
Fotografering som metod och 
kulturvetenskapligt aktörsskap 

 
Lennart Zintchenko 

lennart.zintchenko@ethnology.gu.se 
Etnologiska institutionen 

Göteborgs universitet 
Paper från ACSIS nationella forskarkonferens för kulturstudier, Norrköping 13–15 juni 2005. 

Konferensrapport publicerad elektroniskt på www.ep.liu.se/ecp/015/. © Författaren. 
 

Bakgrund 
Detta ”paper” utgår från en fristående delstudie inom forskningsprojektet Ephemeral landsca-
pes (Saltzman & Qviström 2003). Delstudiens målsättning har varit att med hjälp av egen fo-
tografering och intervjuer undersöka ett stadsrandsområdes efemära landskapskvaliteter. Ar-
betet genomfördes inom ramen för en halvtidstjänst mellan augusti 2004 – januari 2005. Re-
sultatet ska publiceras i en planerad antologi som ska diskutera planeringsfrågor rörande stad, 
landsbygd och natur. Begreppet efemärt landskap innebär ett intresse för landskapets tillfäl-
liga och övergående kvaliteter. De landskapsförändringar som omfattas av begreppet är dock 
inte reducerbara till enkla och tydliga skeenden som avlöser varandra i ett slags från-till. Efe-
mära landskap innebär att det geografiska rummet under vissa tidsperioder är öppet att omde-
finieras och upptäckas på nytt. 

Det landskap som jag undersökt ligger längst ner i sydväst på ön Hisingen i Göteborg. Om-
rådet omfattar Arendal, Risholmen, Hjärtholmen, Torslandaviken, Skeppstadsholmen och f.d. 
Torslanda flygplats. Skälet till varför denna del av Göteborg valts ut är att den kännetecknas 
av en mångfacetterad blandning av gamla och nya landskapsinslag på en förhållandevis be-
gränsad yta (c:a 3x3 km). Den dynamiska helheten är uppbyggd av verkstadsindustrier, kon-
tor, oljehamn, oljeraffinaderier, oljecisterner, kontorsarbetsplatser, godshantering, golfbana, 
småbåtshamnar, småbåtsvarv, en havsbadskoloni, bostadsområden, landsbygd, kustnatur, få-
gelreservat, affärscentrum, modellflygklubb, MC-övningsbana, uppställningsområde för fa-
briksnya bilar, containerupplag, vindkraftverk, konstgjorda landskap, ödsliga mellanrum och 
parkanläggningar. De uppräknade landskapsinslagen har olika lång närvaro i området, från 
flera tiotals år, till att vara under aktuell uppbyggnad. Under de senaste 40–60 åren har dess-
utom ett stort antal verksamheter som påverkat landskapskaraktären försvunnit, vidareut-
vecklats eller blivit utbytta. 

Det ständigt föränderliga landskapssammanhanget har varit utgångspunkten för detta del-
projekts genomförande. Detta har inneburit en nyfikenhet på närvaron av föränderlighet av 
både permanent och tillfällig art (Brassley 1998), samt att närmare undersöka parallella skeen-
den i tid och rum (Bengtsson m.fl. 2003). Det undersökta stadslandskapets karaktär har över 
en utsträckt tidsperiod inneburit närvaron av en stor variation av efemära landskapskvaliteter. 
För att få reda på något om erfarenheterna av att befinna sig mitt i ett föränderligt landskap 
har jag intervjuat fyra kolonistugeinnehavare på Torslanda havsbadskoloni utifrån mitt foto-
grafiska material. 

Att fotografera har givit möjligheter att identifiera spår som antyder landskapets efemära 
kvaliteter. Dessa landskapsspår är viktiga att både kunna upptäcka och tolka. Sammanställan-
det av bildmaterialet har även legat till grund för formulerandet av frågor och samtalsämnen i 
den efterföljande intervjufasen. Ett urvalskriterium för valet av personer att intervjua har varit 
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tidpunkten då man blev innehavare av en kolonistuga. De som blivit intervjuade har blivit in-
delade i kategorierna ”gamla” och ”nya” kolonister. Indelningen har varit liktydigt med en 
uppdelning i äldre och yngre.   

I intervjuerna har jag använt mig av fotografier som visat upp ett både mångfacetterat och 
föränderligt stadslandskap. På detta sätt ville jag komma åt på vilket sätt efemära landskaps-
kvaliteter var en del av kolonisternas vardag. Bildmaterialets innehållsliga bredd var viktig 
eftersom den skulle ge ledtrådar om vad som var bekant/obekant, betydelsefullt/betydelselöst 
eller kontroversiellt/okontroversiellt. Intervjuerna har kretsat kring samtalsämnen som berört 
mellanrum/föränderlighet, interna/externa områdesrelationer, samt närvaron av tillfälliga och 
övergående landskapskvaliteter. Intervjuerna har också innehålligt en reflexiv del där vi sam-
talat om bilden av landskapet i och kring koloniområdet. Här handlade det om bilder i bred 
bemärkelse, det vill säga allt från fotografiska till mentala bilder. 

