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Abstract 
This paper examines how and if the understanding of wedding photography has 
changed during the shift of technology - from analog to digital photography. It 
examines if the changed conditions due to the shift of technology have changed 
the habits and conditions for the photographers working with wedding 
photography. It furthermore examines what impact these habits and conditions 
have had on the pictures of weddings. The investigation is based on interviews 
of six photographers that have worked professionally before and after the shift 
of technology, as well as of pictures by the photographers taken before and 
after the shift of technology.  
 
Use of time and space has changed due to the shift of technology. The change 
has also had an influence on hierarchy among the photographers. Depending 
on not only the camera technology but also at the digital revolution of our 
society. The pictures have changed due to the change of technology, but at the 
same time pictures of wedded couples follow rigid norms. The shift of 
technology is to be understood as a shift of paradigm according to the habits 
and conditions of the photographers.  
 
Keywords: Ethnology, semiology, photography, culture analysis, culture, code, 
time, space, hierarchy, normativity, shift of technology, photographers, 
weddings, digital, analog.   
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Detta är inte en pipa, detta är en bild av en pipa. (René 
Magritte) 

Inledning 

Jag är fotograf och etnolog. Utifrån dessa dubbla förståelsehorisonter skriver 

jag min etnologiska uppsats. Jag har på min resa genom uppsatsskrivandet och 

sökande i litteraturen funnit få texter där bildanalysen minns fotografen. Vi 

möter bildytan, de betraktade och den betraktande. På försvinnande få platser 

inom den akademiska litteraturen hittar jag den genom vars ögon världen på 

bilden har tolkats – fotografens. Det är en verklighetsbeskrivning som jag som 

både etnolog och fotograf saknar. Varför lyser fotografens tankar och syn på 

bilder så ofta med sin frånvaro? 

 

Min ambition var från början att tolka hur fotografer gör kön i bröllopsbilder.1 

Under arbetets gång upptäckte jag att det fanns en hel del skrivet om bild och 

hur kön görs i bild, hur den fotograferade objektifieras, speciellt om det är en 

kvinna, och hur den fotograferade förhåller sig till att bli betraktad. Nästan inget 

fann jag om den som ursprungligen betraktat. Det var som om fotografen 

fortfarande sågs som en förlängning av kameran, inte som en uttolkare av sin 

omvärld, och på så vis glömdes han eller hon bort. De gånger fotografer 

diskuterades var när de upphöjdes till konstnärer, men som hantverkare i sin 

vardagsverklighet var de osynliga. Att fotografen inte påverkar bildens resultat 

var inget jag kände igen mig i. I den fotografiska diskursen, i samtal mellan 

fotografer och på fotografiska utbildningar, spelar fotografen en viktig roll för 

bilden. Som ett mantra upprepades fotografens viktiga roll för bildens tillblivelse 

under de år jag utbildade mig till fotograf. Samma sak sker och skedde på de 

forum som fungerade som samtalsforum för fotografer. Varför sipprade inte 

något av detta in i den akademiska världens texter? Kanske är det helt enkelt 

så att allt för få fotografer väljer att skriva om bild, de har ju valt att uttrycka sig i 

bild och inte i text. När andra skriver om bild, verkar det som de som skapar 

bilder få stå tillbaka i tolkandet, i den utsträckningen att de helt verkar ha glömts 

bort.  

 
                                            
1 ”Kön är inget man direkt är, det görs eller utövas snarare.”(Petersen 2007:20) 
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Jag började alltså med ambitionen att tolka bild, men kom så småningom fram 

till att det var om dem som tolkar sin omvärld med hjälp av kameran jag vill 

skriva, inte främst om bilderna i sig själva. Vilka var de som stod bakom 

kameran och hur tolkade de och påverkades de och deras bilder av sin samtid? 

Vad tänkte de? Kunde jag på något sätt vara med och lyfta fotografernas 

vardag och deras arbete?  

 

Från att ha bestämt mig att titta på den som tar bilden gick jag ytterligare ett 

steg, jag började fundera över hur teknikskiftet mellan analogt och digitalt 

fotografi påverkat fotografen i dennes yrkesutövning.2 För att begränsa mig 

ytterligare valde jag att titta närmare på fotografer som fotograferar brudpar. Det 

som intresserar mig med denna speciella genre är att dessa bilder är tagna 

under speciella förhållanden, med ett förväntat resultat av personliga bilder, 

med ett personligt bildspråk innanför ramen av en rad förväntade koder.  

 

Tankarna runt fotografer och hur de arbetade och tänkte kom mig att åter 

hamna där jag började, i bilderna. För det är ju bilden som fotografen tar, som 

är det centrala i fotografens arbete. Därför har det här kommit att bli en uppsats 

som både berör fotografernas upplevelse av hur teknikskiftet påverkat dem i 

deras vardag och hur bilder av brudpar förändrats från strax före till efter 

teknikskiftet.   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med upp uppsatsen är att undersöka hur de förändrade förutsättningarna 

som följer teknikskiftet från analogt till digitalt fotografi förändrat fotografernas 

vanor och villkor samt hur dessa vanor och villkor påverkat bröllopsbilderna. 

 

Frågor jag ställer till materialet är: 

Vad händer när en ny teknik bryter sig in i på arenan? Vad händer med gammal 

kunskap och hur påverkas kunskaper och hierarkier mellan individer av den nya 

tekniken? Hur har organisationen av tid och rum, för fotograferna och i bilderna, 

förändrats i och med den nya tekniken? Hur har den tekniska förändringen 
                                            
2 Ordet analogt används idag för att beskriva den teknik som användes före användningen av den digitala 
tekniken för kameror.   
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påverkat bilderna och fotografernas sätt att arbeta? Kan man tala om ett 

paradigmskifte i fotografernas sätt att arbeta? Har fotograferna kommit att ses 

som maskinoperatörer i och med teknikskiftet? Hur förhåller sig den digitala 

bilden till övrig digitalisering?  

Metod och material 

[…] det är inte upplysningen i sig själv som för en 
kulturforskare ter sig som den elektriska belysningens 
kärna, utan hur rummet och tidens innebörd har 
förändrats (Garnert 1993:237) 

 

På fotografens vardag och på teknikskiftet som de tvingats förhålla sig till, 

anlägger jag ett kulturanalytiskt angreppsätt. På bilderna anlägger jag ett 

bildsemiotiskt angreppssätt, för att få syn hur kultur görs i bilderna. Båda sätten 

har till syfte att få syn på och avläsa materialets kulturella koder.  

Ett#kulturanalytiskt#angreppsätt##

Kultur är inget man har utan något man tillägnar sig genom läroprocesser. Nya 

medlemmar i en gemenskap infogas i ett sammanhang genom överföring av 

tänkesätt och kunskaper från etablerade medlemmar. Kultur är inte ett fast 

värde utan en ständigt pågående process där gemensamma idéer och 

strukturer upprätthålls genom att individer lever efter dem, och ger varandra 

bekräftelse (Arvidsson 2001). Specifika kulturer kopplas till kön, yrkeskårer, 

åldersgrupper eller helt enkelt till vissa göromål (Öhlander 3005:23) Det jag 

undersöker här är en löst sammanhållen grupp individer som verkar inom 

samma kunskapsfält. Några känner varandra, andra inte. De delar och 

upprätthåller kulturella föreställningar runt bild, men det finns också en mängd 

olikheter i deras synsätt, ofta baserade på olika erfarenheter. Kunskap om det 

hantverksmässiga förfarandet vid fotograferingen väger tungt inom 

grupperingen, vilket avspeglar värden inom den grupp som jag här kallar 

porträttfotografer. Det är en grupp som i sin tur ska relateras till en löst 

sammanhållen grupp av professionella fotografer. Den större gruppens syn på 

bild påverkar de individer jag talat med. Fotograferna ryms inom en kultur, med 
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gemensamma förståelser av bild. Det tekniska kunnandet och den estetiska 

fingertoppskänslan är viktig.  

 

Med kulturanalys försöker jag nå de underliggande processerna genom att 

problematisera det till synes oproblematiska, betrakta det till synes naturliga 

som något kulturspecifikt, för att få klart för mig vad som oavsiktligt förmedlas i 

det som avses förmedlas (Ehn & Löfgren 1982, Henriksson 2004). Med 

tekniken har inte bara den taktila verkligheten runt kameran förändrats, utan 

också sambanden mellan individerna och deras arbete. De som är gamla i 

gården har haft ett nätverk som på senare tid brutits upp och förändrats, nya 

konstellationer har uppstått i och med den nya tekniken, något som jag vill titta 

närmare på. Vad är det egentligen som händer här?  

 

Etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren redogör för olika angreppsätt inom 

kulturanalysen, för att få syn på och problematisera de koder och 

föreställningsvärldar som människor delar och ger uttryck för i olika 

sammanhang.  

 

• Perspektiverar gör man genom att försöka ställa sig utanför det invanda 

och betrakta det ur ett nytt perspektiv. Jag försöker se på mina kollegor 

genom att göra mig oförstående för deras värld och hur de ser på sitt 

arbete. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att helt främmandegöra 

sig från sin egen kultur inte går, vilket i min studie blir påtagligt då jag 

studerar den yrkesgrupp jag själv tillhör. (Henriksson 2004:175). 

 

• Kontrasterar gör man genom att synliggöra och diskutera olika 

dikotomier – motsatser. Här är själva ämnet i sig användbart, eftersom 

det redan inrymmer en kontrast – teknikskiftet mellan analogt och digitalt. 

Men här finns också andra kontraster som ung – gammal, studio bilder – 

bilder i miljö, inne – ute, iscensatt – dokumentärt, global – lokal, tradition 

– modernitet, historia – nutid. Jag kommer också att undersöka olika 

aspekter som rummet, tiden, hierarkier och de sociala processerna. Att 

försöka plocka fram det som faller utanför ramarna, det som inte kommer 

med på bild, är också ett sätt att kontrastera.   
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• Dramatisering används för att få syn på det annars vardagliga. Det krävs 

större händelser för att det vardagliga skall bli tydligt. Brytpunkter gör att 

det som annars är självklart klargörs. Konflikten mellan den nya och den 

gamla tekniken är en sådan synliggörare, fotografer ur olika 

generationer, med olika synsätt, ser på teknikskiftet på olika sätt. 

Avvikelser från normerna gör också mönstret tydligt.  

 

• Homologisering innebär att försöka få syn på vilka idéer och 

föreställningar som framträder som ett genomgående mönster i 

människors uppfattning eller agerande. Etnolog Blanka Henriksson 

skriver: 

Att visa närhet och kärlek är en komponent i de moderna 
bröllopsfotografierna, som inte alls återfinns i de äldre 
(Henriksson 2000). Om detta är ett tecken på att det i dag 
är viktigare att visa, genom kroppskontakt och blickar, att 
man tycker om varandra, så borde det synas även i andra 
sammanhang. Är närhet i form av kroppslig beröring, 
någonting som återfinns i andra bilder eller skildringar i 
dagens samhälle? (Henriksson 2004:181)  

 

 

• Ehn och Löfgren har bytt ut homologisering mot experimenterade i den 

nya versionen av metodhandboken, skriver Henriksson (2004:181). Det 

innebär ett mer konstnärligt förhållningsätt, där författarna föreställer sig 

att man som forskare leker med och experimenterar med materialet på 

ett mer taktilt sätt än bara genom tal, genom att föreställa sig eller vara 

lyhörd inför smaker, ljus, ljud och fysiska upplevelser på en plats eller i 

ett sammanhang. Själv väljer jag att använda mig av homologisering i 

min text om fotograferna när jag söker efter likheter i deras sätt att tala 

om erfarenheter runt fotografering av brudpar och teknikskiftet. Det mer 

lekfulla experimenterande använder jag mig av när jag analyserar de mer 

svårtydbara bilderna.  

 

• Väntan, som är nästa steg i analysarbetet, är min text full av, då jag lagt 

undan materialet under en lång period. Väntan i mitt fall har två sidor. 
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Baksidan är att allt längre tid förflutit från det att teknikskiftet skett, när 

jag åter kommunicerar med mina informanter försvinner minnet av det 

skedda allt mer. De ifrågasätter sina tidigare tankar, som jag har 

uppfattat dem. Jag väljer dock att behålla dem i sin ursprungliga form. 

Vad man själv sagt kan alltid ifrågasättas efteråt. Men vad jag försöker 

fånga är ingen absolut sanning, utan en mängd tankegångar runt 

förändringen. Minnet är som vi vet subjektivt, det förändras hela tiden. Vi 

kan inte lita till det, vi minns i förhållande till det vi nu vet, därför förändrar 

sig hela tiden minnet av det vi en gång upplevt. Det positiva är att under 

tiden uppsatsen legat vilande har jag som fotograf fått allt mer erfarenhet 

och allt fler infallsvinklar på mitt material, genom att jag tagit del av fler 

teorier. Tiden har gett plats för allt fler reflektioner runt materialet.   

Bilderna 

Bilder är uttryck för kultur, fyllda med gemensamma värden och föreställningar. 

I mitt material använder jag kulturanalysen på bilderna i sig, vilka normer och 

föreställningar om bröllop och kärlek de visar upp. Hur dessa normer förändrats 

under tiden undersöker jag, men också vilka värden som bevarats och 

upprepas. Jag använder semiotikern Roland Barthes bildsemiotik som redskap 

för att läsa av kulturella koder i bröllopsbilderna. Till min hjälp tar jag Sturkens 

Cartwrights, Erikssons och Göthlunds utveckling och tolkning av Barthes metod.  

Marita Sturken och Lisa Cartwright är två ledande forskare inom visuell kultur- 

och kommunikationsforskning i USA. Anette Göthlund är fil dr i kommunikation 

och Yvonne Eriksson är fil dr i konstvetenskap.  

Barthes analys utgår från skillnaden mellan det denotativa, det som rent konkret 

kan ses i den tvådimensionella bilden, och det konnotativa, den underliggande 

kulturella förståelsen av bilden. Med hjälp av hans metod, och senare forskares 

utveckling av den, avkodar jag de bilder jag har valt att titta närmare på i mitt 

material (Eriksson & Göthlund 2004, Petersen 2007, Sturken & Cartwright 

2009) 

Materialet#

Materialet bygger på samtal med sex porträttfotografer som i olika stor 

utsträckning fotograferar bröllop som en del av sina verksamheter. Mina egna 
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erfarenheter i fältet som fotograf, ligger till grund för min förståelse både för bild 

och för fotografernas arbete, men den redovisas inte i materialet, mer än som 

illustrationer av mina tankar, med hjälp av egna bilder. Materialet bygger 

förutom samtalen också på fotografier som jag fått låna från fotografernas arkiv 

samt webbplatser.  

 

Alla sex fotograferna (och jag själv) har varit med om teknikskiftet från analog till 

digital teknik under någon tidpunkt av sina fotografiska karriärer eller 

utbildningar.  

 

I materialet har jag tagit del av fyra fotografers bröllopsbilder från 1990-talet och 

fem fotografers bilder från 2010-talet. Bilderna från 1990-talet är bilder från 

negativ film, kopierade på papper och presenterade i skyltfönster, i böcker eller 

på enkla kontaktkartor. Bilderna från 2010-talet är hämtade från internet, från 

fotografernas webbplatser.  

Tidigare#forskning#

Etnologen Jan Garnert skriver om hur människan som kulturvarelse påverkas 

av ett teknikskifte, i sin avhandling Anden i lampan. Garnert ställer frågan till sitt 

material, som han tycker alltid bör ställas: ”Vilka sociala och kulturella 

konsekvenser kan tänkas följa i spåren av den nya tekniken?” (Garnert 1993) 

Frågan finner jag användbar i min egen undersökning. Garnerts material är stort 

och behandlar skiftet mellan ljus och mörker, mellan levande ljus, eld och el. 

Han målar upp en bild av elektricitetens påverkan på livet i Sverige, både 

praktiskt och idémässigt. Min uppsats berör delar av ett annat stort teknikskifte 

som förändrat människors sätt att förstå sin omvärld. Som hypotes utgår jag 

ifrån att det teknikskifte jag fokuserar på – det mellan analog och digital teknik 

inom fotografin - delvis förändrade vår syn på bilden. Jag tycker mig se att den 

nya tekniken förändrat vårt sätt att förhålla oss till bilder. Förväntningarna på 

bilderna har blivit andra. Hur bilder betraktas, eller har kommit att betraktas i 

och med teknikskiftet, påverkar i sin tur både fotografen i sin praktik och 

brudparet i sin förväntan och sitt agerande. Sättet att se, behandla och ta bilder 

har till synes förändrats i och med det digitala skiftet. Hur de som har till yrke att 

fotografera påverkats vill jag undersöka här.  
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Teknik#–#människa#

Hur har teknik påverkat människors liv? En teknisk uppfinning för med sig 

förändringar i människors liv. Uppfinningen påverkar inte bara direkt utan 

förändrar våra sätt att handla, tänka och strukturera tillvaron. Garnert lyfter i sin 

avhandling fram hur våra liv fundamentalt påverkades och förändrades i och 

med att vi börjar använda en ny teknik. Han pekar på hur rumslighet och 

tidsuppfattningen förändrades. Teknikhistoria, menar han, ska inte bara ses ur 

ett tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv, utan också ur ett kulturhistoriskt 

perspektiv. Uppfattningen om tid och rum är alltid kulturbundna, skriver Garnert, 

och kan förändras genom introduktion av olika tekniska system (Garnert 

1993:25). Som exempel är ett rum som blir upplyst av skenet från den öppna 

spisen och några tjärstickor naturligtvis ett annat rum än det som blir upplyst av 

elektriskt ljus. Att leva i en värld och i en tid då människan var tvungen att följa 

solens rytm krävde ett annat sätt att förhålla sig till sin omvärld än idag, en värld 

där vi är långt mindre beroende av dagsljus. Dygnsrytm, föreställningar om vad 

som finns utanför ljuskretsen, förhållandet till platsen, allt förändrades drastiskt i 

och med att vi fick elektricitet. ”Nya vanor och en annorlunda dygnsrytm, vårt 

sätt att se tid och rum har förändrats i ljuset av elektriska lampor. Vi tänker och 

agerar annorlunda i ett elektrifierat samhälle”, skriver Garnert (Garnert 

1993:224). 

 

På samma sätt som det är svårt att försöka föreställa sig en värld utan 

elektricitet, är det svårt att en föreställa sig en värld utan fotografiska bilder. 

