsalu? 
Som jag ser det är de redan utanför sin historiska kontext, vad händer när bilden vrids ett varv 
till (av köparen/köparna)?

Som museum har ni många artefakter, jag antar att de flesta/alla är fotograferade. Kommer 
även sådana bilder att läggas upp på webben?

Vilket värde tillskriver ni(museet) fotografiet?

Upplever du/ni att fotografiet drar besökare till museet? Om så är fallet vad tror du det beror 
på? 

Kollektivt minne/glömska

Vilken typ av bilder är vanligast? ex. Interiör, exteriör, årstid, gruppfoto, porträtt, stad, 
landsbyggd, sjöfart, djur, sport.

Går det utifrån bildarkivet...

Vilket/vilka områden saknas eller är lite representerat i materialet? Någon idé vad det kan 
bero på?
ex. annan syn på vad som var viktigt att dokumentera.

Som minnesföremål är fotografiet effektivt. Men utan en förklarande text för de som inte var 
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med eller ett för stort historiskt avstånd faller bilden platt. Har ni metadata till alla bilder? Om 
inte, hur mycket tid läggs ner på att få en förklaring på bilden/bilderna?

Skapar bilder en glömska som möjligen inte finns i en oral kultur? Alltså det som inte 
fotograferas existerar inte och faller i glömska?

Kan man tänka sig att få se utställningar med bilder från arkivet på nätet, en nät utställning? 
(Kulturarv Östergötland)

Arkiv frågor

Hur många bilder innehåller bildarkivet?

Hur många bilder är digitaliserade?

Hur ser du/ni/museet på bilddatabasen?

Ungefär hur många ligger på webben?(Kulturarv Östergötland)

Sker det en kontinuerlig digitalisering av materialet?

Kommer allt material så småningom att finnas tillgängligt på webben?

Tillkommer det nya fotografier från vår egen tid? Av vem? Vad föreställer dessa bilder?

Vilka använder arkivet? Och till vad används materialet? Vad söker de?

Hur ser du/ni på sajten ”Kulturarv Östergötland” 

Ser ni någon risk med att materialet läggs upp på webben (Kulturarv Östergötland)?

Kan det vara så att bilderna/filmerna är det som lockar människor till sajten? 

Vad är arkivets/museets uppgift?

Hur skiljer sig ert uppdrag från andra institutioner i länet, angående bildarkivet?

Är det viktigt att bevara bildarkiven? Varför? (naiv fråga men nödvändigt)
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