Fotograferingens genomförande och bildernas betydelse 
Fotograferandet i landskapet kring det gamla flygplatsområdet har haft skilda funktioner un-
der olika faser av forskningsprocessen. I en första fas gav fotograferandet kännedom om det 
landskap som skulle undersökas. Eftersom jag fotograferat med hjälp av stativ skedde arbetet 
långsamt och med väl utvalda stopp för att kunna få med det som sätter prägel på denna del av 
Göteborg. Fördelen med att skapa sig ett sådant fotografiskt grundmaterial var att rumsliga 
inslag och relationer blev lättare att återanknyta till, både i samband med ordnandet av bil-
derna och i de efterföljande samtalen.  

Det jag inledningsvis vann på att fotografera var att bildmaterialet kunde korrigera de för-
sta besökens intryck. I ett senare analysarbete kunde nödvändig distans skapas genom att 
kombinera det fotografiska källmaterialet med intervjuerna, och begreppet ”efemära land-
skap”. Utifrån detta har en preliminär analys gjorts av efemära landskaps relevans på lokal 
nivå och för stads- och landskapsplanering.  

Aktuella fotografier är viktiga när man intresserar sig för landskapsfrågor eftersom det 
geografiska rummet i urbana randområden är starkt föränderliga till både innehåll och an-
vändning. Med hjälp av nytagna fotografier har det varit möjligt att både kunna orientera sig i 
och senare samtala kring en aktuell landskapssituation.  

En viktig roll som fotografierna hade i intervjuerna var att de kunde användas som en ge-
mensam utgångspunkt för samtalet. Genom att jag använde mig av fotografier kunde intervju-
samtalen riktas mot bestämda områden och platser. På detta sätt blev bilderna grunden för ett 
iscensatt möte. Mitt forskningsintresse och mina erfarenheter från fotograferandet blev på 
detta sätt tydliggjort i intervjusamtalen. 

Att genomföra en fotografering på plats innebär också möten när bilderna tas. Som foto-
graf får man ofta ta olika slag av kontakter när bilderna tas eller så blir man uppsökt med frå-
gor om varför man fotograferar. På så sätt var även det fotografiska genomförandet något som 
innebar ”feed-back” från människor i området. Dessa möten har inneburit att jag kontinuerligt 
fått ta del av kunskaper om det som fotograferats, samt att jag fått reaktioner på mina förklar-
ingar om varför jag finns där med en kamera. På så sätt var det redan under inledningsskedet 
möjligt att närma mig projektets målsättning att undersöka landskapets efemära kvaliteter. Det 
är dock viktigt att vara medveten över att fotograferandet också kan vara ett hinder för ska-
pandet av kontakt, exempelvis genom en allt för närgången och påträngande fotografering.  

Vare sig man fotograferar människor, landskap eller byggnader, så ger man in sig i situa-
tioner som kräver någon form av social förhandling eller förklaring om varför man finns på 
plats (jmf. Becker 2000). Genom att fotografera med hjälp av stativ (som jag gjort) gör man 
sig både synlig för omgivningen och mottaglig för spontana möten eftersom man står stilla 
under en förhållandevis lång tid. Frågor över fotografens intressen och närvaro blir på så sätt 
möjliga att ställa för människor i omgivningarna. Naturligtvis handlar dessa möten om slum-
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pens skördar, men det är ändå något som är viktigt att känna till och bejaka. Spontana möten 
under fotograferandets gång har bidragit till att jag lärt känna landskapet och fått uppslag till 
genomförandet av intervjuer i ett senare skede. Fotografering på plats är alltså inte liktydigt 
med vare sig ensidig observation eller fotografisk registrering, utan startpunkten för ökad 
kännedom, dialog och samtal. Ur ett aktörsperspektiv innebär detta att man möter förvänt-
ningar och synpunkter på sitt fotograferande. Man börjar med andra ord att tidigt komma in i 
de sammanhang som fotografiska aktörer och praktiker befinner sig i. 

Om fotografi och fotografisk praktik 
Det finns många frågor som väcks när fotografering och akademisk forskning kombineras. Är 
fotografering bäst lämpad som metod? Vilken relevans har fotograferandet i förhållande till 
teori och analys? Finns det något att hämta från de många etablerade fotografiska praktiker 
som finns? För mig har frågan om aktörsskapet varit viktigast.  