Steve Edwards, lärare i konstvetenskap vid Open University i England, skriver 

att mycket av vår kunskap om världen kommer från fotografens visualisering 

(Edwards 2007:22). Både elektricitet och fotografi är exempel på tekniska 

uppfinningar som blivit till självklarheter under 1800- och 1900-talet, så 

självklara att vi slutat se hur de påverkar våra sätt att uppfatta världen eller hur 

de påverkar vårt sociala liv. Fotografier av andra platser sprids över världen och 

gör platser vi aldrig kommer att besöka mer förståeliga för oss. Genom 

spridning av bilder i tidningar, böcker, film och tv tillgängliggörs världen, den blir 

synlig på ett nytt sätt. Den digitala utvecklingen har på liknande sätt förändrat 

vårt sätt att se och uppleva världen under det sena 1900-talet till idag. Genom 

internet och digitala media har vi blivit en interaktiv del i det vi tidigare bara var 
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mottagare av. Det digitala fotografiet är en del av den förändringen. Vi möter 

bilder på andra sätt än tidigare och tillgången till bilder är en annan (Dahlgren & 

Snickars 2009).  

 

Historikern Pär Blomqvist vid Stockholms universitet och teknik- och 

vetenskapshistorikern Arne Kaijser, skriver om hur fort vi blir omedvetna om de 

tekniska system som omger oss. Ofta är ny teknik något som upprör och 

ifrågasätts, men vi tar den snabbt till oss och den blir så självklar för oss att den 

blir osynlig. ”System som ursprungligen kopplades samman med visioner om så 

väl det goda livet som med dystopiska profetior och samhällelig undergång”, 

skriver de, ”förvandlas till oproblematiska apparater utan ideologisk laddning.” 

Vidare pekar författarparet på att vi har en föreställning om att utvecklingen 

alltid går framåt. Det finns en föreställning om en lagbunden framåtrörelse i 

utvecklingen, baserad på en internalistisk och teknikdeterministisk syn på 

teknisk utveckling. Att utvecklingen går framåt är en tankekonstruktion, skriver 

de. (Blomqvist och Kaijser 1998:9)  

 

Det teknikskifte jag tar upp här är en del av en större helhet, en del av det vi i 

vår samtid kallar den digitala revolutionen. Detta teknikskifte går långt utanför 

den fotografiska kontexten, men här ska jag bara titta på den ur ett relativt snävt 

fotografiskt perspektiv.  

Fotografisk#historia#i#korthet#

Den fotografiska historien tecknas här som en fond att se porträttfotografernas 

bilder och berättelser mot. Den fotografiska bilden och kameran har funnits i 

nära 180 år. Mycket har naturligtvis hänt sedan dess, både med den tekniska 

utvecklingen, med människans förhållande till tekniken och med kameran och 

den fotografiska bilden.  

 

Konstvetare Mary Warner Marien på Syracuses universitet som anlägger ett 

kulturhistoriskt perspektiv på den tekniska utvecklingen, skriver att kameran var 

parallell med den första vågen av den industriella revolutionen. Den första 

kameran såg dagens ljus 1839, samtida med ångloket, järnvägen, telegrafen, 

den borgerliga familjen och kapitalismens framväxt (Marien 2010:77). Den 
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fotografiska bilden demokratiserade bilden, skriver författaren och essayisten 

Susanne Sontag. Genom att tillgängliggöra bilden för människor utanför 

samhällets absoluta elit (Sontag 2002). Den fotografiska bilden gjorde porträtt 

tillgängligt för en växande skara i samhället. Från 1880 till 1920 har 

porträttfotografiet sin storhetstid i Sverige, skriver etnolog Anja Petersen. Från 

att ha varit begränsat till de mer välbeställda i samhället, blev det tillgängligt för 

en allt större del av befolkningen. När kameran blir så billig och lättanvänd att 

den börjar köpas för privat bruk är det festligheter som fotograferas och bevaras 

för framtiden. Minnen av högtider och festligheter manifesterar familjen. Bilder 

av bröllop visar upp och talar om för omvärlden att två familjer binds samman 

och hör ihop. När kameran blir var mans egendom blir kameran också en tydlig 

del av det sociala livet. Det som inte fotograferas är inte värt vår 

uppmärksamhet (Sontag 2002, Bourdieu 1990). Redan under det förra 

sekelskiftet skriver filosofen Walter Benjamin att om en händelse inte 

fotograferas har den kanske inte hänt. En bild kan upplevas som mer verklig än 

verkligheten själv (Marien 2010).  

 

Industrialismen och den borgerliga idén om familjen och fotografiet växte fram 

sida vid sida. Marien skriver att den snabba kommersialiseringen av 

kameran/fotograferingen skapades i interaktionen mellan sociala behov och de 

tekniska uppfinningarna. Den billigare teknik som utvecklades under perioden 

1854 – 1880 stimulerade marknaden för porträttfotografer. Samtidigt som 

telegrafen, järnvägen och ångskeppen gjorde kommunikation, resor och handel 

snabbare, höll kundernas önskningar om porträttbilder samma takt.  

 

1888 lanserades Kodaks kamera som separerade den fysiska akten att ta bilder 

från den att framkalla bilder. Den billiga kameran med sin nya teknik krävde 

inga stora tekniska färdigheter. Kodakreklamen löd: ”You push the button. We 

do the rest”. Kameran innehöll 100 blad bestrukna med ljuskänsliga kemikalier, 

som exponerades ett och ett. När de hundra bilderna var exponerade skickades 

kameran in till Kodak som framkallade dem. En nyladdad kamera och bilder 

levererades sedan till kunden. Den billiga, lättanvända kameran skapade 

förutsättningar för ett utökat privat fotograferande, som till viss del konkurrerade 

ut porträttfotograferna. Sedan dess har vi sett en mängd lättanvända kameror 
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passera revy, där framkallningen av filmen och det tekniska kunnandet skötts 

av andra. Idag, med den digitala tekniken, behöver vi inte ens framkalla bilderna 

och mångfalden av bilder vi kan ta är dessutom tillsynes obegränsad. De billiga 

lättanvända kamerorna förändrade förutsättningarna för porträttfotograferna, 

många förlorade sitt levebröd. Frågan som infinner sig är vilka paralleller som 

kan dras till det som händer idag?  

 

Den digitala kameran var från början en biprodukt inom rymdforskningen. 

Redan 1961 presenteras idén om en mosaik som ska fungera som en 

förstärkning av ögats bilder i Nasas rymdprogram (Snickars 2009:173). År 1990 

kommer den första digitalkameran ut på marknaden och samma år lanserar 

Adobe bildbehandlingsprogrammet Photoshop 1.0, som kom att bli synonymt 

med bildredigering. Den första mobilen med inbyggd digitalkamera lanserades 

våren 1999 (Snickars 2009:178). I början av 2000-talet anses digitalkamerorna 

hålla tillräckligt bra kvalité för att användas vid bröllopsfotograferingar, för bilder 

som tidigare ofta tagits med analoga mellanformatskameror. En annan 

anledning med att vänta med att fotografera digitalt var att de lagringsmedia 

som fanns att tillgå ansågs otillräckliga eller obeständiga, skriver filosofi- och 

vetenskapsteoretikern Dag Petersson (Petersson 2009). Sättet att förhålla sig 

till bild, skriver Snickars vidare, har också förändrats. Framförallt bland yngre 

människor tas inte bilder för att föreviga en händelse, snarare menar han 

”handlar det om att visa upp ett skeende i ett konstant nu” (Snickars 2009:172).  

Den#objektiva#bilden#och#maskinskötaren#

Genom fotografins historia har fotografiet associerats med realism och 

objektivitet. Fotografen sågs från början som en maskinskötare, och den tanken 

lever fortfarande kvar även om den började ifrågasättas redan på 1800-talet. Att 

skapa en bild genom en kameralins inbegriper alltid subjektiva val om vad som 

skall fotograferas, om vad som ska uteslutas, utsnitt, komposition och vinkel. 

Kameran är också skapad av människor och tekniken utgår från föreställningar 

om vad som skall fotograferas (Flusser 1988).  

 

Kameran är samtida med positivistisk världsbild. Fram till mitten av 1800-talet 

sågs fotografiet som en absolut avbild av verkligheten och fotografen som en 
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maskinskötare. Under den andra halvan av 1800-talet börjar bildens absoluta 

sanningsvärde ifrågasättas och hur fotografen påverkade bilden synliggöras. 

Kameran rymmer fortfarande en dubbelhet av subjektivitet och objektivitet, i 

denna dikotomi skapas ett spänningsfällt. Åsikterna om bildens värde som 

sanningsvittne och fotografen som förlängning till kameran går fortfarande isär 

och har aktualiserats igen i och med den digitala tekniken (Sturken & Cartwright 

2009:16 f). En diskussion som pågick under 1990-talet är hur sann en digital 

bild är, då bildredigeringsprogrammen gjort bildmanipulation lättillgänglig, något 

som nu anses mindre viktigt. Idag ligger fokuset på hur bilder sprids. ”Att ett 

analogt fotografi skiljer sig från ett digitalt”, skriver Snickars, ”genom att den 

indexikala relationen till det avbildade kan ifrågasättas, har inte gjort att de 

digitala fotografierna blivit mindre användbara.”(Snickars 2009:192)  

 

Bröllopet#i#bild#

Bröllopsfotografiet intar en särställning bland fotografier, både på ett generellt 

historiskt plan och på det privata planet, skriver etnolog Eva Kjerström-Sjölin 

(1993:145). Bröllopsbilden har enligt Kjerström-Sjölin och etnolog Eva Knuts 

kommit att bli en del av ritualerna runt bröllopet, antingen som tidigare i en 

ateljé oftast före bröllopet, eller som nu i direkt anslutning till bröllopet, före efter 

och under ceremonin. Redan tidigt under fotografins historia, vid mitten av 

1800-talet, ses bröllopet som en viktig händelse att dokumentera och att gå till 

fotografen för att föreviga, skriver sociologen Bourdieu. Att fotografera ingår 

som en del av ritualen vid bröllopet (Bourdeiu 1990:20, Sontag 2002:8) I det 

sociala livet blir familjefotografiet ett sätt att manifestera och lyfta upp familjen, 

att visa upp sig som familjeenhet, enligt Bourdieu. Han kallar fotograferandet av 

bröllop ”en av hemkulturens riter” enligt Kjerström-Sjölin, i vilken familjen är 

subjekt och objekt på en och samma gång (Kjerström-Sjölin 1993:148). 

Bröllopsbilden förstärker och lyfter upp det högtidliga tillfället som familjen 

skapar runt sig och den rituella händelsen. Bilden stärker berättelsen och 

föreställningen om familjens samhörighet. Att bröllopsfotografiet införlivades i 

ceremonin tidigt i fotografins historia berodde på att det bidrog till att göra 

bröllopsceremonin till en exklusiv tilldragelse (Knuts 2006). 
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De första bröllopen i Sverige fotograferades på samma vis som porträtten på 

visitkortsbilderna, porträtt med människor i helfigur.3 ”Den avbildade framstår 

som typ snarare än som individ” (Kjerström-Sjölin 1993:148). Detta sätt att 

avbilda brudpar är ett mönster som håller i sig i flera decennier. I dessa bilder 

står brud och brudgum bredvid varandra med blicken riktad mot kameran, till 

synes alltså riktade mot betraktaren. Parterna verkar nästan omedvetna om 

varandra, all koncentration riktas mot kameran. Det utvecklas en praxis att i 

bilderna uttrycka samhörighet mellan parterna genom att bruden håller 

brudgummen under armen, en position som kan ses som ett uttryck för den 

könsbundna hierarkin inom äktenskapet. En annan slags bröllopsbild, vanlig 

under 1900-talets första hälft, är gruppbilden med hela bröllopsföljet. Kön, men 

också klasstillhörighet framträder tydligt i dessa tidiga bilder. Bröllopsfotografiet, 

skriver Kjerström-Sjölin (1993:155) är inte blott en bild av det uppställda 

brudparet, utan också en avspegling av äktenskapet, historiskt och socialt. Det 

avspeglar en tids syn på äktenskapet, på bröllopet och på könsrollerna. 

Bröllopsfotografiet har förändrats i och med att äktenskapets sociala funktion 

och vår syn på bröllopet förändrats.  

 

Även om ateljébilderna är vanligast finns en del bilder som tagits utomhus. En 

del av dessa utomhusbilder avbildar brudparet och dess följe i en social kontext, 

ofta framför brudens familjehem (Kjerström-Sjölin 1993:152).   

 

Kjerström-Sjölin skriver att de många attributen och de fotografiska 

bakgrunderna efter hand reduceras och att det blir själva brudparet som 

uttrycker bröllopets betydelse. Från 1950-talet börjar kamerans avstånd till 

brudparet krympa, bilderna bli mer romantiska, paret börjar vända sig mot 

varandra (Knuts 2006, Kjerström-Sjölin 1993). Den klassiska 

helfigurssättningen på officiellt avstånd försvinner. Brudparet avbildas i 

halvfigur, eller så går fotografen ännu närmare och bilderna blir privata porträtt i 

närbild. Bilden går från att ha varit representativa och ceremoniella till att skildra 

brudparets privata och personliga egenart. Under 1960 - 70-talet blir antalet 

                                            
3 Visitkortsporträtten var del av den borgerliga umgängesform som visiten kom att utgöra. Att lämna ett 
visitkort tillhörde god etikett om värden inte var hemma eller inte kunde ta emot (Petersen 2007:28). 
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bilder fler vid varje enskilt fotograferingstillfälle. Brudparen blir förevigade i hel- 

och halvfigur, och i närbild. Bilderna på bröllop blir allt mer en privat händelse, 

byggt på ömsesidiga känslor (Kjerström-Sjölin 1993). 

 

Knuts kopplar ihop bröllop, ritualer och konsumtion. Hon skriver att hon 

”materialitet ökar upplevelsen av ritualer och ritualer kan öka föremåls 

betydelser” (Knuts 2006:31). Fotografiet och fotograferingen är både en del av 

bröllopsritualen och senare en rent fysiskt materiellt bevis på hur något var och 

att något hänt. Uppladdningen inför bröllopet är lång, ofta börjar planeringen 

redan ett år innan. Fotografen blir tidigt inkopplad och bokad. På bröllopsdagen 

skall allt vara perfekt (Knuts 2006:101).  

Bröllopet kan liknas vid en idrottslig prestation efter en lång 
uppladdningsfas. Det gäller att pricka toppformen och släppa taget 
för att uppleva flow under den dag som idealt är en dag brudparet 
bara upplever en gång i livet. Detta ska också speglas i de bilder 
som tas av bröllopsfotografen. Fotografiet är och blir på det sättet 
syntesen, både något att sträva mot före det ska tas och något att 
återkomma till efteråt. (Knuts 2006:101) 

 

Som påpekats, att låta sig fotograferas under bröllopsdagen tillhör ritualerna 

runt bröllopet. Idag avsätts allt mer tid för fotografering. Bröllopsdagen är idag, 

enligt Knuts, en av de mest väldokumenterade dagarna i en människas liv. Att 

bli fotograferad av en professionell fotograf gör händelsen mer speciell och 

förhöjer känslan av bröllopets exklusivitet (Knuts 2006:103). 

Fotografi#ur#ett#socialt#perspektiv# #

Vilket sätt fotografen förväntas agera på är delvis knutet till kameran som ett 

socialt synligt attribut. Fotografen lägger förväntningarna på sig själv och en 

förväntning på vilka slags bilder som ska tas kommer också utifrån. Bilder 

speglar rådande normer i samhället. Kameran som används sätter spår, menar 

fotojournalisten Göran Segerholm, som skriver att beroende på vilken slags 

kamera du använder lämnar detta spår i bilden, inte bara genom sina olika 

möjligheter och begränsningar, utan genom att medvetandet om tekniken 

påverkar fotografens sätt att tänka. Olika slags kameror påverkar den kreativa 

processen på olika sätt.  
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Att välja verktyg är en del av din kreativa process, och 
den påverkar också mycket mer än tekniska parametrar 
som skärpa och färgåtergivning. Det påverkar dina 
tankar om vad du gör och varför. (Segeholm 2008:149) 

Kameran och bilden blir en del av det sociala samspelet.  

Normer#i#bild#
Petersen skriver om hur normer runt kvinnlighet och manlighet görs och 

reproduceras i fotografiska porträtt under det sena 1800-talet. I studion skapas 

förställningar av kvinnlighet och manlighet när den fotograferade ombeds inta 

olika poser. Vissa gester förväntas och reproduceras därigenom från ett 

fotograferingstillfälle till nästa och från en fotograf till en annan, normer som 

förvärvats av fotografen och den fotograferade. Petersen tittar på bilder från en 

tid som flytt. Bilder är en tvådimensionell återgivning av en tredimensionell 

verklighet, som påverkats av ett socialt samspel och föreställningar om vad bild 

är. Hon ställer sig frågan vad som är verklighet och vad som är konstruktion i 

bild. 

 

Bildmetodiken##

Images are produced according to social and aesthetic 
conventions. Conventions are like road signs: we must 
learn their codes to make sense, and the codes we learn 
become second nature. (Sturken & Cartwright 2009:26)  

Vi använder ord och bild för att förstå och beskriva världen som vi ser den. Att 

förstå världen genom bild och språk, sker genom system som är strukturerade 

enligt vissa regler och konventioner. Ett språk har ett antal regler för hur vi ska 

uttrycka och tolka mening. Det har också det system av representation som 

används i målningar, teckningar, fotografi, film, tv och digital media. Trots att 

dessa system av representation inte är språk är de symboliska teckensystem 

och kan därför analyseras med hjälp av metoder som lånats från lingvistiken 

och semiotiken (Sturken & Cartwright 2009:12).  

 

Bildspråk och skriftspråk är skilda men kompletterande symbolsystem. Liksom 

språket, både det talade och det skrivna utgör bilden en uppsättning symboler 
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som kan kombineras på en mängd olika sätt. Det finns i bilden precis som i tal 

och skriftspråk begränsningar för variationen, begräsningar främst baserade på 

att bildskaparen påverkas av och begränsas av sin tids normer och 

förväntningar på hur bild skall gestaltas och på tidigare bildskapares bilder. Vi 

skapar mening i den materiella världen genom att förstå tingen och verkligheten 

i deras speciella kulturella kontext. Idag råder konsensus om att de bilder som 

skapas som en representation av verkligheten inte enbart är kopior av 

verkligheten, och att bilderna inte är en bild av hur den som skapade bilderna 

såg verkligheten (Sturken & Cartwright 2009:12). Bild och bildskapare är en del 

av bildkonventioner och kulturella förståelser av vad bild är och hur man 

använder bild för att kommunicera. Att frigöra sig från rådande bildkonventioner 

eller en lång bildtradition är så gott som omöjligt (Eriksson & Göthlund 2004:17 

f). Människan styrs i stor utsträckning av sina mentala föreställningar, det vill 

säga föreställningar om hur saker och ting ser ut och är beskaffade. Detta 

påverkar olika uttrycksformer som i sin tur inverkar på vår föreställningsvärld. 