För att komma någonvart med vad ett fotografiskt aktörsskap kan vara för något, så har en 
konstruktiv väg varit att ta fasta på diskuterandet av den fotografiska praktiken inom några 
områden som är relevanta för min forskningsuppgift. Eftersom jag kommer från universitetets 
forskningsvärld har det varit särskilt viktigt att fånga upp fotograferandets roll i akademisk 
miljö. Mina främsta inspirationskällor har kommit från riktningarna visuell sociologi och vi-
suell antropologi (t.ex. Banks 2001, Becker 1986, Morphy&Banks 1997, Pink 2001, Qualita-
tive Sociology 1:1997). Min orientering inom dessa fält har fäst uppmärksamheten på vikten 
av att tänka på hur bilder skapas, används, uppfattas, samt vad som påverkar vid själva foto-
graferingstillfället. Jag har även inspirerats av alla dem som argumenterar för att fotografier 
inte ska reduceras till ytliga illustrationer, en väg för att lätta upp en text eller ett sätt att intro-
ducera och förmedla förenklad kulturvetenskap (se t.ex. Myrdal 2002). 

Ingången till ett kulturvetenskapligt förankrat aktörsskap inom det fotografiska området 
har för mig främst gått via antropologen Marcus Banks och fotografen/fototeoretikern Allan 
Sekula. Dessa två menar att betydelsen av fotografiska bilder och praktiker hör ihop med dess 
tillämpningar – från tillkomsten till den slutliga användningen (Banks 2001, Sekula 1993). 
Med utgångspunkt hos Banks och Sekula innebär skapandet av fotografiska bilder att de är 
avhängiga uttalade problematiseringar, strategier och målmedvetna tillämpningar.  

Eftersom en stor del av den akademiskt förankrade diskussionen om fotograferandets roll 
understryker betydelsen av problematiseringar, strategier och målmedvetna tillämpningar har 
jag ägnat detta speciell uppmärksamhet. För att fördjupa det de skriver om har jag undersökt i 
vilken utsträckning medvetet formulerade tillämpningar finns närvarande inom etablerade 
fotografiska fält med relevans för min undersökning. Resultatet av genomgången pekar på att 
problematiserandet av fotografering och fotografier finns närvarande, men att det inte tillhör 
den fotografiska praktikens huvudfåra. Min genomgång visar dock att det finns utrymme för 
ett aktivt fotografiskt aktörsskap i både akademisk miljö och ute i samhället. 

Viktiga beröringspunkter mellan kulturvetenskap och etablerade fotografiska praktiker har 
jag funnit inom ämnesområdena arkitektur, landskap, natur och kulturmiljövård. Det finns 
dock ett problem när man vill koppla det egna fotograferandet till den fotografering som före-
kommer inom dessa områden. Problemet består i att det inte går att göra träffsäkra sökningar 
på fotografiska projekt som publicerats. Den stora bredden av fotografiska publikationer går 
inte att sökas med hjälp av de databaser biblioteken förfogar över idag. Att göra sökningar på 
”Pn” i ett bibliotek leder ofta till litteratur om världsberömda fotografer, fotografihistoria eller 
konstnärligt avancerade projekt och utställningar. Den stora och omfattande fotografiska 
praktik som befattar sig med arkitektur, landskap, natur och kulturmiljövård är svår att finna 
eftersom den ingår (och försvinner) i den stora mängd titlar som faller inom dessa ämnesom-
råden. Dessutom är det så att om man får vetskap om några relevanta titlar, så är de svåra att 
låna eftersom det ofta finns bara ett exemplar av dem i Sverige eller Skandinavien. Hasselblad 
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Center i Göteborg och Moderna museet i Stockholm har välsorterade specialbibliotek med 
fotografiska publikationer, men befattar sig inte gärna med fjärrlån.  

Sedan några månader tillbaka är Hasselblads centers bibliotek sökbart via nätet. Moderna 
museets bibliotek behöver man dock fortfarande besöka för att kunna göra en tillförlitlig sök-
ning. Att få kännedom om relevanta fotografiska praktiker handlar därför till stor del om att 
löpande bevaka de fält man är intresserad av för att kunna plocka ut det som är av intresse 
utifrån ett aktualiserat forskningsmål. 

En värdefull introduktion till genomförda fotografiska landskapsprojekt har varit Suburban 
options. Photography commissions and the urbanization of the landscape (1998). Denna bok 
är en omfattande och grundlig genomgång av uppdragsfotografiska projekt som gjorts i Eu-
ropa från 1980-talet fram till slutet av 1990-talet (bl.a. det svenska Ekodok-90 projektet I män-
niskans hand 1994). Det gemensamma för projekten som presenteras är samtidens omvand-
lingar av landsbygd och urbana ytterområden. Huvudmännen bakom projekten har genomgå-
ende varit statliga och kommunala myndigheter eller organisationer med nära anknytning till 
stat och kommun. Bredden och omfattningen av den verksamhet som redovisas är tecken på 
att det finns nyuppkomna omständigheter som påverkar urbana och rurala landskap över hela 
den europeiska kontinenten. 

Ett fotografiskt projekt som lyfts fram som förebild i Suburban options (1998) är det 
franska DATAR-projektet (Délégation à L`Aménagement du Territiore et à L´Action Régio-
nale) som genomfördes i början av 1980-talet (Latarjet&Hers 1985, 1989). DATAR-projektet 
ville uppmärksamma att kända förändringskrafter och förändringsresultat inte längre var gil-
tiga (som hastig demografisk tillväxt, utflyttning från landsbygd, storskalig expansion och 
industriella etableringsmönster). Vad man från fransk horisont såg i början av 1980-talet var 
framväxten av nya och annorlunda urbana strukturer där medborgarna levde sina vardagsliv 
på ett annat sätt jämfört med tidigare skeden i samhällsutvecklingen. Problemet var att under-
sökningar vid denna tid visade att allmänheten trodde att landskapen i Frankrike såg ut och 
fungerade som förr. Vad man inom DATAR ville uppnå var att göra de nya landskapen kända 
därför att kvaliteterna i det geografiska rummet var något som man ansåg hade betydelse för 
de val människor gjorde i utformandet av sina liv. Genom att starta och genomföra ett stort 
fotografiskt projekt kring en pågående landskapsutveckling ville DATAR placera sig i cent-
rum för en nödvändig miljödiskussion. Man var tidigt klar över att nya förändringstrender inte 
enbart gick att hantera med hjälp av lagar och regelverk (Latarjet 1987).  

I genomförandet av DATAR-projektet var en central utgångspunkt att fotograferna aktivt 
skulle skapa bilden av de nya landskapen i Frankrike. Varje enskild fotograf skulle vara en 
”auteur” som skulle ge sitt personliga perspektiv och inte underordna sig rummets topografi. 
Bildresultaten var tänkta att bli uttryck för olika individers erfarenheter och möten med land-
skapet (a.a. 1987). Detta är ett ställningstagande som diskuteras och debatteras  tifrån olika 
ståndpunkter i Suburban options (1998). Problematiken presenteras i bokens inledning av Frits 
Giertsberg (a.a. 1998:12 f). Han presenterar positionerna för, emot samt argument för kombi-
nerandet av systematiska inventeringar och subjektivt tolkande. (Vilket i det första fallet 
handlar om vikten av hur landskapet ser ut, skildrandet av enskilda objekt som delar av en 
helhet och hur landskapet ter sig för en betraktare innanför eller utanför ett visst område. I det 
andra fallet handlar frågan om hur aktivt fotografen ska styra bilders betydelser med hjälp av 
stil, teknik, tillfälliga utgångspunkter, detaljer, medvetet skapade kontraster, arrangerade situ-
ationer eller bildbearbetning i efterhand.) Att detta positionerande var och är delar i en viktigt 
principdiskussion framgår också av den fotohistoriskt förankrade diskussionen kring land-
skapsfotografier som Hripsimé Visser gör i samma nummer av Perspektief magazine där Ber-
nard Latarjet (1987) presenterar DATAR-projektet. Enligt Visser är gränsdragningen mellan 
topografisk dokumentation och subjektivt skapande en sentida 1900-talsföreteelse där positio-
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nerna mellan dessa fotografiska poler är del av en långdragen diskussion som böljat fram och 
tillbaka. 

Debatten kring frågan om det subjektiva tolkandet och det topografiska inventerandet är ett 
exempel på hur landskapsfotografering kan problematiseras. Om man byter ut subjektivt tol-
kande mot analytiskt underbyggt tolkande och topografisk inventering mot topografisk doku-
mentation, så hamnar man i en diskussion som också finns närvarande inom kulturvetenskap-
lig forskning. Om man tittar närmare på det bildmaterial som produceras inom arkitektur-, 
landskaps-, natur- och kulturmiljöfotografin så framträder fler problematiserande perspektiv 
och praktiker. Den grundsyn som finns representerat inom visuell sociologi och visuell antro-
pologi med fokus på problematiseringar, fotografiska kontexter och uttalade målsättningar för 
fotograferingen blir därmed mer intressanta att ta till sig och försöka utveckla. 

Två exempel på projekt som betraktar fotograferandet som något centralt i relation till på-
gående landskapsförändringar, planeringsfrågor och akademisk forskning är Gabriele Basili-
cos och Stefano Boeris Italy – Cross sections of a country (1998), samt Theo Baart m.fl. Atlas 
of change. Rearranging the Netherlands (2000). Båda dessa böcker är gjorda i nära samarbete 
mellan fotografer, forskare och stads-/landskapsplanerare. Det finns också det som skiljer 
dessa båda arbeten åt, både vad gäller inriktning och genomförande. Skillnaderna kan sam-
manfattas som att Basilico och Boeri intresserar sig för ”urban sprawl” och Baart m.fl. åt nya 
holländska landskapstyper och platser. 