Våra mentala föreställningar, de bilder som vi bär med oss av hur något ser ut, 

de konkreta tvådimensionella bilderna på papper och skärm, samt den fysiska 

världen befinner sig i en ständig växelverkan (Eriksson & Göthlund 2004:34). Vi 

lär oss regler och konventioner om hur något ska eller förväntas representeras 

inom en given kultur, medvetet och omedvetet. En given representation inom en 

given kultur speglar kulturella mönster och förstålelser (Sturken & Cartwright 

2009:13). Genom att ställa frågor till äldre bilder kan man se hur samtidens 

bilder förhåller sig till äldre bildtraditioner. Bilder kan precis som språk innehålla 

vissa strukturer som är mer beständiga, medan andra delar lättare blir föremål 

för förändring. Viktigt för att förstå en bild är också dess kontext, var och hur 

den presenteras, men också hur den passar in en historisk, social och kulturell 

kontext.   

”Semiotiken”, skriver Göthlund och Eriksson, ”är den vetenskap som 

undersöker människans betydelseproduktion” (Eriksson & Göthlund 2004:34). 

Den intresserar sig för kommunikation och meningsskapande. Förenklat kan 

man säga att det är en teori om hur människor kommunicerar via tecken 

(Eriksson & Göthlund 2004:34). 
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Barthes teori utgår ifrån att bilden kan tolkas som tecken. Fotografiet förefaller 

vara en direkt avbildning av verkligheten, men är i själva verket del av ett 

komplext orsakssammanhang, där normer föreställningar och händelser spelar 

in på vad som ska hamna på bild och hur den ska se ut. Precis som en skriven 

text tolkar världen med hjälp av en person, förevigar fotografen en subjektiv bild 

med hjälp av kameran. Fotografiet är en tvådimensionell avbildning av 

verkligheten, men kan inte fånga det som verkligen hände, bara ett tyst 

tvådimensionellt utsnitt av det upplevda. (Sturken & Carwtright 2009, Petersen 

2007, Sontag 2002, Flusser 1988)  

För att kunna avkoda bilden har Barthes indelat bilden i tre meddelandenivåer. 

En denotativ – eller denoterande nivå – som kan förstås som det bokstavliga 

meddelandet av vad bilden avbildar. En konnotativ – eller konnoterande nivå – 

som i sig kan delas upp i två olika plan, på ett gemensamt och ett individuellt 

plan. Det är på den konnotativa nivån vi hittar de kulturella koderna. Den 

konnotativa nivån är det symboliska värdet av en bild. Här ligger vår kulturella 

och vår individuella förståelse. Barthes metod att avkoda bilder har sedan 

fortsatt att användas av forskare inom Visual studies, inom konst och 

bildvetenskap och etnologi (Petersen 2007, Eriksson & Göthlund 2004, Barthes 

1993). Bildens olika tecken tolkas som symboler för någonting – en symbol kan 

vara konventionell, det vill säga dess betydelse utgör en kulturell 

överenskommelse (Eriksson & Göthlund 2004:37). Det kan dock argumenteras 

för skriver Sturken & Cartwright, att det inte finns något som en denotativ nivå, 

att bilden inte går att förstå eller läsas utanför den kulturella förståelsen. De 

menar att metoden ändå är användbar då det hjälper oss att se hur bilden 

fungerar dels genom det som den beskriver på det denoterade planet, dels vad 

som ligger på ett konnoterande och kontextuellt plan (Sturken & Cartwright 

2009:20).  

Kroppsretorik och seendepositioner  
Genusvetaren Anja Hirdman lägger ett genusperspektiv på bildtolkningen som 

jag inte kan bortse från. ”Bildens kroppsretoriska genusschema illustrerar […] 

föreställningar om kvinnor och män. De både presenterar och representerar 

såväl kön som relationen mellan dem ” (Hirdman 2001:50). Vi människor 

använder olika kroppsliga uttryck som förefaller oss vara helt naturliga och 
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spontana, men de rymmer i själva verket socialt fastställda scheman. ”Vi lär oss 

inte bara hur och när vi ska uttrycka oss på ett visst sätt utan vi lär oss samtidigt 

att bekräfta våra idéer om det som är vårt jag, både för oss själv och andra.” 

(Hirdman 2001:50) Hur vi placerar kroppen, skillnad i höjd, ansiktsutryck, 

självberöring är några exempel på genusbundna kroppsliga uttryck. Seendet 

och vårt medvetande om seendet är också det viktigt i skapandet av och 

avläsandet av bilder. Vårt seende är fyllt av sociala koder som är en del av vår 

kultur och så självklar för oss att vi inte reflekterar över dem. Blicken på de 

avfotograferade såväl som blickarna hos de som fotograferas är en del av 

skapande av kön. Olika blickar och blickpositioner förhåller sig till 

maktpositioner, som i sin tur kan härledas till kön, men också klass och etnicitet. 

Var och hur personer i bild ser på, eller inte ser på varandra, tydliggör vem som 

står i fokus och på vilket sätt (Hirdman 2001:53)  

Avstånd och vinkel  
Avståndet till objektet är ett sätt på vilket bilder kommunicerar. Men hur ett 

avstånd till de som fotograferats tolkats beror också på i vilken kontext de 

fotograferats. Generellt kan avståndet i bild tolkas inom följande ramar: En 

närbild där bara överkroppen är synlig ger oss en personlig bild, bilden är tagen 

på det avstånd där vi skulle tala med en annan människa. Går vi närmare och 

bara får med ansiktet blir vi intima, vilket är vanligt i bröllopsbilder. Bilder i 

helfigur ger oss en större distans och ett socialt tilltal, medan ett större avstånd, 

där paret bara ingår som ett element i bilden, ger oss ett mer distanserat 

formellt tilltal (Hirdman 2001:48). Ur vilken vinkel bilden är tagen påverkar också 

hur betraktaren förstår bilden. Om en person fotograferas underifrån förstår vi 

att personen har makt, en bild tagen uppifrån och ner mot de avbildade 

förminskar dem, nu har betraktaren genom fotografens ögon ett maktperspektiv 

på de avbildade (Bergström 2010, Segeholm 2009, Lindberg & Åberg 2004). 

Fotograferas paret ur ett parallellt perspektiv blir upplevelsen den av att paret är 

jämbördig med betraktaren.   
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Materialet 

En#presentation#av#fotograferna#

Jag har fört samtal med sex fotografer i fem företag. Lennart besöker jag i hans 

hem, ett stenkast från hans och sonens ateljé i Göteborg. Vi har efter det 

samtalat i telefon runt materialet. Maria och Anna besöker jag i deras studio i 

Östersund vid ett tillfälle. Li och Philippe träffar jag via Skype, Li vid två tillfällen, 

Philippe vid ett. Allan Frisk träffar jag en gång i hans och hustruns ateljé i Mora. 

Några av fotograferna känner varandra. Anna och Maria känner både Lennart 

och makarna Frisk, medan makarna Frisk bara känner Anna och Maria. 

Philippe känner till Lennart.  

 

Fyra företag har varit verksamma som bröllopsfotografer över teknikskiftet. Den 

femte fotografen har en analog erfarenhet, men inte i sin roll som 

bröllopsfotograf. En av fotograferna driver fortfarande en helt analog 

verksamhet tillsammans med sin fru. De med både en analog och en digital 

erfarenhet av bröllopsfotografering har ateljéer. Alla fotograferna har någon eller 

stor erfarenhet av att fotografera bröllop utomhus.  

 

Samtalen har växlat mellan formella intervjuer och samtal sprungna ur en delad 

erfarenhet som fotografer. Samtalen är baserade på grundläggande 

frågeställningar som utgår från min egen erfarenhet som fotograf och etnolog. 

Frågeställningarna utvecklas därefter utifrån både delade och icke delade 

erfarenheter. Hypoteserna har utvecklats och omformats under samtalens 

gång. Det första samtalet hade jag med Lennart, en vän och mentor i 

studiofotografi, som jag känt sedan 1998. Detta samtal blev vägledande för de 

följande samtalen.  

 

I materialet finns fotografier från strax innan teknikskiftet mellan analog och 

digital bild tagna av Lennart, Maria och Anna och makarna Frisk. Bilderna från 

2010 till 2012 är hämtade från fotografernas webbplatser, här finns också 

Philippe och Li representerade. Jämförelsen mellan de analoga bilderna är inte 

helt rättvis, då Lennarts bilder är urval från hans bok Porträttfoto, medan 

bilderna Maria och Anna tagit är ett urval jag gjort ur ett begränsat material ur 
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en av deras negativpärmar som vi valt utifrån årtal. Bilderna från 2010 till 2012 

är tagna när de flesta av porträttfotograferna ser användningen av 

digitalkameror som självklara. 

 

Intervjuerna har spelats in och jag har parallellt fört anteckningar. Ambitionen 

har varit att spela in allt som sagts. På grund av tidigare erfarenheter har jag fört 

anteckningar om tekniken skulle svika, vilket den också gjort. Vid dessa tillfällen 

har jag direkt efter samtalen renskrivit mina anteckningar, så att så lite som 

möjligt av det som sagts skulle gå förlorat.  

Lennart Nilsson 

Lennart har varit verksam som fotograf sedan 60-talet. Han har en ateljé 

centralt belägen i Göteborg. Idag driver han ateljén tillsammans med sin son. 

Bröllopsbilder, som tidigare var en stor del av ateljéns verksamhet, har idag 

blivit en mindre del av verksamheten, på grund av den ökande konkurrensen i 

Göteborgsområdet. I dag ligger fokus därför på barn och företagsporträtt, bilder 

av människor i företag som används för hemsidor, i presentationer och ibland 

att hänga på väggen.  I Göteborg är konkurrensen runt bröllopen stor, Lennart 

räknar med ett femtiotal fotografer som konkurrerar om kunderna. Lennart är en 

prisbelönt porträttfotograf, med böcker och utbildningar i bagaget, samt en 

utbildning till domare i porträttfototävlingar med fokus på bröllop. Utbildningen är 

amerikansk. Lennart undervisar i ljussättning på Fotohögskolan. 1998 

praktiserade jag hos Lennart under en månad för att själv lära mig att sätta ljus i 

studio. Han har sedan dess sporadiskt fungerat som en mentor för mig. 
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Första sidan under fliken bröllop på Lennart Nilssons hemsida 2012-04-19. 

Fotograferna Maria och Anna  
Maria och Anna har varit verksamma tillsammans sedan 1998. Innan dess 

jobbade de var för sig, Maria sedan 1982 och Anna sedan 1990.  De driver nu 

en ateljé tillsammans i Östersund. Att porträttera privatpersoner, oftast barn, 

och porträtt av personal i företag och bröllop ingår i deras verksamhet. När jag 

träffar dem i september ligger fokus på att fotografera barn inom förskolan. 

Bröllopsfotograferandet är spritt över året.  

 

I Östersund är inte mångfalden av fotografer lika stor som i Göteborg och 

mängden av fotograferade bröllop har därför inte minskat på samma sätt för 

Anna och Maria som för Lennart.  

 

Jag har ingen tidigare personlig relation till Anna och Maria. Jag har tittat i deras 

skyltfönster, samt stött på deras bröllopsbilder i de lokala tidningarna under 

”nygifta”. Samtalet blir därför ett annat än det med Lennart. Vi prövar varandra 

under samtalets gång. Jag är en främling, med ett för dem otydligt syfte.  
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Första sidan under fliken bröllop på Fotograferna Anna och Marias webbplats 

2012-04-19. 

Li Fernstedt  
Li har varit verksam som bröllopsfotograf sedan 2003. Li har ingen egen studio, 

men har tillgång till studio. Li erbjuder sina tjänster i Göteborg och Skåne. Hon 

jobbar med bröllopsfotografi och porträttfotografi. Liv har i grunden en 

dokumentär utbildning och erfarenhet.  

 

Li och jag delar erfarenheten av att ha gått på Nordens Fotoskola. Vi är båda 

utbildade dokumentärfotografer. Vi känner inte varandra sedan tidigare. Jag 

fann henne på ett gemensamt forum för fotografer, Nätverket brudarna, där jag 

efterlyst kontakter med bröllopsfotografer. Vi finner snabbt en gemensam 

förståelse, då vi delar erfarenheten av att ha haft samma lärare, av att ha bott 

på samma folkhögskola och att vi är utbildade i samma dokumentära tradition.  
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Första sidan under fliken bröllop på Li Fernstedts webbplats 2012-04-19. 

Philippe Rendu  
Philippe har varit verksam som fotograf sedan 2003. I början av sin verksamhet 

fotograferade han porträtt och bröllop analogt. Övriga arbeten gjordes digitalt. 

2006 gick han helt över till att fotografera digitalt. Philippe är verksam i 

Hudiksvall. De flesta av hans brudpar är från Stockholm och gifter sig under 

sommaren.   

 

Philippes bilder hittar jag på sajten brollopsfotografer.com. Att jag väljer att 

intervjua honom av alla de fotografer som finns på sidan är till största del en 

tillfällighet. Det enda skäl jag har är för att han är man och att jag vill ha en 

balanserad könsfördelning mellan informanterna. Anledningen till att jag vill ha 
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en balans är att jag uppfattar det som kvinnor och män har olika syn på bröllop. 

 
Philippe Rendus förstasida på hans webbplats 2012-04-19.  

Allan Frisk  
Allan har varit verksam som fotograf sedan 1948. Han och hans fru driver en 

porträttateljé i Mora gemensamt sedan 1965. Allan och Barbro Frisk har aldrig 

gått över till den digitala tekniken och fotograferar nu främst barn och 

familjegrupper i sin studio. Fram till teknikskiftet var bröllopsfotograferingarna 

många för makarna Frisk. Under 70-80 och till mitten av 90-talet var paret, 

enligt egen utsago, det mest anlitade bröllopsfotograferna i Mora.  

 

Makarna Frisks ateljé upptäcker jag av en händelse under ett besök i Mora. Jag 

kliver in av nyfikenhet, för att ateljéerna i Sverige börjar bli få och jag är nyfiken 

på varför. Den här ser utifrån ut att ha varit med ett tag och jag kliver in i butiken 

för att fråga hur de klarat sig i den digitala konkurrensen. Mitt första samtal har 

jag med Barbro Frisk som är mycket skeptisk till digitala bilder och de nya 
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amatörer som slagit sig in på bröllopsmarknaden. När jag senare ringer för att 

få en intervju med makarna är det Allan jag får prata med. Allan är mer ödmjuk 

inför de nya fotograferna, men det kan också bero på att jag den här gången 

presenterat mig på ett tydligare sätt.  

 
Allan och Barbro Frisks skyltfönster 2012-03-26.  

Samtalen#och#återkoppling#till#tidigare#forskning##

Här under har jag under olika rubriker försökt definiera vad som sägs om den 

gamla respektive den nya tekniken under olika förhållanden. Jag ställer mig en 

bit ifrån för att perspektivera och få syn på det tillsynes självklara. Jag 

kontrasterar genom att diskutera runt olika dikotomier och aspekter. 

Dramatisering använder jag för att se vilka konflikter som finns i det vardagliga 

och hur vardagen förändrats i samband med teknikskiftet. Homologisering 

hjälper mig att få syn på vilka idéer och föreställningar som är gemensamma.   

 

Jag har inte redovisat vad informanterna säger en och en utan istället försökt 

sortera ut vad de berättar om utifrån olika utgångspunkter. Eftersom vi samtalar 

går frågorna ofta in och ut ur varandra och går inte helt att särskilja. I texten 

finns också referenser tillbaka till tidigare forskning och tankar runt hur det mina 

informanter säger förhåller sig till den.  
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Den#analoga#tekniken##

Upplägget vid en analog fotografering: 
Makarna Frisk arbetar fortfarande med den analoga tekniken och jag börjar 

därför i min text med dem, för att få syn på vad som hänt i förändringen mellan 

analog och digital teknik. Allan kallar de bilder han och hustrun tar i studion för 

dokumentationer.  

    - Vi är ju inte av den typen som gör några märkvärdiga poseringar, säger 

han. Stående rakt upp och ner höll jag på att säga, ja man får väl dem att 

posera och lägga en hand på någon axel och inte händerna rakt efter sidorna. 

Sen tar man någon helbild, halvbild och bröstbild.  

Makarna Frisk tar 12 exponeringar per brudpar, ibland något fler. De avsätter 

en timme, men ofta går det snabbare beroende på om det bara är brudparet 

eller om de har med sig fler som ska vara med på bild. Makarna fotograferar 

alltid tillsammans. Svartvitt framkallar de och kopierar de själva. Färgbilderna 

skickar de till labb.4 1995 hade de 44 bröllopsfotograferingar. Idag har de 

mellan tre och fem. När de tog över ateljén i Mora och blev egna företagare 

tänkte de att nu kunde de fotografera efter eget huvud.  

   - Men det gick inte, då fick man inte sålt något heller, säger Allan.  

Nu är makarna gamla och har pension och pengar från den tid då bröllopsbilder 

var en stor affär för dem och andra porträttfotografer, enligt Allan. Flest bilder 

tog de 1989, men det var goda tider från 1970 och framåt. I och med vad han 

kallar den digitala revolutionen tappade de många av sina presumtiva kunder.  

 

Det händer att makarna Frisk fotograferar brudpar ute på sommaren. Men Allan 

säger sig inte tycka om det, ljuset är allt för okontrollerbart.  

   - Regnar det får de komma hit istället, säger han resolut.  

 

Lennart, Philippe, Marie och Anna redovisar också de att det var ungefär så här 

det gick till på den analoga tiden. De kallar det dock inte dokumentationer och 

deras fotograferingar innehåller, enligt egna utsagor, fler variationer. Antalet 

rullar film och tidsåtgången är däremot likartad. Lennart redogör för noggranna 

iscensättningar i studion, men också för hur noggrant han iscensatte de bilder 

                                            
4 Labb: Professionellt mörkrum kallas i dagligt tal labb bland professionella fotografer.  
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som han tog i miljö under 90-talet. Det finns individuella variationer baserade på 

vilka produkter de olika fotograferna presenterar, hur många varierande 

bröllopsbildslösningar de har hittat på att presentera för brudparen, små eller 

stora album med varierande antal bilder för brudparen.  