För att säga något mer om dessa böcker så understryker Basilico och Boeri fotograferan-
dets roll i relation till de brister kartografiska representationer har i form av eftersläpande ak-
tualitet och förenklade tillrättalägganden av det geografiska rummet. Även forskning inom 
kulturgeografi och arkitektur kritiseras för att allt för ofta utgå från etablerade kategorier som 
land/stad, centrum/periferi, offentligt/privat, stadsmorfologi/byggnadstyper och arkitek-
tur/stadsområden. Det är med detta som bakgrund som ett fotografiskt projekt kan bidra med 
något väsentligt, eftersom nytagna bilder är resultatet av direkta möten med aktuella föränd-
ringsprocesser. För fotografen Gabriele Basilico och urbanforskaren Stefano Boeri är det vik-
tigt att utforska stadens rum och pröva analytiska perspektiv på plats – där det händer. De 
pekar bland annat på de problem forskning och planering för med sig när den bygger på ob-
servation på distans och snabba besök i landskapet. Basilico och Boeri menar att ett noggrant 
och långsamt fotograferande har något att tillföra både forskning och planering. De anser även 
att fotografiska publikationer blir en manifestation över att rum, geografi och landskap kan 
uppfattas, skildras och representeras på flera olika sätt. 

I Atlas of change (Baart m.fl. 2000) görs inga uttalade kopplingar till akademisk forskning, 
men resultatet är en produkt av ett samarbete mellan en fotograf (Theo Baart), en journalist 
specialiserad på urbana frågor (Tracy Metz) och en stads- och landskapsplanerare (Tjerk 
Ruimschotel). I boken uppehåller man sig främst kring frågor som har med medborgarnas 
delaktighet (eller snarare brist på delaktighet) i planerandet av städer och landsbygd. Det som 
är av intresse utifrån ett fotografiskt sammanhang är att Baarts bild- och motivurval utgår från 
sextio begrepp som i planeringsdokument och dagspress benämner nya företeelser i den hol-
ländska geografin. Theo Baarts fotografier kontextualiseras utöver detta med hjälp av Tracy 
Metz intervjuer med personer som representerar den holländska befolkningen och några av 
byggsektorns aktörer. Tjerk Ruimschotel presenterar utifrån sina erfarenheter som planerare 
ett antal officiella och alternativa kartbilder för att åskådliggöra de förändringar som skett i 
Holland mellan åren 1965–2000. Den parallella publiceringen av fotografier, begrepp, inter-
vjuer och kartor förmedlar en medvetenhet över att bilder och språkliga kategorier både visar 
och döljer det som sker i landskapet. 

För att bidra med en ytterligare problematisering av några fotografiska praktiker, så skulle 
jag vilja relatera Paul Brassleys (1998) definition av ”efemära landskap” (d.v.s. årstids- och 
dygnsrytm, ljud, lukter, väder, ljusskiftningar, växtcykler etc.) till den natur-, kulturmiljö och 
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landskapsfotografi som förekommer i tidskriften Camera Natura (se t.ex. Edberg&Strand 
1995, Hagman 1995, Hallberg 1996, Hammarstad 1995, Rydell 1997, Røttereng 1997). Den typ 
av fotografisk praktik (och estetik) som kommer till utryck i Camera Natura kritiseras då och 
då som förljugen, konstlad och förskönande (se t.ex. Nordiska landskap 1986:6, Ohlsson 
2000:18, Platsens politik 2002:6). Kritiken siktar in sig på naturfotografins idyllisering, natur-
romantik och estetisering av en natur som inte finns. Men, om man betraktar bilderna i Ca-
mera Natura med Brassleys landskapsbegrepp i bakhuvudet, så möter man både  fascinatio-
nen och det etablerade intresset för tillfälligheternas mångfald i natur och kulturlandskap. Paul 
Brassley relaterar i sin egen text till liknande företeelser inom konsten. 

Det tillfälligas betydelse i stadslandskapet har också uppmärksammats av den amerikanske 
arkitekten och forskaren Sandra Davis Lakeman (1992). Hennes bildbaserade forskning kring 
den principiellt viktiga betydelsen av ljusets många skiftningar i Sienas (Italien) gamla stads-
kvarter ligger nära Brassleys tankegångar. Hennes arbete med detta projekt hade dock inget 
med ”det efemära” som begrepp att göra, men var ett led i att öka medvetenheten över beho-
vet av att tänka i termer av morgon-, dags- och kvällsljus (”natural light”) i skapandet av ar-
kitektoniska livsmiljöer. Hennes bok Natural light and the italian piazza är en fotografiskt 
underbyggd analys av olika slag av naturliga ljuskvaliteter som anses bidra till erfarenheten 
och upplevelsen av en stadsmiljö. 

Ett problem med den naturfotografi som förekommer i Camera Natura och i Sandra Davis 
Lakemans bok är att den lätt kan uppfattas som ett romantiserat svärmeri för natur och kultur-
historiska miljöer. 

Att göra nedslag i förda diskussioner kring praktiserandet av fotografi visar upp många ex-
empel på den problematiserande fotograferingens möjligheter. Landskapsarkitekternas tid-
skrift utblick Landskap (numera ombildad till Area) gav under 1990-talet ut två temanummer 
med rubrikerna ”Bilden av landskapet (3:1990) och ”Stora fotografnumret” (1:1997). I dessa 
båda nummer presenteras en bildsyn som utgår från att det man ser i ett landskap är beroende 
av vem betraktaren är. I detta sammanhang är fotografiska bilder något som tolkas på två sätt. 
Den ena tolkningen går ut på att fotografiet bidragit till en slags demokratisering av bildska-
pandet om den värld vi lever i. Den andra tolkningen riktar in sig på att fotografier ger bild-
skaparen och bildanvändaren utrymme för vinkling och formulering av budskap. De positio-
ner som en landskapsfotograf kan sägas pendla mellan är vilja att se och upptäcka, subjektiva 
urvalskriterier och det ordnande ögat. De förhållningssätt som kommer till uttryck i utblick 
Landskaps båda temanummer pekar ut det utrymme som finns i utarbetandet av fotografiska 
metoder, tekniker och användningsområden. Som aktör inom ett fotografiskt fält är man inte 
ensidigt hänvisad till konsoliderade genrer, konventioner eller institutionaliserade praktiker. 
(Det är dock bra att känna till och ha koll på vilka förväntningar och krav som genrer och 
konventioner skapar i olika sammanhang.) 

Det finns fotografiska verksamhetsfält som kan belysa något av den formbarhet och ut-
vecklingspotential som det fotografiska mediet har – även inom praktiker som anses vara 
starkt konventionaliserade. Naturfotografin är ett exempel på detta. Inom denna fotografiska 
genre finns det idag ett växande intresse för bilder som lyfter fram ekologiska problem och 
frågor (se t.ex. Ohlsson 2000). I katalogen till Bildmuseets (Umeå) utställning ”Platsens poli-
tik” sägs det dessutom att landskapsfotografin utvecklas allt mer från avbildning av ren natur 
till förmån för ett bildskapande som utgår från problematiseringar, analyser och kritiska per-
spektiv på kulturlandskapet (Platsens politik 2002). 

En annan typ av fotografisk verksamhet som anses vara stel och oföränderlig är arkitektur-
fotograferingen. Men även här finns en utveckling som söker nya vägar genom att ifrågasätta 
krav på fotografisk teknik (t.ex. storformat), mediaval (blad-/färgfilm) och minutiöst förarran-
gerade och kontrollerade bilder av isolerade arkitektoniska objekt. Inom detta fotografiska 
område finns det många ”ska man göra” och ”ska man inte göra” som ifrågasätts (se t.ex. 
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Deutche bauzeitung 1995, Lantz 2001, Perlmutter 1995). Konventionerna kring arkitekturfoto-
graferingen är inte för alla ett tvingande rättesnöre, även frågor om innehåll och användning 
tränger sig på. Detta betyder dock inte att etablerade normer försvunnit. Det räcker med att 
idag titta i vilket nummer som helst av tidskriften Arkitektur för att konstatera detta. 

Mitt sista exempel på ett fotografiskt användningsområde som presenterar uttalade och 
målinriktade förhållningssätt hämtas från Riksantikvarieämbetet och kulturmiljövården. I 
RAÄ:s fall kan detta spåras till två betydelsefulla händelser. Den ena är projektet Åtta svenska 
städer (1998). Den andra är bildandet av bildbyrån KulturMiljöBild år 2000. Arbetet med 
”Åtta svenska städer” handlade om små- och medelstora städer i Sverige. Bildmaterialet pre-
senterades första gången i utställningen ”Svenska städer – kulturarv till vardags”. Projektet 
hade som målsättning att frångå RAÄ:s fotografiska praktik som i normalfallet gick ut på att 
dokumentera de byggnadsdetaljer och den bebyggelse som bedömts vara kulturhistoriskt vär-
defull. I arbetet med ”Åtta svenska städer” skulle fotograferandet skilja sig från den gängse 
modellen genom att lyfta fram människors vardagsliv i några svenska stadsmiljöer 1998. Fo-
tograferna fick som uppdrag att i reportagebetonad stil ge personliga perspektiv på det som i 
samtiden kännetecknade ”den svenska staden”. Den vardaglighet som stod i centrum resulte-
rade i bilder som blandade gammalt och nytt, förändrat och bevarat, tomt och befolkat, samt 
det generella och det specifika. Något slag av värderande av bebyggelsemiljöer som ämbetet 
vanligtvis ägnar sig åt gjordes aldrig inom detta projekt. Istället ville man från RAÄ:s sida 
aktivt bidra till en bred diskussion och medvetenhet över vad som är värdefullt och viktigt i 
våra stadsmiljöer. Projektet med åtta svenska städer vidareutvecklades 2001 till ett liknande 
arbete om miljonprogrammets bostadsområden. 