 

Rummet är i makarna Frisks fall fixerat, med bakgrund och ljussättning. Allan 

påpekar dessutom att han inte tycker om det okontrollerbara rummet, det 

utanför studion. Ser man på de andra fotograferna och då främst på den som 

inte har en studio, finns en stark dikotomi mellan det kontrollerbara, fasta, 

kända och trygga och det mer okända och spontana som fotografen tvingas ta 

kontroll över i ögonblicket. Samtidigt råder det en motsättning här, för det 

okontrollerbara är inte så okontrollerbart som det först kan tyckas. Även 

utomhus skapas kontroll och hittas rum för det som ska fotograferas. 

Fotografen kontrollerar situationen genom att snabbt kunna läsa av 

ljusförhållanden, bakgrunder och hur de ska kunna använda den plats de 

använder sig av som en kuliss till brudparet. Informanterna pekar på att det 

krävdes en större kontroll när tekniken var analog, men kontrollen finns kvar, 

även om fotograferna kan experimentera mer inom ramarna för sin kunskap och 

den tidsram som ges.  

 

Allan använder ordet dokumentationer för deras sätt att fotografera, om jag drar 

paralleller till ordet dokumentär har betydelsen av ordet förändrats under 

historiens gång. När termen började användas inom fotografin under 30-talet 

användes det om fotografier av sociala observationer av de socialt utsatta i 

samhället. Idag har förståelsen av ordet breddats och används både om 

visualisering av personlig erfarenhet och till intensiva socialrealistiska bilder. 

När den tidigare snäva förståelsen av dokumentärfotografiets 

verklighetsanspråk började ifrågasättas, fick ordet en större betydelse (Marien 

2009:280). Ordet dokumentär används i flera sammanhang av mina informanter 

och förstås på olika sätt, baserat på erfarenhet.  

Övergången#från#analog#till#digital#teknik#

Jag frågar Anna och Maria hur de upplever att arbetet av att ta bilder har 

förändrats.   
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   - Absolut! Man tar ju mycket mer på spekulation. Det är ju en väldigt stor 

skillnad, jag menar, innan hade man ju tre rullar, man kunde inte göra av med 

mer för att då är ju förtjänsten borta. Nu kan man fotografera hur mycket som 

helst. Så det blir ju mycket mer spontana och roliga bilder. Det andra, det mer 

traditionella har ju inte förändrats, så mycket, säger Anna.  

   - Man har väl lättat lite på sådana regler som hur man bör hålla händerna, 

säger Maria.  

   - Ja, men det handlar ju inte om digital, eller analogt, säger Anna.  

Sen forstätter hon: 

   - Från början när vi gick över till det digitala då slarvade man ganska mycket, 

för man tänkte att allt går att fixa sen. Nu ser vi till att allt ser så bra ut som 

möjligt redan från början, vid fotograferingen, för ska man fixa mycket i datorn 

efter tagningen då är förtjänsten borta. När vi precis börjat fotografera digitalt 

förändrades vårt sätt att arbeta drastiskt, sedan har vi rört oss tillbaka mot det 

analoga sättet att tänka. 

 

Med att göra klart när man fotograferar och inte efteråt, menar Anna att man ser 

till att hår och kläder ser ut som man vill ha dem och att ljuset faller som det 

ska. De har med andra ord gått tillbaka till att kontrollera rummet och 

iscensättningen. De har rört sig från en kaotisk experimenterande fas tillbaka till 

det mer kontrollerade rummet.  

 

Phillipe började fotografera professionellt 2003. Då arbetade han både analogt 

och digitalt. Analog för bröllop och porträtt, digital vid andra tillfällen. 2006 gick 

han helt över till den digitala tekniken.  

   - Jag tyckte att det var lättare med den analoga tekniken då i början, man 

fotograferade, stoppade på brevlådan och fick tillbaka bilderna ett par dagar 

senare i rätt format, färdiga att klistra in i albumet. Det var mer komplicerat 

digitalt, mer nervöst i början. Kamera som skulle med i bilen, batterier som 

kunde ladda ur /de hade kort laddningstid i början/.  Minneskort som inte höll. 

Skulle man till exempel till Stockholm och göra ett jobb var det mycket som 

kunde gå fel, säger han.  

 

Sen förändrades det och det här är hur han ser på det gamla och det nya idag:  
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   - Tidigare var man försiktigare vid varje fotografering. Använde 

mellanformatskamera och stativ. Det är mycket roligare med digitalt, man kan 

vara mycket mer rörlig med småbild5.  

 

Lennart har ett mer ambivalent förhållande till den nya tekniken. 

Bilderna blir inte lika väl genomtänkta, välkomponerade och välplanerade som 

tidigare, då varje blixt sattes efter att noggrant ha provat ut resultatet, genom att 

mäta ljuset, ta polaroidbilder och utveckla tidigare fotograferingars resultat.  

Detta gäller för både inne som ute. På den analoga tiden hade Lennart ett antal 

färdiga välplanerade sättningar för hur både barn brudpar skulle se ut på bild. 

Innanför de ramarna kunde sedan brudparet röra sig. Men i och med den 

digitala tekniken har det blivit livligare bilder, menar han. Seendet hos 

fotografen är ändå det viktigaste, vare sig det är analog eller digital teknik det 

handlar om. Har inte fotografen blicken för bilden, blir det inga bra bilder, säger 

han.  

 

Lennart önskar att sonen tvingades tänka mer i bild, det var ju på det sättet man 

måste jobba tidigare, när man bara hade 12 rutor på en film. Komposition och 

ljus måste sitta där från början – med en gång. Då tog man 10 – 20 bilder. 

Sonen tar nu 60 -70 bilder per porträttsession. Den mentala fokuseringen i varje 

givet ögonblick är inte längre lika nödvändig. Koncentrationen har fått ge plats 

för det mer experimentella, det som Lennart kallar ”trial and error”. Gammal 

kunskap förlorar mark. Hierarkier mellan olika kunskap förskjuts. 

Hantverkskunskap får delvis stå tillbaks för nya mer experimentella bilder.   

 

Ljussättningen är något som utarmats, menar också Lennart. Det utslätade, 

platta ljuset har blivit en trend. Det formande ljuset har försvunnit. Bakgrunderna 

är vita, kanske för att det är lättare att redigera bilden efteråt med den 

bakgrunden. Innan den digitala tekniken krävde en vit bakgrund en mycket mer 

exakt ljussättning än en mörk bakgrund, som kunde vara svår att få till. Idag 

fyller det digitala mörkrummet ut luckorna för de misstag som görs i studion. Det 

                                            
5 Digital småbildskamera.  
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plattare ljuset gör att positionerna av de avporträtterade inte behöver vara lika 

låsta.  

 

Anna menar i motsats till Lennart att bilderna är mer perfekta idag.  

   - Vi ser jättestor skillnad om vi beställer bilder från negativ för någon kund  

i jämförelse med hur det ser ut idag. Sådana bilder, alltså vi skulle aldrig kunna 

leverera en sådan bild idag.   

   - Fast, inflikar Maria, det handlar mycket om mode också, inte bara teknik. I 

mitten av 90-talet var det populärt med softade bilder, något som man inte 

skulle kunna presentera för en kund idag.  

 Anna menar att sättet att ta bilderna, hur bilder skall se ut idag i jämförelse med 

på 90-talet, har förändrats. 

    - Ljuset sätts hårdare och man softar på ett annat sätt än tidigare, man 

efterarbetar mer i redigeringen, man har blivit petigare. Förut när man 

fotograferade och bakgrunden inte räckte till då fick man beskära bilden så att 

det blev jättetrångt upptill och nertill eller man kanske var tvungen att kapa 

fötterna om man hade slarvat, nu lägger man bara till bakgrund i 

redigeringsprogrammet. Det är mer perfekta bilder idag, bilderna är mycket mer 

efterarbetade. Att redigera i datorn gör det möjligt, på ett annat sätt en i 

mörkrummet, säger Anna.   

 

Stativet är inte längre nödvändigt som det tidigare var. Att inte hela tiden 

behöva förhålla sig till ett stativ ger flexibilitet och frihet. Både fotografen och 

objektet ges mer rörelsefrihet i rummet. När objektet för fotograferingen är mer 

fri att röra sig i rummet blir det svårare att förutse hur ljuset faller på objektet. 

Det formande, distinkta ljuset får ofta stå tillbaka för rörligheten och möjligheten 

att fånga ögonblicket i dagens porträttfotografering.   

Maria och Anna har slutat använda stativet och säger att de känner sig mer 

flexibla. 

- Nä och sen hinner man ju inte med allt när man har stativ på. När man 

precis har ställt in allting då är det ju över, säger Anna.   

Anna, Maria och Lennart ger olika perspektiv på hur arbetet förändrats i och 

med den digitala tekniken.  
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Garnert skriver om hur ny teknik påverkar oss, att det inte bara är tekniken i sig 

själv som förändrar förutsättningarna, utan främst hur vi förhåller oss till den.  

Ny teknik ger nya förutsättningar och möjligheter, men det 
är samhällelig makt, sociala strukturer och kultur som avgör 
hur människor använder tekniken. Ny teknik är på så vis 
alltid ett löfte och ett hot, och aldrig a priori ett samhälleligt 
framsteg, aldrig något gott i sig. Det avgörande är inte 
tekniken, utan hur och för vilka syften den används.(Garnert 
1993:247).  

Förhållandet till tiden och rummet påverkar i så stor utsträckning 

bröllopsfotografiet i samband med teknikskiftet att det delvis förändrat bilderna. 

Den nya tekniken förutsätter inte längre ett lika kontrollerat arbetsförfarande 

under fotograferingen, kontrollen av rummet har förändrats. I förhållande till 

rummet är fotograferna inte längre lika låsta. Även om de hela tiden måste 

förhålla sig till rummet kan de nu agera mer experimentellt. Ett visst utrymme för 

experiment fanns även tidigare, men kontrollen över ljuset och rummet var vid 

fotograferingen större. Tiden har snarare blivit den ram som sätter gränser för 

vad som kan göras. Tidigare var det i större utsträckning rummet som styrde 

fotografen i dennes arbete. Tar något för lång tid försvinner förtjänsten, denna 

begränsning satte snarare kostnader för film och papper tidigare. Kontrollen av 

bilden har flyttat från fotograferingen till datorn, där möjligheterna för korrigering 

är betydligt mycket större än de möjligheter som gavs vid mörkrumsarbetet. 

Den#digitala#tekniken#

Idag har fotograferandet flyttat ut från ateljéerna. Fotografer och brudpar låter 

sig inspireras av den växande floran av bröllopsmagasin och bilder på internet, 

där en försvinnande lite del av bilderna är tagna i studio. Bröllopet har blivit ett 

livsstilsprojekt, där miljöerna runt brudparen talar om vilka de är. Naturen har 

blivit en viktig del av de alltmer individanpassade bilderna, medskapare till 

brudparets egen förståelse för sig själva som par. Bilderna skall vara 

personliga, men samtidigt skall de nästan ögonblickligen gå att avläsa som 

bröllopsbilder. De ska vara personliga innanför ramarna av något rituellt. Knuts 

skriver ”Paren förhandlar hela tiden för att hitta en mix av unikt och uniformt. Val 

som gör bröllopet personligt men samtidigt igenkännbart som bröllop.” (Knuts 

2006:134)  
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Önskan om personliga bilder har utvecklat sig allt sedan 50-talet (Kjerström-

Sjölin 1993). I de digitala bilderna finns det personliga anslaget kvar, bara ännu 

starkare ännu mer individualiserat, innanför ramen av vad bröllop är och hur vi 

förstår det. Knuts skriver ”Paren har multipla val men inte oändliga” (Knuts 

2006:134). Mångfalden av bilder är större, intimiteten större. Det iscensatta har 

fått ge plats åt det till synes mer spontana, både i och utanför studion. Den 

digitala tekniken gör det möjligt för fler fotografer att ge sig in i och konkurrera 

om brudparen, då möjligheten att se resultatet och pröva sig fram är större med 

den digitala tekniken och man inte längre behöver en studio. Allt fler fotografer 

följer med under en större del av bröllopet, för att dokumentera dagen. Att 

porträttera brudparet, även om det nu sker i miljö ingår dock som en central del 

av fotograferingen. De mer iscensatta bröllopsbilderna finns kvar om än i ny 

miljö. Knuts pekar på i sin text att fotografierna av bröllop idag skall verka mer 

spontana (2006:107).  

 

Li och Philippe fotograferar porträtt och vigsel, ibland hela tillställningen. De 

fotograferar så gott som aldrig i studio. Kunderna söker upp dem för deras stil, 

men också för var de är verksamma.  

Li berättar om hur hon jobbar: 
   - Vi träffas och planerar hur det skall gå till, sedan träffas vi på bröllopsdagen.  

/Att planera fotograferingen innan bröllopet är inte nytt eller specifikt för den 

digitala fotografin eller för utomhusfotograferingen/ Om de har en plats de 

tycker mycket om, en plats de har ett förhållande till, så väljer vi den och det är 

där vi börjar fotografera. Har de inte en speciell plats så har jag några säkra 

ställen i Skåne. Där har jag en plats som ligger både nära hav och skog. Så tar 

jag några bilder vid havet som har ett visst ljus och i skogen som har ett annat.  

 

   - Brudparen är olika, en del är spontana andra mer stela. Så man ber dem 

göra olika saker. Ett spontant par kan man exempelvis be ta av sig skorna och 

gå ut i vattnet. Men det fungerar inte med alla. De mindre spontana går jag 

närmare och jag tar många fler lugna bilder av. Sen finns det de som tror att de 

är spontana, men det är de inte. Oj, pussa mig inte där för jag har läppstift på 
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mig. Ofta är det tjejerna som är så. Man får känna efter hur de är och sedan 

jobba efter det.  

 

Li fotograferar porträttbilderna både före och efter vigseln. Hon tycker att 

brudparen är mer avslappade efter vigseln. 50 % av paren fotograferar hon före 

vigseln, 50 % efter vigseln. Ibland fotograferar hon samma par både före och 

efter. Li arrangerar inte klänningen, hon tycker ofta att det blir lite stelt. Är 

brudparet nervöst är det något som gör dem än mer nervösa. Hon vill ha kvar 

den dokumentära känslan och då vill hon inte arrangera.  

 

   - Tas porträttbilderna före vigseln åker vi sedan till kyrkan och fotograferar 

där. Innan och på kyrktrappan. I kyrkan och ibland brudskålen. Jag tar ungefär 

1000 bilder vid varje fotografering.  

 

Paren kan inför fotograferingen välja mellan tre olika lösningar. 50 st 

porträttbilder, 60 st bilder från porträtt och vigselakten eller 80 bilder från 

porträtt, vigsel och fram till första brudskålen.  
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Reflektioner jag gjort under det egna 
fotograferandet: Det begränsade 
rummet. Även om dagens 
möjligheter för en bild kan synas 
vara oändliga begränsas ändå 
rummet av kamerans format och 
tekniska begränsningar. Likaså 
begränsas bildens utsnitt av 
förväntningar från brudparet, 
begränsningar i fotografens fantasi 
samt normer och förställningar av 
vad ett brudpar är, vad en bra bild är 
och hur bilder av brudpar tagits 
tidigare. Brudparsbilder blir till under 
en stor press på fotografen att ta 
bilder för livet under en mycket viktig 
dag och under begränsad tid. 
Samtidigt som brudparet idag ofta 
ger uttryck för att de vill ha 
individuella bilder, som speglar dem 
som personer, tas bilderna innanför 
ramarna av strikta normer av hur 
lycka presenteras och speglas på 
bild. Det finns alltså en spänning 
inbyggd i själva bröllopsbilden. Dels 

finns önskan att visa upp sin individualitet, från brudparets och från fotografens 
sida (som vill visa upp sitt personliga bildspråk). Dels finns en stark norm om 
hur en bröllopsbild ser ut och vad de förväntas ge uttryck för. (Fotograf Inga 
Björk) 
 

Reflektion över vad som sagts om den digitala tekniken 
Vad som inte tydligt framgår av våra samtal, för att det är så självklart att det är 

närmast underförstått, är att fotograferingen av brudpar gått från att ha varit en 

timmes fotografering i en studio, till att ha blivit allt längre sessioner, som när 

bröllopet fotograferas under hela eller halva dagen. Under det sena 1990-talet, 

då den analoga kameran fortfarande var i bruk, fotograferades brudparen inte 

sällan ute, vilket verkar ha varit en trend påverkad av det dokumentära 

fotografiet. Samma slags utomhusporträtt är centrala i fotografin idag. Men 

naturen eller miljön verkar få ta en allt större plats i bilderna för att iscensätta 

brudparens bild av sig själva. Ateljébilderna av brudpar har fått träda tillbaka. 

Porträttet finns kvar men är ofta bara en del av en berättelse om bröllopsdagen 

vars uppgift det är fotografens att berätta om genom bilder. Rummet har blivit 

ett annat, precis som tiden. Kostnaden för film har försvunnit, men kostnaden 
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för en större tidsåtgång har tillkommit. När taktiliteten av en fysisk vara försvann 

hade både fotografer och kunder svårt att förhålla sig till att bilder fortfarande 

skulle kosta pengar. Bilden förvandlades från fysiska negativ till binär kod och 

binär kod förstods till en början som gratis (Dahlgren & Snickars 2009). Något 

som ofta glömdes bort var fotografens kunskap och den tid fotografen la ner på 

sitt arbete. Mina informanter ger delvis uttryck för att tänket runt gratis är på väg 

att förändras. Den digitala bilden håller på att få ett värde, deras arbetstid och 

kompetens värdesätts. Detta kan också tyda på att föreställningen håller på att 

förändras, fotografer tillskrivs ett annat värde, de är inte längre enbart 

maskinister. Föreställningen om fotografen som maskinist kom samtidigt med 

kameran, men har sedan senare delen av 1800-talet ifrågasatts (Flusser 1988, 

Sontag 2002, Sturken & Cartwright 2009, Marien 2011). När den digitala 

kameran börjar användas väcks tankarna till liv om en maskin som klarar allt 

utan en kompetent användare och fotograferna blir under en period åter 

maskinskötare (Sturken & Carwright 2009:17) Föreställningen om bildens 

objektivitet blir däremot ifrågasatt på ett annat sätt än tidigare. Idag har den 

digitala kameran blivit en del av vardagen och när teknik inlemmas i det 

vardagliga blir det som vid ett initialt skede varit upprörande och ifrågasatt 

istället självklart och osynligt (Blomqvist & Kaijser 1998:9)  

 

Användningen av tiden och rummet har förändrats från en ofta snäv iscensatt 

ram, med skickligt satt ljus till ett mer öppet sökande efter nya rum och utsnitt. 

Den tidsmässiga aspekten har förändrats från en timmes strikt kontrollerad 

fotografering till en uppdelning mellan det kontrollerade, iscensatta till det 

dokumentära. Det nya strikta har dock ett större drag av sökande i sig, då 

dessa bilder ofta tas i nya miljöer eller med skiftande ljus (Knuts 2006:104).  

 

Rumsligt låter sig brudparen iscensättas på ett annat sätt än tidigare. På 1990-

talet, skriver Kjerström-Sjölin, har en bröllopsbilderna en avskalad bakgrund. 

Hon gör jämförelsen med det tidiga 1900-talets bröllopsbilder. Sedan Kjerström-

Sjölins jämförelse gjordes har rummet kommit att bli allt viktigare, då rummet är 

medskapare till brudparets identitet och förståelse av sig själva, som par och 

individer. I början av 1900-talet var det inte ovanligt att brudparet fotograferades 

i sin sociala kontext eller i en studio med borgerliga- eller allmogeromantiska 
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attribut (Knuts 2006, Kjerström-Sjölin 1993, Bourdieu 1990). Under det sena 90-

talet och fram till idag sker en gradvis förändring från studio till miljö. Bilderna 

börjar allt mer iscensättas ute, i början vanligen med attribut som kan förknippas 

med allmogeromantisering, eller som ska understryka brudparets identitet, 

enligt Anna och Maria, men senare har naturen fått ta en allt större plats. 

Bilderna var också snävare i ett tidigt skede, idag spelar miljön en allt större roll 

i bilden. Att bilden dessutom skall vara personlig ställer stora krav på fotografen.  

Sociala#relationer##

Under mitt arbete har jag funderat en del på hur relationen mellan den 

fotograferade och fotografen förändrats i och med teknikskiftet. För mig själv 

har teknikskiftet inneburit en taktil förändring. Sättet jag förhåller mig till 

kameran och dem jag fotograferar har förändrats. Den ende andra som 

beskriver detta är Lennart.  

 
När Lennart fotograferade analogt var det Hasselbladaren som gällde.6 Det är 

enligt Lennart lättare att komponera bra bilder i en mellanformatare, än i en 

småbildskamera. Han tycker också att han med den nya tekniken har förlorat 

kontakten med den som står framför kameran.  

   - Du var mer fokuserad tidigare. Du måste dessutom dubbelkolla allt. Nu har 

du möjlighet att ta så många fler bilder. Vilket får som konsekvens att du inte 

behöver vara lika fokuserad på den du fotograferar. Du är mer fokuserad på 

kameran nu. Något av kontakten med dem du fotograferar har gått förlorad. De 

finstämda bilderna där du har kontakt med modellen har försvunnit, intensiteten 

har försvunnit. Bra eller inte det kan jag inte bedöma, säger han.  

 

För Lennart hänger bra bilder ihop med relationen till brudparet och 

koncentrationen vid varje exponering, han pekar på hur tekniken påverkar den 

sociala relationen till de avfotograferade. Med en mellanformatskamera behöver 

man inte som fotograf sätta kameran framför ögat, som vid användandet av en 

småbildskamera, utan man kan istället ha ansiktet fritt, vilket i sin tur gör att 

brudparet hela tiden kan se fotografens ansikte. När fotografen sätter en 

kamera framför ansiktet bryts delar av kontakten, vilket påverkar bilden. 

                                            
6 Hasselbladskameran har ett kvadratiskt utsnitt. Negativen är 6x6 cm.  
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Brudparen måste förhålla sig till kameran som finns mellan dem och fotografen. 

Vilken teknik du använder påverkar resultatet, vilket också Segeholm nämner i 

sin text (Segeholm 2008:149). Kameran i sig själv påverkar också de 

avfotograferade. En till synes mer avancerad teknik ger de avfotograferade ett 

större förtroende och en större respekt för fotografen än en äldre eller mindre 

avancerad teknik gör.  

 

En del av samspelet mellan de som står bakom kameran och de som står 
framför kameran, hur alla aktörer påverkas av tekniken. (Fotograf Inga Björk)  

Hierarkier##

Lennart ser många av de nya fotograferna som fotograferar digitalt som 

semiproffs. Det är en åsikt han delar med Barbro Frisk, som hon delger mig när 

jag är inne i deras butik första gången och gör en informell intervju. De så 

kallade semiproffsen erbjuder sina bilder brända på CD till ett enligt Lennart allt 

för lågt pris och de är ofta allt för likriktade. Men Lennart ser också undantag. Li 

erbjuder tjänsten fotografering och de bästa av bilderna brända på CD.  

- Det börjar bli allt ovanligare att folk beställer kopior, eller efterbeställer som 

det kallas i branschen, påpekar Allan. Folk förstorar istället illegalt, 

upphovsrätten är som Allan Frisk säger inte mycket värd längre. Förr, säger 

han, kunde man få många efterbeställningar, men nu är det slut med det .  



 

 43 

 

Det finns en stor svartmarknad menar Lennart, men ganska likriktade bilder. 

Det finns en minoritet som också tillvaratar det klassiska tilltalet. Det klassiska 

kommer att vara mer bestående, enligt Lennart.  

 

Lennart säger att kunderna vill ha livsstilsbilderna, bilder de ser andra har.  

   - Men vi får styra in dem lite, så att de tar både och, så att bilderna av 

bröllopet skall vara längre. Det finns en likriktning i hur bilderna tas idag, 

bröllopsfotograferna tittar på varandra och tar samma slags bilder, menar 

Lennart. Vad Lennart säger står i motsats till vad de andra informanterna som 

jobbar digitalt säger, de ger istället uttryck för en större mångfald.  

Men det han säger ser jag samtidigt som en förlängning av vad både Allan Frisk 

och Li Fernsted talar om. Skyltfönstren blir allt färre, de har istället flyttat ut på 

nätet. Fotografernas verksamheter visas inte längre upp mot gatan, det är inte 

platser lokalbefolkningen passerar förbi. Istället syns fotograferna på internet. 

De som inte har en dyr affärslokal i en stad, utan i stället bara syns i den 

virtuella verkligheten och inte har kostnader för en studio, kan också ta mindre 

betalt. Det kan verka mer likriktat då det är lättare att ta del av varandras bilder 

än tidigare. Nätverket mellan fotografer har förändrats i och med den digitala 

tekniken. Nu kan både fotografer och kunder hitta bilder av bröllop på nätet, och 

den fotograf som inte använder sig av internet halkar obönhörligt efter, som 

makarna Frisk. Nästan hela deras nätverk har försvunnit, då de tidigare 

kontaktbärarna, försäljare av film, fotopapper och ramar, närmast är helt borta.  

   - Vi har bara en ramförsäljare som fortfarande kommer, säger Allan.  

Dessa kontaktbärare berättade vad som hände i det sociala nätverket av 

fotografer, men de var också de som tillsammans med intresseorganisationer 

som SFF och deras undergrupp, Porträttfotografernas riksorganisation, 

förmedlade modeskiftningar och hur arbetet fortskred för kollegor inom kåren.    

I och med den nya tekniken och skyltfönster som släcks ner på gatan men 

öppnas upp på nätet har relationerna både mellan fotograferna såväl som 

mellan fotografer och kunder förändrats. Överblicken av utbudet av bilder, 

bildtolkning och fotografer har blivit större, fotograferna agerar mer än tidigare 

på en global marknad. Skyltfönstret är synligt mot världen snarare än på den 

lokala marknaden. Samtidigt agerar fotograferna både på en lokal och på en 
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global marknad. Förståelsen för vem som är en professionell fotograf ritas om, 

baserat på andra meritvärden än tidigare, delvis relaterat till kunskap om och 

kontroll över den nya tekniken och det digitala skyltfönstret.  

 

Maria och Anna ser skillnaden mellan att vara amatör och proffs på hur man 

stylar bilderna, hur de arbetar med och är medvetna om klänningars fall och hur 

de fotograferade står i förhållande till varandra. Li i sin tur säger att hon stylar så 

lite som möjligt, hon vill ha sina bilder naturliga, hon fixar inte hår och 

klänningar. 

   - Har man lång erfarenhet är man mer lugn. Man tar en mer självklar plats, 

samtidigt som man exempelvis inte är i vägen under själva vigseln. Man har lärt 

sig att ta de viktiga bilderna utan att synas. För jag skall ju inte synas i kyrkan, 

det är ju inte jag som skall ses. En amatör är nog mer osäker, vet inte hur han 

eller hon skall agera. Som amatör har man mer prestationsångest.  

Som proffs har man utvecklat en egen inställning. Man blir ödmjukare i 

situationen och mot andra fotografer och människor, säger Li.  

 

Li menar att kunderna blivit mer medvetna och mer kräsna. Konkurrensen har 

ökat och kunderna väljer efter plånbok, menar Lennart. Maria och Anna ser inte 

samma problem, de har inte lika många konkurrerande fotografer på sin 

marknad, även om de märker en liten förändring. Maria menar att det blivit en 

liten skillnad, men gör också en jämförelse med 1980-talet då hon tyckte att 

samma sak hände. Människor som köpt en bra kamera gav sig ut på samma 

marknad som proffsen för att konkurera om bröllopsfotograferingen. Kanske ber 

man någon kompis med bra kamera dokumentera bröllopet. Maria, Anna och 

Lennart ger uttryck för att människor som köper systemkamera tror att de kan 

fotografera som ett proffs. De uppfattar det som det finns en föreställning om att 

kamerakvalitet hänger ihop med estetisk bildkvalite. 

   - När de sett sina släktingars bilder händer det att brudparet kommer in och 

vill att man ska fixa bilderna för dem, men de är ofta av så låg kvalité och så få 

att det inte går, säger Lennart.  

Maria och Anna har samma erfarenhet. Philippe säger att han har erfarenhet av 

det och av motsatsen och att det håller på att vända, att folk blir mer 

kvalitetsmedvetna och beredda att betala för kvalitet.  
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- Vem som helst kan köpa en fin kamera, men i grunden måste du för att ta bra 

bilder vara en bra fotograf, säger Lennart.  

Li menar att vem som helst kan kalla sig fotograf och priserna dumpas. 

Parallellt med den utvecklingen menar hon att förväntningarna på en perfekt 

redigerad bild hela tiden ökar. Maria och Anna menar att de ofta blir bemötta 

med ett: 

   - Jaha, har ni en sån fin kamera, då är det väl inte så konstigt att det blir bra 

bilder.  

Alla är överens om att det inte främst beror på tekniken om det blir en bra bild, 

utan att det främst är fotografens tränade öga och känsla för bild som är 

förutsättningen för ett bra bildmässigt resultat.  

 

Philippe menar att när den digitala fotografin kom var det svårt att förhålla sig till 

kostnaderna runt fotograferandet.  

   - Det började med två konkurrenter, de tyckte att det kostade mycket att gå till 

fotografen, så de bjöd på fotograferingen. Deras argument var att det kostade 

ingenting för det fanns ingen film, och sen sänkte de priserna på förstoringar 

och allt …. Så, ja det har förstört marknaden. Och kunderna vänjer sig vid låga 

priser. Dessa fotografer har sagt att det är fel av vissa fotografer att ta för höga 

priser, det kostar inte lika mycket att ta fram bilderna, så främst är det vissa 

fotografer som förstör. Men det är också kunder som säger, ja men det kostar 

ingenting, du kan ta hur många bilder som helst och det kostar ingenting för dig, 

varför ska det kosta pengar för mig att köpa bilder? Så ja, visst det har förändrat 

sig.  

   - Ser dom inte att det tar tid och att du har erfarenhet? frågar jag.  

   - Det är kunskap. Men det tjafset tycker jag börjar försvinna mer och mer. Det 

är sällan som jag träffar kunder som tycker det är dyrt att gå till fotografen nu. 

Jag har inga erbjudanden, jag bjuder inte på mig själv speciellt mycket 

prismässigt. Kunderna kommer till mig för att köpa mina tjänster. Och de frågar 

inte så mycket om pris.  

   - Du menar att det först har förändrats från det här med priset och sedan har 

det återgått till det här med kompetens?  



 

 46 

    - Man kanske inte ska dra alla över en kam, men de som inte är välutbildade 

de uppskattar det inte så mycket, de som har lite mer utbildning dom uppskattar 

och har ett bildseende. 

 

   - Hade en kund som ville att jag skulle gå ner 500 kronor, till samma pris som 

en annan fotograf erbjudit dem. Jag sa nej – då får ni boka den fotografen. 

Sedan kom hon tillbaka ett par veckor efter bröllopet för att få hjälp med 

bröllopsalbum och redigering. Ja, jag hjälper gärna till, men det kostar 800 

kronor i timmen, sa jag. Då tackade hon nej. Men den fotografen som var 

billigare än mig hade bommat de flesta bilderna – ja det var …. Skuggor i 

ansiktet, det var fruktansvärt. Ja, så det gäller att få folk att förstå att de köper 

kunskap och ett bildspråk.  

   - Så du menar att folk börjar bli mer medvetna om det?  

   - Ja, jag har varit verksam sedan 2003 och omsättningen har bara gått upp. 

Jag har upptäckt att människor köpt mycket mer bilder 2011 än vad de gjort 

tidigare. Folk sätter värde på bilderna just nu.  

Förändrade hierarkier - reflektioner 
Hierarkierna mellan de olika fotograferna upprätthålls och förändras i och med 

den nya kunskapen runt bild och teknik. De fotografer som har högt anseende 

döms fortfarande efter sin bildmässiga kompetens bland sina kollegor, men 

förlorar långsamt mark om de inte följer med i teknikutvecklingen. Utifrån ett 

kundperspektiv tappar fotografen snabbare sin trovärdighet om denne inte följer 

med i teknikutvecklingen.  

 

Den första tiden efter teknikskiftet har skapat förvirring om hur tekniken skall 

användas och hur fotograferna kan ta betalt för sitt arbete. Från att ha varit en 

vara har fotografering delvis blivit en tjänst. Då den binära koden är gratis i sig 

har bilder börjat betraktas som gratis. Vad som glömts bort, men som fotografer 

delvis i min text visar att de tar igen, är att kunskap och tid inte är gratis. Den 

som inte hänger med i den tekniska utvecklingen faller neråt i hierarkin, en 

hierarki som delvis bestäms av kundens krav och val. Att inte vara 

representerad på internet, att inte var omtalad där, eller att inte fotografera 
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enligt det föreskrivna modet, eller att inte ha en digital högkvalitativ utrustning, 

gör att en fotograf tappar mark.  

 

Föreställningen att fotografen är en maskinskötare och att det är kamerans 

förtjänst att bilderna blir bra har återuppstått med den nya digitala tekniken 

(Sturken & Cartwright 2009:17). Men under de tio år som gått sedan den nya 

teknikens genomslag inom porträttfotografin, har vågen av tilltron till att det är 

den nya tekniken som ensam står för den de bra bilderna dragit sig tillbaka.  

Fotograferna#tankar#om#bröllop#och#bröllopsbild#
Lennart tycker att bröllopen i sig blir allt mer påkostade och traditionstyngda. 

Bröllop i dag ses som livets fest, 100.000 – 200.000 kan ett brudpar låta den 

här dagen/kvällen kosta, menar Lennart. Fokus ligger på festen, mer än på 

tanken att man ingår att livslångt partnerskap. Bilderna skall vara mer roliga än 

vackra, det ska spegla ”hur roligt vi hade” den här dagen. Brudparen är allt mer 

fokuserade på ett romantiskt bröllop, menar han. Allt skall vara rätt.  

 

Li ser också att en romantisering skett under den tid hon fotograferat. 

Förväntningarna på en perfekt iscensatt dag har ökat. Lennart ser det som en 

motsättning att brudparen å ena sidan vill ha så traditionella bröllop som möjligt 

å andra sidan så otraditionella bilder som möjligt. Enligt Maria och Anna ska 

bilderna vara personliga, precis som bröllopen. Man gifter sig inte längre vid 

speciella tillfällen på året som midsommar och pingst, utan man vill ha sin egen 

dag för bröllopet. Numer gifter man sig året runt och på varierande veckodagar. 

Detta har skett bara under de senaste tio åren, menar de. Bröllopet ska i sig 

vara så individuellt utformat som möjligt innanför de ramar som finns för 

ceremonin. 

 

Li menar att brudparet slutligen inte väljer de bilder som hon själv tycker är bäst, 

utan de stela och lite traditionella bilderna. Hon hoppas att de så småningom 

skall hitta fram till bilderna med fina kompositioner och fint ljus, där de ser lite 

mer avslappnade ut. De uttrycker alltså önskemål om ett viss slags fotografi, 

men förhåller sig sedan till resultatet på ett sätt som kan tolkas som fotograf och 

brudpar inte har samma förståelse. En alternativ förståelse av detta är att 
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brudparet ger uttryck för något de hört andra ge uttryck för, men som de själva 

inte reflekterat över på ett djupare plan.  

 

I slutet av 1990-talet blev det populärt att fotografera brudpar i miljö, utanför 

studion. Dessa porträtt i utomhusmiljö blev moderna innan den digitala tekniken 

började användas av porträttfotografer. Modet kom från USA. I början var 

bilderna oftast mer iscensatta, de följde de normer som fanns i studion.  

   - Nu är det mer hopp och spring, säger Lennart. Den nya tekniken gör det 

möjligt att ta fler bilder där det händer något. De amerikanska bröllopsbilderna 

är fortfarande mer mallade än de svenska. De har striktare normer för hur en 

bröllopsbild ska se ut, menar han. Axelns lutning, armbågens vinkling.  

När jag ställer frågan till Allan om han ser vad som skett i det digitala skiftet, 

säger han: 

- Framför allt det där Amerika-inspirerade att de följer brudparet hela dagen. 

Dom som har råd att kosta på det.  

Det finns en gemensam förståelse av att den dokumentära trenden inom 

bröllopsfotografin idag har sina rötter inom den dokumentära fotografin.  