Den ansvarige för Riksantikvarieämbetets fotografiska avdelning – Bengt A Lundberg – 
förklarar i tidskriften Kulturmiljövård (Lundberg 2003) bakgrunden och ambitionen till den 
fotografiska förnyelse som initierades åren 1998–2001. Enligt Lundberg var det som skedde ett 
led i en fotografiskt underbyggd strategi där bilder ska vara ett aktivt verktyg för att kommu-
nicera och skapa ett vidgat utrymme för den verksamhet RAÄ ägnar sig åt. Ambitionen är att 
kameran ska vara en offensiv agent för kulturmiljövården. Bilden – inte bara ordet och de 
fysiska lämningarna ska alltså vara med och bidra till intresse, tankeprocesser och opinions-
bildning. Men – och det förtjänar att understrykas – det är dock så att den fotografiska verk-
samheten på RAÄ även sker utifrån väl inarbetade konventioner kring fotografisk dokumen-
tation som del av ämbetets arkiveringsverksamhet (se t.ex. Johansson 2001). 

Genomgången av tänkandet och praktiserandet inom några fotografiska verksamheter syf-
tar till att ringa in det utrymme som finns för ett kulturvetenskapligt förankrat bildskapande. 
Närvaron av problematiseringar, genomtänkta målsättningar och medvetna strategier inom 
några etablerade fotografiska fält är något som bör intressera den akademiskt inriktade kultur-
forskningen. Klivet från att vara en kritiskt analyserande recensent av andra bilder, till att vara 
en bildskapande aktör är med andra ord inte så långt. Steget kan dock vara problematiskt att ta 
om man tänker i termer av roll/kompetens och fotograf/forskare. 

Några exempel från etnologi, antropologi och sociologi kan belysa dilemmat. En av den 
visuella sociologins förgrundsgestalter Howard Becker menar att den vetenskapligt skolade 
sociologen är bättre skickad än den yrkesverksamme fotografen att i bild skapa trovärdiga 
skildringar av olika slag av samhällsförhållanden (Becker 1986). Beckers betonar i sin text 
främst sociologens vetenskapliga metodologi som han menar ger trovärdiga och väl under-
byggda resultat. 

En i det närmaste motsatt relation mellan fotograf och forskare presenteras i Nordiska mu-
seets bok Verklighetsbilder? (1999). Där är rollindelningen fotograf-forskare omvänd. Foto-
grafen är den oinskränkte auktoriteten på bilder, medan forskaren blir den som tar hand om 
teori och analys utifrån etablerad vetenskaplig praxis. Arbetsfördelningen är fast, men samar-
betet anses vara fruktbart och konstruktivt. Mellan dessa båda poler förekommer det också 
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exempel där fotografer och forskare likställs med varandra, som hos etnologen Anette Rosen-
gren (1991). Etnologerna Lizette Gradén och Lars Kaijser (1999) menar å sin sida att fotogra-
ferandet väger tyngst som visuella fältanteckningar och empiriskt grundmaterial i skapandet 
av traditionell akademisk text. Mer målinriktat och gestaltande fotografiskt arbete är något 
som yrkesverksamma fotografer helst ska göra. 

En intressant infallsvinkel på ett kulturvetenskapligt initierat fotograferande finns hos an-
tropologerna Marcus Banks och Howard Morphy (1997). De menar att fotografering (och 
filmning) behöver utformas och förstås som en del av ”det antropologiska projektet”. Detta 
perspektiv verkar vara en bättre utgångspunkt än ett ständigt jämförande mellan fotografen 
och den vetenskapligt skolade. Det verkar vara en mer framkomlig väg att som Banks och 
Morphy relatera den visuella antropologins verksamhetsfält till det egna ämnets ambitioner att 
skapa och förmedla kunskap om mänsklig kultur. En central grundtanke i detta är att bilden är 
viktig eftersom den finns närvarande (eller frånvarande) inom flera typer av samhällsbild-
ningar och samhällssektorer. Hos Banks och Morphy finns en konstruktiv utgångspunkt för 
skapandet av en både vetenskapligt- och samhälleligt relevant fotografering. 

Avslutning 
Det slutliga resultatet av mitt fotograferande och intervjuande är ännu preliminärt. Det finns 
dock några huvuddrag som kommer att vidareutvecklas. Det första utgår från en landskaps-
analys som säger att Torslanda havsbadskolonis läge mitt i ett dynamiskt område varit en för-
utsättning för dess förhållandevis oförändrade utseende och struktur. Tongivande verksamhe-
ter i omgivningarna som hamn och varv har påverkats av 1970-talets avbrutna industriella 
expansion. Protesterande naturvårdsintressen och anläggandet av Landvetters flygplats har 
gjort sitt till att skapa ett mindre intensivt mark- och tomttryck i området. Först från och med 
mitten av 1990-talet när bostäder, golfbana och småbåtshamn etableras gör sig verksamheter i 
omgivningen påmind för kolonisterna.  