 

Jämför jag med Knuts skriver hon om dragkampen mellan det traditionella och 

det personliga tilltalet i dagens bröllop, något som också avspeglar i 

bröllopsbilderna (Knuts 2006) Flertalet av mina informanter redogör för hur de 

tillsammans med brudparen letar efter individuella uttryck innanför ramen av det 

traditionella. De har en önskan om att lyfta fram individen i den kodade bilden, 

där brudklänning, blommor, mörka kostymer, håruppsättningar och ringar är 

koder för bröllop.  
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Två olika slags iscensatta bilder, från mitt eget arbete. Den dokumentära bilden, 
där fotografen inte styr över skeendet, och porträttbilden, där fotografen 
kontrollerar vad brudparet skall göra. I den dokumentära bilden kontrollerar 
fotografen bildrummet vilken vinkel skall bilden tas ur, hur nära skall fotografen 
gå, vilket utsnitt skall väljas. Fotografen förhandlar hela tiden mellan en mix av 
unikt och uniformt. (jfr Knuts 2006:134). (Fotograf Inga Björk)  
 

Även om dokumentärt fotografi och bröllopsbilder inte helt sammanfaller med 

teknikskiftet, som jag först trodde, har den digitala tekniken gjort det lättare att 

fotografera dokumentärt under ett bröllop. Mångfalden av bilder som kan tas 

och mediets snabbhet har öppnat upp användarvänligheten. Men åsikterna är 

inte entydiga och mina informanters uppfattningar går isär. Det finns inget som 

tydligt säger att denna trend inte skulle ha blivit lika stor utan den digitala 

tekniken. Även småbildskameran och den dokumentära traditionen inom 

fotografin hade förutsättningarna att göra denna trend stor.  

 

Även om mina informanter ofta använder ordet dokumentärt när de talar om 

bilder som tas ute eller under ceremonin, är bilderna iscensatta. Bröllop är ett i 

sig iscensatt event, och fotografen iscensätter bilden innanför dess normerande 

ramar (Knuts 2006:134)  

Bilderna##
Har digitaliseringen påverkat vårt sätt att se på bröllopsbilder, hur vi tar och ser 

på bilderna, eller är det här två parallella utvecklingar? Agerar paren annorlunda 

och har det i så fall något med teknikutvecklingen och de förändrade 

förutsättningarna att göra? Jag redovisar vad jag ser har hänt med 

fotografierna, och vad det gör med brudparet, vad de förväntar sig av nya bilder 
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och hur de interagerar med fotografen. Det sistnämnda har med våra olika 

seendepositioner att göra, att vi är medvetna om hur vi blir betraktade av andra, 

vilket påverkar både hur fotografen och brudparet agerar (jfr Hirdman 2001:51). 

Att bilderna tas för att minnas en mycket speciell dag som brudparet laddat upp 

för under lång tid påverkar också både fotograf och brudpar. ”Bröllopet är 

››peak preformance‹‹ och kan beskrivas som en extraordinär upplevelse 

(Mossberg 2003, Knuts 2006). Fotograferingen måste bli bra, de är det synliga 

beviset på en lyckad dag. Bilderna kan inte tas om en annan dag.  
 

Nedan har jag läst av bilderna denotativt och tolkat dem konnotativt. Jag söker 

det kulturellt kodade meddelanden i bilderna. Den visuella kommunikationen är 

komplex, bilder är öppna till sin karaktär (Eriksson & Göthlund 2009:22) Det 

finns inget facit på hur bilderna ska avläsas, om min avkodning är den enda 

eller den rätta.  

 

Att det är ett brudpar vi ser tolkar vi in i bilden under bråkdelen av en sekund. 

Inte för att det är självklart, utan för att vi har lärt oss koderna för hur ett brudpar 

ser ut på bild. Det problematiska med fotografiet, som också gör det 

spännande, är att det på sätt och vis utger sig för att vara komplett (jmf Barthes 

1986:129) Fotografiet tycks vara fullt av information: det finns inget att tillägga. 

Ibland kan det utgöra ett hinder för att försöka tolka fotografiet; allt finns där och 

syns så tydligt in i minsta detalj och ändå kan man inget säga om innehållet. Allt 

tycks redan vara sagt. Fotografiet kan därför många gånger snarare verka tyst 

än informativt. (Petersen 2007:16) Framför allt kan detta sägas om bilder vi är 

vana att se, bilder som inte överraskar oss, bilder som passar in i normen runt 

en viss förväntad bild. Som exempel på svåravkodade bilder, på grund av dess 

tillsynes självklara uttryck och mönster, kan ges makarna Frisks bilder nedan.  

 

När jag tittar på de olika fotografernas bilder under olika deccenier ser jag inte 

bara tidsmässiga differenser i bilderna. Bilderna bär spår av sin tid, men de bär 

också spår av individen som tog bilderna. Vi lär oss vad som förväntas och 

följer olika normer för hur bilderna ska se ut. ”We learn the rules and 

conventions of the system of representation within a given culture” (Sturken & 

Cartwright 2009:14). Samtidigt och på samma sätt som en författare sätter sin 
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personliga prägel på sin text, sätter de fotografer jag valt att titta på sin 

personliga prägel på sina bilder.  

Bilden från Allan och Barbros skyltfönster  
När jag har analyserat Allans och Barbros bilder har jag gått igenom alla 

bilderna en och en för att sedan här redovisa ett mer övergripande intryck.   

 

(Fotograf Allan och Barbro Frisk) 
 

Denotativ nivå: Allans och Barbros bilder liknar varandra. Bruden är nästan 

uteslutande klädd i vitt, på alla bilder utom tre. Han är längre än henne på alla 

bilder, på vissa bilder ser man dock att fotograferan satt bruden ner, kanske för 

att hon annars hotar att bli längre än honom. Bruden står från betraktarens 

perspektiv på vänster i bild och brudgummen till höger, på alla bilder utan två. 

Bruden står oftast snett framför brudgummen. Bilderna är tagna så att man som 

betraktare upplever sig vara på jämnhöjd med paret. Alla bilder av brudpar, med 

undantag för en bild, är halvfigursbilder. Paren är vända mot varandra på de 

flesta av bilderna. I så gott som alla bilder lutas huvudena ihop, i återstående 

bilder hålls huvudet rakt. Bruden håller så gott som alltid buketten. Två av 

bilderna saknar bukett. Det vanligaste är att brudparen ser in kameran, ler eller 

ser glada ut. Bildrummet är snävt beskuret, bakgrunden är neutral.  
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Konnotativ nivå: Den vita klänningen är tecken för brud, kvinna och oskuld. De 

färgade klänningarna kan tolkas som att det här är brudens andra bröllop. Ett 

annat attribut som förekommer i så gott som alla bilder är buketten med 

blommor. Om bruden bär slöja, krona eller hatt och på vilket sätt håret är 

uppsatt följer modets växlingar. Slöja och krona är närmast synonymt med att  

stå brud, men används ändå inte alltid, utan verkar följa återkommande trender. 

En skir slöja kan användas i andra sammanhang, men en vit slöja är starkt 

förknippand med bruden. Kronan används bara i detta sammanhang, det enda 

undantaget är om kvinnan tillhör ett kungahus, eller är ett barn som leker 

prinsessa. Att stå brud liknas samtidigt ofta med att vara prinsessa för en dag. 

Till dessa attribut finns mer sublima koder som pekar på att brudparet är just ett 

par och hör ihop. Förutom blickar och handhållning, närheten mellan paret, 

finns tecken som mannens blomma i knapphålet (corsage) som matchar 

brudbuketten och ger oss ytterligare tydliga tecken på att dessa två hör ihop.  

 

Allan säger att de har några olika sättningar som de ställer upp brudparen i, 

samtidigt kallar han bilderna dokumentära. Bilderna här ovan kan säga vara 

normerande för brudparsfoto för femton år sedan. Bruden lyfts upp och ställs i 

centrum, det är hennes dag, därför står hon också framför mannen. Hon är 

också ofta kortare, varför det också blir praktiskt att göra på detta vis. Men även 

där bruden kanske inte är kortare görs hon kortare. Normen för par är att han 

ska vara längre än henne. Är han kortare finns risken att han faller nedåt i 

hierarkin och blir mindre värd än kvinnan. Bilderna ger uttryck för att detta 

fortfarande är viktigt när kön görs. Paren står tätt tillsammans för att visa närhet. 

Huvudena lutas ihop för att skapa känslan av närhet, men också för att hålla 

samman bilden kompositionsmässigt. Bakgrunden är neutral och tillskrivs inte 

någon betydelse. Ljusare i mitten och nedtonat i kanterna för att skapa känslan 

av att ljuset är fokuserat till brudparet. De står i fokus. De nedtonade kanterna 

och den ljusa glorian på väggen bakom brudparet hjälper till att lyfta upp och 

lyfta fram det som är viktigt i bild. Närheten i bilderna har ett socialt tilltal, både 

genom att de flesta ser in i kameran, befinner sig på samma nivå som 

betraktaren och uppfattas vara tagna på samma avstånd som man har när man 

talar med andra. Slutligen blombuketten som ytterligare lyfter fram att det är ett 

brudpar vi ser på bild. Slöja och annan hårprydnad är ytterligare attribut som 
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kan lyfta fram detta och öka förståelsen av att detta är ett brudpar, men dessa 

attribut verkar följa olika svängar i modet och är inte lika centrala som vit 

klänning och brudbukett. En bild där både bukett och vit klänning saknas gör 

det svårt att förstå att det är en bröllopsbild, minst ett av attributen måste finnas 

med för att vi ska förstå bilden som en bröllopsbild.  

 

Nedan följer fler bilder som redovisas i teknik-kronologisk ordning. Först 

redovisas bilder från den analoga tiden, därefter följer de digitala bilderna. 

Bilderna tolkas denotativt och konnotativt.  

Bild ett - en officer och en gentleman – Lennart Nilsson 
Denotativ nivå: En kvinna i vit hellång klänning, vit hatt och slöja, en man i svart 

kostym, vit skjorta och fluga. En blombukett med gula blommor. En målad, 

närmast enfärgad mörk bakgrund som avbildar ett draperi, en vägg med ett 

fönster, en pelare och en växt. Båda två ler och ser in i kameran, på 

betraktaren. Kvinnan håller i buketten och mannen håller runt kvinnans 

överarm. Hon står med sidan mot betraktaren, med kroppen vänd mot mannen 

och vrider sitt huvud och sin överkropp för att se in i kameran. Han står med sin 

överkropp vänd mot henne och mot betraktaren.  
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(Foto: Lennart Nilsson) 

 

Konnotativ nivå: Amerikansk på svenska? Ett formande ljus på ett par som 

närmast ser ut att kunna dansa iväg. Blommor, slöja, den vita klänningen, allt 

säger oss att detta är ett brudpar. Sättet han håller i henne och hon i honom för 

tankarna till en dans. Rummet som anas i bakgrunden för tankarna till gamla 

fotografier tagna i gamla studiomiljöer och samtidigt till slottsmiljöer. En väl 

genomförd iscensättning. Bröllopsklänningen skulle lika gärna kunna vara en 

balklänning från 1800-talet. Hatten adderar till föreställningen. Attributen och 
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posernas genusschema kan tolkas i relation till en romantiserad bild av ett sent 

1800-tal, med baler och tydliga föreställningar av vad som gör en kvinna och 

vad som gör en man. Bilden speglar både något modernt (1990-tal) och något 

traditionellt och tidlöst. Kläderna pekar på nutid, såväl som tillbaka i tiden, 

poserna i bilden pekar på föreställningar om det förflutna. Dess kulturella koder 

bygger på föreställningar om vad kön är, vad bröllopsbild är och kommunicerar 

samtidigt med både litteratur och film. Adderar man ett genusperspektiv kan 

han ses som det aktiva objektet i bilden, han för, hon följer. Görandet av kön i 

bröllopsbild är tydligt, men samtidigt så självklart att det kan bli svårt att få syn 

på.  

Bildsvit i färg  
Bilderna från Anna och Marias studio skiljer sig från Lennarts bilder på det 

sättet att ljuset är mindre formande, mer allmänt. Bakgrunden är ljusare. Dessa 

analoga bilder är till skillnad från Lennarts bilder helt oredigerade, så kallade 

råkopior. Hur Maria och Anna senare kopierat dessa bilder vet vi därför inte. 

Bilderna är tagna i slutet på 1990-talet.  

 

Denotativ nivå: Vi ser en kvinna i vit fotsid klänning med släp, lång slöja, krona, 

pärlhalsband, strumpeband, vita silkesstrumpor, brudbukett med vita och röda 

blommor och ganska mycket grönt och en man i mörk kostym, vit skjorta, röd 

ros på frackslaget, vit fluga och vit näsduk i bröstfickan. Hon har ljust hår med  
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Bild 3-5: (Foto: Fotograferna Anna och Maria)   
 
 

korkskruvar, han kort lite mörkare hår. Han 

har svarta skor, hon har vita skor med hög 

klack.  

 

På bild ett ser vi henne bakifrån och honom 

snett framifrån. De ser på varandra. Han 

håller henne under armen. Hon håller handen 

mot hans kropp. Hon ser upp mot honom. De 

är fokuserade på varandra. Vi ser hans blick 

på henne, han ler med huvudet på sned. Blommorna ligger på golvet.  

Bakgrund och golv är grönflammigt. 

 

Bilden är både representativ och privat. Den visar upp hennes klädsel bakifrån 

på ett representativt sätt, privat blir den för att de vänder sig mot varandra. 

Paret står på samma nivå, men eftersom han är längre än henne tittar han ner 

på henne och hon upp på honom, vilket gör att han för en betraktare har 

makten i bilden. Att han lutar huvudet och ler gör att hon förminskas, hans blick 
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blir som blicken på ett barn, samtidigt som blicken signalerar kärlek. Hans hand 

på hennes arm signalerar också ägande. Bilden för tankar till sagor om prinsar 

och prinsessor med hjälp av hennes slöja och krona och hans sätt att hålla i och 

se på henne. Bakgrunden är neutral och betydligt ljusare än bilden som Lennart 

tagit ovan, ljuset är också mindre formande än Lennarts ljus. Kontrasteringen i 

bilden blir därmed mindre. Avståndet till brudparet är formellt, det här är ett 

avstånd man betraktar någon ifrån, inte ett avstånd man talar till någon ifrån 

(Hirdman 2001). 

 

Bild två i den här fotograferingen sticker ut från de övriga bröllopsbilderna tagna 

vid den här tiden som jag tittat på. Det är en motsägelsefull bild, som inte håller 

sig innanför ramarna för vad bröllopsbilder är eller förväntas vara. Samtidigt och 

kanske just därför blir de lättare att avläsa. För mig skaver den här bilden när 

jag tittar närmare på den. Den blir voyeuristisk, på kvinnans bekostnad. Hon 

visar upp sitt strumpeband under den vita bröllopsklänningen. Hon ser till synes 

ner mot sitt ben, eller snarare sina fingrar som hon verkar plocka med. Hon är 

bortvänd från fotografen, nästan som om hon är generad. Han däremot sitter på 

golvet med kameran framför ögonen och verkar närmast lystet titta på hennes 

ben och strumpeband genom kameran. Hennes vita klänning, den hellånga 

slöjan och kronan, det blonda håret för tankar till sagor om prinsessor och 

föreställningar om oskuld. Benet med strumpebandet och hans blick, i 

kombination med fotografens betraktande från avstånd, lite från ovan, ger 

bilden en närmast pornografisk känsla.  

 

Bild tre är en normativ bild, det är så här bröllopsbilder och brudpar mer eller 

mindre förväntas presenteras under 90-talet. Bilden har ett socialt och 

representativt tilltal. Paret står upp sida vid sida, hon lite framför honom. Bådas 

händer försvinner in under buketten.  Båda ler och tittar in i kameran, bilden är 

öppen och välkomnade. Slöja och släp ligger draperade framför och på sidan 

om bruden, blommorna visas upp och fram, som symboler för äktenskapet.  

 

Bilderna är tagna inom ramarna för det begränsade rummet. Ljussättningen 

men framförallt rummet, bakgrunden och tillgången på film begränsar 
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möjligheterna för de bilder som kan tas. Men innanför dessa begränsningar 

finns ändå plats för att göra experiment som främst bild fyra visar.  

Svartvit bröllopsfotografering 
Nästa bild är en kontaktkarta från en fotografering av Maria och Anna, från 

samma år som föregående bilder, 1998.  

 

Denotativ nivå: Vi ser ett antal bilder med en man och en kvinna som poserar i 

fem olika uppställningar. Han står på åtta av tio bilder tätt bakom henne. 

Bilderna är tagna på olika avstånd i helfigur och halvfigur. Nio av tio bilder har 

stående format. I åtta bilder av tio tittar de avfotograferade på 

fotografen/betraktaren, i två av bilderna ser mannen och kvinnan på varandra. I 

bild nummer två har någon gjort en markering runt bilden med röd penna. Hon 

ler på sju av tio bilder, han ler på fyra bilder. Kontaktkartan kan tolkas som att 

ramen för experiment är relativt begränsad. Här finns några tydliga 

uppställningar av paret inne och ute.  

 

Konnotativ nivå: Vi ser att koderna för brudpar och uppställningarna på bilderna 

är traditionella. Han står bakom, eller snett bakom henne. Han håller om henne, 

omfamnande, tryggt beskyddande. Men ser man närmare på deras blickar är 

det hon som ser trygg ut i situationen och han som ser obekväm ut, vilket jag 

tolkar som att han känner sig obekväm i relation till fotografen eller/och 

situationen. Uppställningen är representativ för föreställningen om vad 

äktenskapet skall vara, föreställningen om rollerna som kvinna och man. Han 

ska värna om kvinnan och beskydda henne. 
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Kontaktkarta från Anna och Marias studio. Färdiga uppställningar för att få bra 

bilder åt paret under ett begränsat antal exponeringar. (Foto: Fotograferna Anna 

och Maria) 

 

Men hans blickar talar emot den föreställning som fotograferna i samarbete 

med brudparet försöker konstruera i bild. De två sista bilderna skiljer ut sig i 

förhållande till de föregående. Här ser vi paret från sidan. Vi betraktar dem, de 

betraktar inte oss, de ser istället på varandra. De är placerade på samma nivå 

och har jämbördiga positioner. Bildens uttryck för tankarna till sagor om 

prinsessor och pojkar som får prinsessan och halva kungariket. Hennes kläder 

är prinsessans, hans är som brukligt är mer nedtonade, att de dessutom ser lite 

för stora ut ger intrycket av att kläderna är lånade, som pojken som får halva 

kungariket, men ännu inte riktigt passar in i kläderna/rollen.  
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Porträtt taget av Lennart Nilsson i miljö, under den analoga tiden. (Lennart 
Nilsson och Ulf Sjöstedt 1999:75) 

Flickan i fönstret  
Denotativ nivå: En ung kvinna sitter vid ett fönster på ett räcke klädd i vit 

klänning och slöja. I händerna håller hon en bukett röda blommor, händerna 

ligger i knäet, hon ser ner på blommorna. Vi ser henne i profil och helfigur. 

Utanför fönstret är det en mulen vinterdag. Bilden är tagen i motljus. Kvinnan är 

tagen från sidan i helfigur. Hon sitter i ett brett trappräcke, med breda kurviga 

pelare, framför ett stort fönster.  
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Konnotativ nivå: En romantisk bild av en drömsk brud som sitter vid ett 

slottsliknande fönster. Vi kan föreställa oss att hon drömmer om sin prins, sin 

framtid. De röda blommorna är nästan som blod mot hennes vita klänning, 

hjärteblod. Avståndet bilden är tagen på skapar en distans till kvinnan, liksom 

den frånvända blicken. Ljuset som faller genom klänningen får bruden att 

framstå än mer som en prinsessa, en skör, nästan sagolik varelse. Fönstret 

skapar en kontext som för tankarna till sagor men också riktiga kungariken. 

Kvinnans blick är bortvänd, inåtvänd, vilket gör att vi kan betrakta henne utan 

att hon ser tillbaka. Hon görs därmed till ett objekt. Något vi kan betrakta och 

göra oss föreställningar om (Hirdman 2001).  
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(Foto Lennart Nilsson) 

Brudpar i studio 1 
Bilden från slutet av 90-talet publicerades i Lennarts bok om ljussättning vid 

porträttfotografering, här med instruktioner om hur läsaren kan ljussätta en bild 

och vilken utrusning som använts. Bilden har vad Lennart kallar ett formande 

ljus, en ljussättning som hittat sin inspiration hos målade porträtt före fotografin 

(Petersen 2007, Marien 2011). Rembrandt nämns ofta som den främste 

inspirationskällan när det gäller ljus i porträttbilder. 

Denotativ nivå: Vi ser en kvinna och en man i närbild. Han i svart och vitt, hon i 

vitt. Ljuset är riktat mot hennes ansikte och sveper över hans. Han kysser 

henne på pannan. Bakgrunden är mörk och bruntonad. Kanten runt bilden är 

softad. Rummet är begränsat och mörkt.  
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Konnotativ nivå: Vi ser en ömsint gest mellan en brudgum och en brud. Bilden 

utstrålar ett kärleksfullt lugn. Vi kan läsa in kärlek och omsorg från honom mot 

henne genom en kyss på pannan. Hon verkar försjunken i känslan. En mörk 

bakgrund gör att de avfotograferade kliver fram ur bilden, våra ögon dras till de 

ljusa partierna. Ljuset gör att vi fokuserar på bruden, bröllopet är till stor del 

brudens dag. Med ett inåtvänt leende ser hon ner på sin bukett, medan han 

kärleksfullt ger henne all sin uppmärksamhet med en kyss i pannan. Här har 

Lennart iscensatt och ljussatt vår föreställning om kärlek och bröllop, med 

bruden i fokus.  

 
(Foto: Fotograferna Anna och Maria) 

Brudpar i studio 2 
Maria och Annas studiobild från 2010 har ett betydligt hårdare ljus än Lennarts 

bild från 1990-talet. Ljuset kommer rakt nästan framifrån och ljuset formar därför 

brudparet i mindre utsträckning. Bakgrunden är vit, en bakgrund som blivit 

vanligare och mindre svår att arbeta med än under den analoga tiden, då en 
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heltvit bakgrund krävde en exakt ljussättning. Idag går det att korrigera 

bakgrunden i efterhand, i det digitala mörkrummet.  

 

Denotativ nivå: En bild i halvfigur. Hon i vitt, ärmlöst, med vita liljor och ett 

diadem i håret. Svart kort hår, slutna ögon, vänd mot honom, skrattande. Han 

tittar in i kameran, ler. Vit skjorta, mörk mönstrad kavaj. Kort hår. Skäggstubb. 

Hon framför honom. Ansiktena tätt ihop.  

 

Konnotativ nivå: Kompositionen är väl avvägd, avskalad och enkel, den är 

estetiskt tilltalande, som i dagens inredningstrend. Liljorna, brudbuketten i höger 

hörn. Hon fokuserar på honom, han på betraktaren. Intimitet, vi kommer nära 

paret, samtidigt som hennes skratt och slutna ögon och deras närhet till 

varandra visar upp intimitet mellan dem. En trevägs kommunikation, han, hon, 

betraktaren. Leendena visar upp lycka, en lycklig dag, en lycklig fotosession i 

studion innan dagen fullbordas. I den här bilden är det brudgummen som med 

hjälp av sin blick drar uppmärksamheten till sig. I de bilder jag undersökt har 

brudgummen fått ta allt större plats i dagens bröllopsbilder. Här samspelar 

hennes skrattande mun och hans blick. En blick riktad mot fotografen ger alltid 

mer fokus till den som tittar i kameran. Vi möter brudgummens blick.  
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Jag och Li delar erfarenheten av att be paret pussas ofta fungerar bra för att få 
paret att slappna av och fokusera på varandra istället för på fotografen. Här i ett 
landskap på en fullmogen åker med säd. Naturen är oftast den plats som väljs 
ut för at fotografera bröllopsbilder ute. Naturen är en del av vårt svenska 
identitetsbygge. (Fotograf Li Fernstedt) 

Brudpar i sädesfält i Skåne 
Denotativ nivå: En kvinna i vit klänning, kysser en man i svart kostym. Hon 

håller en bukett med vita rosor, han håller sina händer runt hennes ansikte. De 

kysser varandra med ögonen slutna, till synes ignorerande fotografen eller 

betraktaren. De står mitt i vad som ser ut att vara en kornåker. I bakgrunden 

anar vi ett grönt fält och några gröna lövträd. Himlen är blå med några lätta 

slöjmoln. Brudparet utgör ungefär en fjärdedel av bilden. Vi betraktar dem lite 

underifrån på avstånd.  

 

Konnotativ nivå: På en konnotativ nivå kan vi läsa in mycket mer i bilden. Vi vet 

att det här är ett brudpar och de kysser varandra för att det här är deras stora 
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dag. De ser bara varandra. Den vita klänningen, blombuketten, hans svarta 

högtidskläder, liksom kontexten där jag hittade bilden på Li Fernstedts hemsida 

med bröllopsbilder säger mig detta. En äldre betraktare skulle kanske inte ha 

förstått att det är en bröllopsbild det rör sig om, då föreställningarna om hur en 

bröllopsbild representeras har förändrats under de senaste hundra åren. 

Placeringen ute i naturen kan på ett konnotativt plan läsas som att naturen är 

viktig för brudparet, men också att det är vad brudpar önskar av bröllopsbilder 

idag. Naturen är en del av individens identitetsbygge och förståelsen av oss 

själva som svenskar. Naturen kan också förstås som en romantisk plats. I det 

här fallet är det inte vild natur utan kultiverad natur som visas upp. Att korn är 

en gammal gröda, mer tålig än till exempel vete, skulle kunna betyda något för 

brudparet eller fotografen i den här bilden, men behöver inte göra det. För mig 

som betraktare av bilden, bär bilden delvis andra konnotativa förstålelser än 

både fotografens och brudparets.  

 

Hur kärlek ska tolkas, förstås och avläsas i bilden lär vi oss genom andra bilder 

så väl som genom film och tv. På konnotativ nivå är bilden allmängiltig, vi bär 

med oss gemensamma koder för att avläsa vad detta är för bild. På ett privat 

konnotativt plan tolkar vi in egna erfarenheter (Barthes 1993). Paret har bara 

ögon för varandra, hans händer är aktiva, de omsluter hennes ansikte, han ser 

ut att ta initiativet till kyssen. Petersen skriver att mannen är det aktiva objektet i 

bilden, manlighet görs genom att vara aktiv (Petersen 2007). Hon håller i 

blommorna. De står båda på samma höjd, han är lite längre än henne. 

Avståndet gör att betraktaren känner avstånd, paret verkar omedvetna om 

betraktaren. Att lägga horisonten högt upp i bild ger ofta en dyster framtoning, 

men här är fältet ljust med en gul färg, vilket inte ger några dystra toner. Ljus 

och mörker skapar stämning i bilder.  
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I motsatts till Li Fernsteds bild ovan ser vi här brudpar placerade i stadsmiljö. 
Bilderna är från Ateljé Maries hemsida och Lennart Nilssons studio. Bilder på 
brudpar i stadsmiljö är inte lika vanligt förekommande som brudpar i olika 
naturmiljöer (jmf brollopsfotografer.com 2010-06-20 till 2012-09-19)  
 

Brudpar i stadsmiljö 
Denotativ nivå: Vi ser en kvinna i vit klänning, som håller upp sin klänning och 

en man i svart kostym som kysser varandra vid en lyktstolpe på en öppen 

kullerstensbelagd plats med äldre hus i flera våningar i fonden.7 Bilden är tagen 

på avstånd och paret kysser varandra till synes omedvetna om fotografen. Det 

finns mycket rymd i bilden och brudparet utgör bara en mindre del av bilden.  

 

Konnotativ nivå: Vi läser snabbt av att bilden återger ett iscensatt brudpar som 

är medveta om och agerar inför fotografen.8 Platsen är Grönsakstorget utanför 

                                            
7 Här kan man argumentera för att flera av dessa förståelser är konnotativa, då jag som författare har en 
 förförståelse för detaljerna på platsen, som att platsen är kullerstensbelagd, eller att husen är äldre (Sturken & 
Cartwright 2009:20). 
 
8 Här blandas både den personliga konnotativa nivån, med egna erfarenheter som fotograf in, samtidigt som 
den gemensamma konnotativa nivån, där vi har en gemensamt kulturell förståelse för bildens tecken. 
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saluhallarna i Göteborg. Bilden visar upp att detta är ett brudpar, att vad vi ser 

är en föreställning om ett kärleksideal som genomsyrar vårt samhälle. Bilden är 

uppbyggd på våra föreställningar om vad kärlek och tvåsamhet är, som 

upprepas genom film och andra media där bröllopsbilder som denna tar sitt 

avstamp. Staden som plats för bröllopsfotografering sticker ut i en nutida 

bröllopsbildskontext, att bilderna tas i naturen är långt mer vanligt. Men 

refererar vi istället bilden till en filmkontext finns en rad romantiska filmer i 

stadsmiljö. Bilden av brudparet i staden signalerar både vilka brudparet är och 

vilken fotografen är, staden blir en identitetsmarkör. De små bilderna under den 

stora bilden understryker att detta är en fotograf som gärna fotograferar i 

stadsmiljö. I den här bilden ser hon ut att vara det agerande subjektet snarare 

än han, hon lutar sig fram mot honom som tar emot kyssen.  

 

 
Traditionellt eller amerikanskt? Den dokumentära bröllopsbilden är hämtad från 
USA på samma vis som den nya traditionen att brudens far för bruden till altaret 
och överräcker henne till brudgummen. Brudparen vill inte längre ha 
traditionella bilder men traditionella bröllop, enligt Lennart. Bilden är tagen i 
Sverige. (Fotograf Li Fernstedt) 
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Det amerikanska bröllopet  
Denotativ nivå: Vi ser en kvinna en man gå sida vid sida. Han i svart kavaj och 

hon i vit klänning. Han bär en vit ros på sitt kavajslag, hon en bukett med 

blommor. På huvudet har hon en vit slöja. Hennes hand är instucken under 

hans arm. Kvinnan tittar på en man till vänster i bild som är ofokuserad, hon ler. 

Mannen tittar rakt fram, också han ser glad ut. Mannen vid kvinnans sida ser 

äldre ut än kvinnan. Bakom paret finns en grupp människor. De vuxna fokuserar 

på kvinnan i vit klänning, men inte barnen. Människorna i bakgrunden ligger 

också de utanför fokus. Bilden är tagen i ett rum med vita väggar och 

trädetaljer. Människorna bakom kvinnan i vitt står innanför ett trästaket. Bilden 

är liggande, paret i halvfigur, men på avstånd. Bilden ser dokumentär ut för att 

den fotograferar något som händer, något som skulle hända vare sig fotografen 

var där eller inte.  

 

Konnotativ nivå: Vi förstår att kvinnan i mitten är en brud och mannen vid 

hennes sida är hennes far, det har vi lärt oss genom att se på amerikansk film. 

Den här amerikanska traditionen blir allt vanligare vid bröllop i Sverige. De 

koder vi läser av är den vita klänningen, slöjan, blommorna, rummet. Fokus 

ligger på kvinnan i vitt och hennes far, de är alltså de centrala, men eftersom 

hon tittar i betraktarens rikting och ler är det henne vi fokuserar på. Vi vet av 

dessa tecken att det är hon som är bruden och att detta är hennes dag. Både 

mannen i förgrunden och personerna i bakgrunden får oss att förstår att det är 

hon som står i fokus. Själv ser hon på mannen som står till vänster i bild. 

Eftersom vi har läst av att det inte är den blivande maken som går med bruden 

mot betraktaren förstår vi att det är brudgummen som står till vänster i bilden. 

Tecknen för kyrka finns också i bilden. De vita väggarna, valvbågarna, 

kyrkbänkarnas kortsida. När vi fått syn på honom, brudgummen, skulle 

förståelsen kunna tolkas så att vi ser honom genom hans ögon. Avståndet till 

bruden i bilden är inte långt, men tilltalet i bilden blir ändå som att det är hon 

som betraktas. Fotograf och brudpar har inte kontakt. Hade bruden sett in i 

kameran hade en kontakt uppstått. Som det är nu blir bilden närmast filmisk, 

eller dokumentär. Här är till skillnad från ovanstående bilder fotografen en 

betraktare bland andra som inte agerar som regissör. Trots det är detta en i hög 

grad regisserad föreställning. Bröllopets ritual är väl känd och inövad.  
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En bröllopssida 2012  
Pilippe Rendus bilder från 2012 visar att mångfalden har ökat i dagens bilder i 

relation till de äldre bilder som jag diskuterat.  Avstånd, blickriktningar, 

detaljbilder har blivit fler. Jag tycker jag mig se denna förändring i stort, inom 

svensk bröllopsfotografi. Philippe agerar innanför ramen för hur bröllopsbild 

förstås, men ramen för förståelse har förändrats. Vissa koder måste alltid finnas 

i bilden för att vi ska förstå att detta är en bröllopsbild. Den vita klänningen, 

närvaron av brudbuketten, närhet.  Alternativt ryms bilden inom en viss kontext 

och presenteras tillsammans med andra bilder som rymmer de koder som vi 

förstår som bröllopsbilder. Bilderna har förändrats till viss del men i andra delar 

är de likartade över tid. Eriksson och Göthlund skriver generellt om bilder: 

”Bilden liksom språket innehåller vissa strukturer som är mer beständiga, 

medan andra beståndsdelar lättare blir föremål för förändring”  
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Bilder från Philippes hemsida 2012. Hur bröllops fotograferas och vad som kan 
vara en bröllopsbild har till synes mångfaldigats. (Foto: Philippe Rendu)  
 

(Eriksson & Göthlund 2009:19)  I bilderna jag undersökt ser jag att kvinnan, 

mannen, beröringen finns kvar i bilderna medan annat har förändrats, som 

avstånd, blickriktningar, rummet, varianterna och mängden bilder som tas. 
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På Philippes bilder är mångfalden långt mycket större än på Allans och Barbros 

bilder. Som på tidigare bilderna är hon ofta i vitt, han i mörka kläder och de står 

nära varandra. Nu är variablerna fler och variablerna är mer varierande. Han är 

inte alltid längre än henne på bild, blombuketten finns inte med i alla bilder, 

paret ser oftast på varandra inte på fotografen. Hon är mer ofta aktiv än tidigare, 

vilket händer och blickar pekar på. Vilken sida paret står av varandra varierar. 

Alla bilder är tagna i miljöer, ofta utomhus. Avstånden varierar från täta 

närbilder till bilder tagna på avstånd, där paret utgör en del av bilden. 

Bildrummet disponeras på olika sätt. Närbilder på attribut från bröllopet finns 

också med, på ringar, skor, brudbukett fotograferade i miljö. Andra detaljer 

förekommer också som inte lika tydligt pekar på bröllop, som knapparna i 

klänningen och ett glas champagne. Avståndet till paret varierar precis som 

perspektivet bilden är tagen ur. Här finns också enskilda bilder på både brud 

och brudgum. Det som tydligt går att utläsa ur dessa bilder är det Philippe själv 

säger ”jag cirkulerar runt paret”.  

 

Ögonkontakt har olika betydelse i olika slags fotografier. Att se in i kameran kan 

både betyda att den avfotograferade står lägre i rang än den som fotograferar 

(Hirdman 2001:52) eller speglar ett personligt förhållningsätt mellan fotograf och 

den avfotograferade. I många familjefotografier ser de avfotograferade in i 

kameran, ofta har den som fotograferat påkallat deras uppmärksamhet. För den 

som tittar på bilden upplevs en sådan bild som mer öppen och välkomnande. 

En bröllopsbild uppfattas som mer representativ om brudparet tittar in i 

kameran. Men på senare tid visar bilderna ofta brudpar som ser varandra i 

ögonen, till synes omedvetna om betraktaren/fotografen. I tidningen och på 

tackkort ser vi fortfarande brudpar som ser in i kameran, medan de mer privata 

bilderna visar upp par som ser varandra i ögonen. Fotografen och brudparet 

försöker hitta fram till bilder för kärlek, innerlighet, tvåsamhet. Blickriktningen 

hos paret ökar vår förståelse för att dessa två har en idealisk relation. För att 

förstå detta behöver de se på varandra, inte på betraktaren. Att se på 

betraktaren inbegriper en tredje aktör i deras tvåsamhet, eller i vår föreställning 

om tvåsamhet.  
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Trots att bilderna till viss del har förändrats är det mycket som är sig likt. Till de 

beständiga hör hennes vita klänning och hans mörka kläder, samt mellan 

brudparet som ofta håller i varandra.9  Genom ständiga upprepningar och 

hänvisningar etableras vissa bilder av brudpar på bekostnad av andra 

(Petersen 2007:153). Inom annan fotografi är ramarna för en bilds betydelse 

lättare att tänja på än inom genren bröllopsfotografi, där det krävs att bilden inte 

ska gå att ifrågasätta som bröllopsbild. Betraktaren som möter bilden förväntas 

genast kunna avläsa bilden som en bröllopsbild. Därmed blir strukturen för 

bröllopsbild mer stelbent.  