Under den senaste tioårsperioden har ett nytt tryck kommit från bostads- och fritidssektorn. 
Den förändrade situationen har lett till att kolonisterna numera får hantera frågan om ökad 
biltrafik, fler människor på promenad i koloniområdet och ett ökat antal badgäster från omgi-
vande bostadsområden. Det yttre trycket visar sig också genom brant stigande priser på kolo-
nistugorna och krav på möjligheter att bygga till större stugytor. I intervjuerna talas det om att 
koloniområdet gått från att ha varit en ostörd och okänd idyll till att bli något åtråvärt som allt 
fler känner till. Att det område som havsbadskolonin är belägen i fått vara i fred under de se-
naste 15–20 åren visar sig också genom de många tillfälliga, kortlivade och disparata verk-
samheter som varit förlagda till det övergivna flygfältsområdet. (Vilket kolonisterna känner 
väl till, eftersom de har sina stugor i nära anslutning till den gamla flygplatsen.) 

Ett andra huvuddrag i forskningsresultatet hör ihop med fotograferandets och fotografier-
nas betydelse. I samband med intervjuerna har bilderna givit inblickar i på vilket sätt omgiv-
ningarna har betydelse för kolonisterna. I intervjusamtalen har det visat sig att man inte berörs 
speciellt mycket av det som finns eller sker utanför koloniområdet – så länge det håller sig 
utanför dess fysiska gräns. Som kolonist är man dessutom mer orienterad mot havet genom 
fiske, båtfärder och bad. Förändringar som har med havet att göra betyder i kolonisternas var-
dag mer än skeenden på land och infrastrukturell nivå. Detta hänger naturligtvis ihop med att 
kolonisterna är säsongsboende, men det är ändå en överraskande omständighet att det dyna-
miska landskapet runtom mer figurerar som kuliss än som något med direkt inverkan på havs-
badskolonin.  

När jag har visat fotografier av områdena runt kolonin har de intervjuade ibland inte känt 
igen sig, eller så har man inte tänkt på att närmiljön är såpass mångfacetterad som den är. För 
mig var detta förvånande eftersom jag trodde att man som kolonist var betydligt mer känslig 
för det som finns och sker i närområdet. Detta är dock en viktig poäng eftersom det visar att 
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ett målformulerat fotograferande kan ge både forskare och andra nya insikter. Dessutom – om 
de närboende visar sig bli mer medvetna om sin närmiljö och pågående förändringsprocesser, 
så borde det även kunna gälla för planerare, politiker, utbildningsinstitutioner och allmänhet. 

I egenskap av forskare i ett landskapsprojekt har arbetet med det fotografiska materialet 
fäst uppmärksamheten på mitt bortseende av havssidans betydelse i området. Jag fick även 
revidera min första uppfattning att koloniområdet var en fast och oföränderlig punkt med en 
given position i landskapet. Istället har det visat sig att kolonins idylliska och yttre tidlösa 
karaktär kan förstås som resultatet av en utveckling som hänger ihop med uppbromsandet 
eller avvecklandet av tongivande verksamheter i närområdet. Kolonin kan därför betraktas 
som ett resultat av tillfälligheternas spel, där kolonin mellan åren 1975–1995 kunnat förvaltas 
och skötas utan större påverkan från utrymmeskrävande eller expanderande verksamheter i 
omgivningarna. Man kan säga att Torslanda havsbadskoloni under denna tidsperiod varit del 
av ett tillfälligt efemärt landskap som nu, i början av 2000-talet, håller på att få karaktären av 
ett permanent och väldefinierat stadsområde. Att med hjälp av fotografier och intervjuer för-
medla medvetenhet över efemära landskaps betydelse för staden och dess invånare är ett vik-
tigt att uppmärksamma för stads- och landskapsplaneringen. Efemära landskap kan dock även 
vara något problematiskt eftersom de drar till sig nedskräpning, lagöverträdelser och viss kri-
minell verksamhet. En avslutande reflektion utifrån genomförandet av detta delprojekt är att 
fotografier och intervjuer givit både mig och några kolonister ett förändrat betraktande av och 
tänkande om en landskapsmiljö. Om fotografierna som ligger till grund för detta projekt klarat 
av att bidra till en ny syn på landskapet, så borde det även kunna gälla för andra. Det är dock 
viktigt att man som fotograferande forskare bejakar sig som skapande aktör i ett sam-hälle 
som på många olika sätt brukar och omger sig med bilder. Förhoppningsvis kan detta papper 
ge uppslag till hur det kan göras och vilken betydelse det egna fotograferandet har. 
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