 

Bilderna av homosexuella par eller par som inte gifter sig inom ramen för en 

kyrklig tradition är frånvarande i de bilder jag undersökt. Par som gifter sig 

borgerligt smälter in i samma norm för fotografering och vi ser inte som 

betraktare någon skillnad. (Det senare bygger jag på egen erfarenhet som 

bröllopsfotograf eftersom det inte är något jag kan utläsa i bilderna ovan.) 

Jämfört med Petersens porträttfotografier från det förra sekelskiftet kan mycket 

sägas vara sig likt.  

I visitkortsporträtten visualiserades en normaliserad 
könsuppfattning. I dem materialiserades och befästes 
den. I porträttfotografierna växte en bild fram som på 
sätt och vis generaliserade både förståelsen av kvinnor 
och förståelsen av fotografiet och vad som gick att 
utläsa med hjälp av det. (Petersen 2007:152)  

Istället för att lyfta fram enbart det vi ser kan vi också fråga oss vad det är vi inte 

ser. Vad får inte vara med på bild? Dels får ett antal parbildningar inte plats i 

bild, parbildningar inte ingår i den heteronormativa förställningen om vad bröllop 

är. Vi ser par som tittar på varandra, kysser varandra, ler mot fotografen, ler mot 

varandra, håller i varandra, håller om varandra. Vi ser par i harmoni. Vad vi inte 

ser är disharmonier, irritationer, stress, skrikande barn etc. som naturligtvis 

också kan förekomma under en bröllopsdag. Bilderna ger uttryck för vad man 

vill att ett bröllop ska vara, en dag av harmoni och kärlek mellan ett par, något 

som i förlängningen är ett ideal för hela det äktenskapliga livet. Bröllopsbilden 

                                            
9 Tidigare, under de första 60 - 70 årens bröllopsfotografier, var klänningen svart. Under den senare delen av 
1800-talet började överklassen klä sig i vitt, ett mode som ca tjugo år senar också nått bönder och arbetarklass 
(Kjerström-Sjölin 1993) 
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blir på så vis en yta att visa upp för andra och minnas runt tillsammans. 

Bröllopsbilden blir en bekräftelse på att man hör ihop. Den hjälper till att 

förstärka de sociala banden, genom att skapa gemensamma berättelser om vad 

man som kvinna och man betyder för varandra. I det sociala livet blir 

familjefotografiet ett sätt att manifestera och lyfta upp familjen, att visa upp sig 

som familjeenhet (Bourdieu 1990). Bröllopsbilder har dubbelheten av att vara 

både offentliga och privata, de offentliga bilder som lyfts upp och representerar 

familjen utåt och privata bilder som är till för att bekräfta paret och familjen inåt. 

Det sistnämnda är bildens viktigaste roll, då bildens offentliga presentation är 

tillfällig, medan det privata betraktandet av bilderna pågår under längre tid. 

Bilderna är något som paret eller familjen kan återkomma till under många år för 

att gemensamt minnas och samtidigt skapa gemensamma minnen och 

hågkomster runt. Till sist kan bilderna framstå som mer verkliga än bröllopet 

självt (Bourdieu 1990). Bilderna träder i minnets plats.  

 

Bilderna kan också sägas ingå i en hierarki där ekonomiska förutsättningar 

möjliggör både professionellt tagna bilder och påkostade håruppsättningar, 

brudklänningar, ringar, blombuketter, hierarkier som utesluter dem som inte har 

råd med något eller allt av detta.  Bröllopet och bröllopsbilderna ingår enligt 

Knuts i kopplingen mellan romantisk kärlek och konsumtion (Knuts 2006:29) 

Bröllopet och därmed bilderna får gärna vara påkostade, vilket adderar till dess 

hierarkiska användning. ”Fotografiet har sedan sin uppkomst”, skriver Hirdman, 

”gestaltat föreställningar om människor och deras positioner i samhället med 

hjälp av konventioner så väl i bilden som dess användningar.” (Hirdman 

2001:27)  

 

”Det tas inga separata bilder på mannen, inte under hela dagen”, skriver Eva 

Knuts 2006. I mitt material av nyare bilder har detta förändrats. Som en del av 

mångfalden av bild tas även separata bilder på mannen. Allt fokus läggs inte 

längre enbart på bruden. Mannen blir också han medaktör i bilderna. Att det tas 

många bilder tillåter ett berättande där det finns ett stort utrymme för en 

mångfald av bilder. Även om bröllopsbildernas strukturer är sega förändras de 

långsamt mot ett större berättande, med fler och mer varierande bilder. Vissa 
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bilder är bestående, som de representativa bilderna av brudparet, medan andra 

tillkommer och adderar till bildberättelsen.  

Avslutande diskussion 

Jag gav mig ut för att ta reda på om fotografernas villkor och vanor förändrats i 

och med teknikskiftet och om villkoren för fotografi på något sätt förändrat 

resultatet – bilderna. Vad jag tycker mig finna i mitt material är att teknikskiftet 

fört med sig ett paradigmskifte för fotograferna. Det finns ett före och ett efter 

som starkt skiljer sig från varandra. Informanterna har alla ett förhållande till och 

starka åsikter om teknikskiftet. Det har påverkat alla i min undersökning, deras 

vanor och villkor har förändrats på ett eller annat sätt på alla plan. Sättet att 

fotografera och arbetet runt bild har förändrats, såväl som tankestrukturer och 

beteende runt fotograferandet.  

Inom etnologin söker man svaren på det som står skrivet mellan orden. Vad 

antyds? Vad sägs egentligen? Vad finns där som vi glömmer bort? När det 

kommer till bildanalysen är det fotografen som är osynlig. Alla de 

vardagsfotografer som inte blir geniförklarade, fotograferna som tar bilder till 

reklam, tidningar, porträtt av familjen och bröllopsbilder etc. försvinner i 

bildanalysen, det som blir kvar är de fotograferade, bildbetraktaren och bilden. 

Fotograferna görs på så vis till maskinoperatörer. Att fotografer förstås som 

maskinoperatörer påverkar deras syn på sig själva, deras fotografier och deras 

förhållande till tekniken. Det skapar en ambivalens hos fotograferna. Att hänga 

med i den tekniska utvecklingen ses som viktigt, samtidigt som man lever med 

en övertygelse om att kameran är ett verktyg som möjliggör att man kan ta de 

bilder man vill. Teknikskiftet har skapat en osäkerhet. Hur återtar man som 

fotograf kommandot, när tekniken återigen börjat förstås som inte bara ett 

verktyg utan det som gör bilderna? Hierarkier i yrkesgruppen skrivs om baserat 

på teknik, generation och ålder. Gammal kunskap som tidigare stått högt i kurs 

ifrågasätts. Den som följer med i den tekniska utvecklingen och kan visa upp en 

modern kamera står högt upp i hierarkin och respekteras av amatörerna, 

brudparen och i någon mån också kollegorna. Men det ryms motstridiga 

tolkningar i materialet, fotograferna upplever också att de åter börjar betraktas 

som duktiga yrkesmänniskor, med en kompetens som är nödvändig för att 
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framställa bra bilder.  Tekniken har under några år fått överskugga de 

kompetenser som krävs av den som ska använda den. Allt ljus har fallit på den 

nya tekniken och fokuset har blivit så stort att den yrkeskunskap som krävs för 

att vara en bra fotograf har glömts bort. Nu när tekniken blivit en del av 

vardagen, blir det åter allt tydligare att det krävs mer av en fotograf än att vara 

maskinskötare.  

 

Strukturerna i hur porträttfotograferna interagerar och påverkar varandra har 

förändrats i och med det digitala skiftet. Den som inte följt med på det digitala 

tåget förlorar inte bara i anseende utan förlorar också sitt kontaktnät, vilket 

också gör att de delvis inte längre kan hänga med i bildernas förändrade 

uttryck. Att agera på den digitala marknaden förutsätter inte samma initiala 

investering som tidigare, men det förutsätter att aktören har kunskap om 

internet och hur bilder bäst presenteras där. Det krävs inte en studio, med 

ljussättning, mörkrum och mellanformatskamera, men det krävs kunskap om 

Internet och datorer. Fotograferna och deras bilder syns idag på en global och 

lokal marknad, medan de tidigare presenterades främst på en lokal marknad, 

samt i det kontaktnät som byggdes upp nationellt genom föreningar, 

fototävlingar, föreningspress och ambulerande försäljare i fotopapper, ram och 

film. När gamla arenor försvinner och nya uppstår förändras hierarkierna mellan 

bröllopsfotograferna i grunden. Den gamla kunskapen ses som viktig av dem 

som lärt sig fotografera under den analoga tiden, medan en yngre generation 

ifrågasätter den kunskap och kompetens som de äldre fotograferna bär med 

sig. I detta uppstår talet om amatörer och proffs, som ett försvar mot det nya 

och främmande, men också som ett sätt att hävda sin plats i hierarkin. När 

gamla hierarkier slås sönder och ersätts av nya, ifrågasätts de nya hierarkierna 

av de som haft en viktig roll i de gamla.  

 

Gammal kunskap förlorar till synes sitt värde. Den nya kunskapen bygger på 

den gamla men tycks ändå glömmas bort och förlora sitt värde. Kunskapen runt 

bild, tekniskt såväl som estetiskt bygger på hermeneutiska förståelsespiraler, ny 

kunskap byggs på gammal kunskap. Den digitala systemkameran fungerar som 

den analoga systemkameran, men är också i någon mån också 
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vidareutvecklad. Arbetssättet i det digitala mörkrummet bygger på samma 

grund som det analoga mörkrummet.  

 

Paralleller till hur fotograferna påverkats av teknikskiftet kan dras till när de 

lättanvända kamerorna vid förra sekelskiftet kom och många fotografer 

förlorade sitt levebröd. Något liknande tycks ha hänt i spåren av den digitala 

tekniken. Fotoateljéer blir allt ovanligare i gaturummet, de försvinner till förmån 

för fotografer utan studio som kan hålla ett lägre pris. I rollen som 

bröllopsfotograf agerar fotograferna i större utsträckning på en nationell och i 

vissa fall global marknad.  

 

Kontexten bilden presenteras i är också viktig, vilket intryck webbplatsen ger, 

respektive var skyltfönstret finns och hur det iscensätts. Webbplatsen har 

potentialen att nå långt utanför den lokala marknaden, skyltfönstret når en lokal 

publik. Genom webbplatser och sociala media når dagens fotografer brudpar 

utanför den lokala marknaden. Att finnas på nätet är också viktigt för den lokala 

marknaden, vilket visar upp fotografen som professionell och modern. Genom 

internet blir fotograferna också påverkade av andra fotografers bröllopsbilder, 

både nationellt och internationellt. Fotograferna har blivit inskrivna i en digital 

global rörelse. De har blivit aktörer på en global arena. Att ta del av och inte 

streta emot förefaller vara nyckeln för de flesta att behålla sin plats eller ta sig 

upp i hierarkin.  

 

Bröllopsbilden har precis som fotografernas villkor och vanor förändrats i sitt 

uttryck i och med den digitala tekniken. Förändringen av villkoren och vanorna 

påverkar i sin tur sättet att ta bilderna. Ramarna för bilden har blivit friare, i och 

med att mängden av exponeringar ökat. De kreativa möjligheterna har blivit 

större. Ramarna för hur bröllopsbilder ska tas och se ut har förändrats, en 

förändring som påbörjats redan innan teknikskiftet. Min hypotes är dock att 

förändringen inte blivit lika omfattande om inte det digitala skiftet kommit till 

stånd.  

 

Att fotografera bröllop dokumentärt, att följa ett par under hela eller delar av 

bröllopsdagen, fanns redan innan den digitala teknikens genomslag, men detta 
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sätt att ta bilder har kommit att genomsyra fotografernas bröllopsbilder i stort. 

Marknaden för bröllopsbilder i studio tycks helt ha försvunnit.   

 

Det finns två genrer inom bröllopsfotografin idag, ofta får båda plats under en 

och samma fotografering. Det ena är porträttfotografering i miljö, det andra är 

det dokumentära bröllopsfotografiet, där fotografen följer brudparet delar av 

eller hela dagen.  

 

Modet att fotografera ute och det ökande antalet fotografer hänger ihop med 

digitaliseringen. Den digitala kameran skapar förutsättningar att lättare än 

tidigare fotografera vid varierande ljusförhållanden. När fler fotograferar ute och 

bilderna visas upp på internet och i media skapar det en efterfrågan på dessa 

bilder, vilket möjliggör bröllopsfotografering för en grupp fotografer som inte har 

tillgång till en studio. Bilder i miljö har kommit att bli det som är på modet då det 

är dessa bilder som reproduceras och visas upp.  

 

Brudparen ger uttryck för en önskan om bilder som är personliga. Bilderna blir 

del av ett livsstilsprojekt där miljön är med och iscensätter vilka brudparet är. 

Modet med bröllopsbilder i miljö och den digitala tekniken följs åt. Då färre 

fotografer har tillgång till studio har normen för bröllopsbilder blivit bilder tagna i 

miljö, det blir med andra ord dessa bilder som efterfrågas. Dessa bilder blir 

synonyma med vad som är modernt.  

 

Lekfullheten har ökat i bröllopsbilderna, men samtidigt finns det sega strukturer 

kvar i bilderna baserat på föreställningar om bröllop, kärlek, kön och 

heteronormativitet, normer som bröllopsfotograferna både före och efter skiftet 

agerar inom. Iscensättningen finns där men har blivit friare och mer öppen för 

mer experimentella förhållningsätt. Samtidigt har förväntningar på bilderna och 

bröllopet blivit högre. Kraven på ett romantiskt bröllop har blivit större och med 

det följer att bilderna från dagen ska spegla detta. Fotograferna har en aktiv roll 

i att reproducera föreställningar runt dessa normer. Genom bilder förstår 

brudparen sig själva och förmedlar bilderna av sig själva till sin vänkrets och 

sina barn, bilderna sprids och blir en del av hur vi skall förstå bröllop. Centralt i 

fotografens arbete är att bilden måste förstås som en bröllopsbild. Under senare 
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tid har dock mängden av bilder öppnat upp för bildberättelser, där bilder kan 

vara en pusselbit i en berättelse som handlar om bröllop. Varje enskild bild 

behöver därför inte på samma sätt som tidigare förstås som bröllop, då den ska 

ses som en del av ett sammanhang. Vissa centrala bilder som tydligt signalerar 

att detta är ett brudpar måste dock finnas med i berättelsen för att bilderna skall 

förstås som bröllopsbilder. I dessa nya bildberättelser har mannen fått ta en 

större plats än tidigare.  

 

Platsen för porträttbilderna är ofta naturen, naturen får stå som fond till det 

identitetsbygge som bröllopsbilderna ingår i. Det rum som brudparet väljer att 

låta sig fotograferas i är en del av hur de vill förstås som par och individer i ett 

individualistiskt samhälle. De ekonomiska förutsättningarna sätter gränser för 

vem som har möjlighet att låta sin identitet iscensättas i bild.   

 

Hur tekniken förändrat förutsättningarna runt rumslighet är tydligt i hur arbetet 

runt bilderna förändrats. Positionerna i rummet är inte längre lika låsta. I 

förhållandet till rumsligheten har också den sociala relationen till brudparet 

förändrats. Regiarbetet vid fotograferingen är inte längre lika precist som 

tidigare, men det har inte försvunnit. Tillrättalagda klänningar, armens position, 

huvudets lutning, följs inte längre lika strikt. Fotografen har blivit friare i sitt 

fotograferande i förhållande till brudparet, men samtidigt sätter tiden gränser 

tillsammans med normerna runt hur bröllopsbild förstås. Vissa fotografer rör sig 

i gränslandet för rummets möjligheter, de testar gränserna för det tillåtna, andra 

håller sig till tryggheten, fasta positioner och den tydliga normen av bröllopsbild. 

Gränstestaren har genom att tänja gränserna möjlighet att skapa nya 

föreställningar om vad bröllopsbild skall vara eller förväntas vara. Bröllopsbilden 

är en vara och påverkas av efterfrågan, vilket också påverkar normativiteten i 

bilden, eller hur mycket en fotograf kan tänja på gränserna, detta ska ses i ljuset 

av att vi alla har svårt att se utanför vår tids normer och föreställningar. 

Samtidigt är det gränstestarnas bilder som efterfrågas, i varje fall utifrån de 

rådande normerna om individualism. Men bröllopsfotografiet är hela tiden en 

balansgång mellan konformism och individuallitet. Bröllopsbilden måste alltid 

kunna förstås som bröllopsbild.  
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Kontrollen som inte längre är lika strikt vid fotograferingstillfället har för flera av 

fotograferna flyttat till det digitala mörkrumsarbetet. Här kan man i större 

utsträckning än tidigare kontrollera resultatet. Resultatet som visas upp har blivit 

mer perfekt än tidigare, även om sättningen är en annan. Samtidigt rör sig 

arbetet tillbaks mot en mer kontrollerad fotografering än när tekniken var ny, för 

att begränsa efterarbetet. Kontrollen blir en avvägning, en balansgång mellan 

fotograferingstillfället och det digitala mörkrumsarbetet.  

 

Mångfalden av bilder som kan tas är till synes oändlig, vilket naturligtvis är en 

chimär, då tiden sätter gränser för hur många bilder en människa kan ta under 

en begränsad tid, samtidigt som våra föreställningar vad bröllop och bröllopsbild 

är sätter gränser för hur bröllop uttrycks i bild. Tidigare bilder av bröllop sätter 

gränser för vår fantasi samtidigt som vi också måste agera innanför ramarna för 

hur bröllopsbilder förstås. Vad som kan konstateras är att antalet bilder har blivit 

mindre relevant, då kostnaden per exponering inte längre påverkar arbetet. 

Antalet exponeringar en kamera under sin livstid kan ta är så stort att priset per 

exponering är försumbar, dock inte som ibland påstås kostnadsfri. Att 

exponeringarna skulle vara kostnadsfria förutsätter att kameran är gratis och att 

fotografen inte tar tid för att ta eller framställa bilder. Det förutsätter också att 

fotografen inte behöver kompetens i sitt yrkesutövande, och där är vi tillbaka till 

tanken om fotografen som maskinskötare.  

 

Att fotografera bröllop idag har kommit att bli en balansgång mellan tradition 

och modernitet, konformism och individualitet, kontroll och spontanitet.   
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