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Sammanfattning   

Syftet med den här uppsatsen är att försöka förstå varför människor fotograferar när de är på 
fest. Mina intentioner är att undersöka festfotograferingens betydelse för människor. Jag vill 
undersöka vilken roll som festfotograferingen spelar för enskilda individer och dessa indivi-
ders möten med andra människor. För att uppnå syftet med uppsatsen kommer jag att studera 
den sociala funktionen hos dels festfotografierna (produkterna), dels festfotograferandet 
(praktiken).   

Uppsatsens frågeställning är: 
Vad betyder egentligen festbilder för människor ur ett socialt perspektiv?  

Metod  

Uppsatsen har ett utforskande forskningsintresse. Jag frågar mig vad som är festfotografering-
ens väsen. Metoden som jag valde är fokusgrupper som är en slags gruppintervju där en mo-
derator styr en grupp människor som diskuterar kring ett visst tema.   

De främsta anledningarna till varför jag valde fokusgrupper är att jag … 

 

inte var intresserad av att kunna generalisera till en större grupp av människor utan jag ville 
istället veta vilka olika dimensioner som rymdes i festfotograferingen. 

 

slapp hantera ett bortfall. 

 

fick överblick över tidsåtgången för datainsamlingen 

 

fick en situation där en hel grupp kunde fungera som en analysenhet – ett påstående som 
rymmer en tro på att en gruppintervju kan generera rikare empiri än summan av alla tänkbara 
enskilda intervjuer.   

Jag valde att använda mig av tre fokusgrupper. En grupp utgjordes av sociologistudenter. Den 
här gruppen har förmodligen erfarenheter av att reflektera kring olika fenomen i sociala ter-
mer. Den andra gruppen utgjordes studenter som kunde titulera sig bild-, konst- och filmveta-
re. De har vid flera tillfällen tvingats tänka till om bilders betydelse och tolkningar av bilder. 
Den tredje gruppen byggdes upp av festande programstudenter, aktiva i studentföreningar 
med uppdrag att anordna fester och andra arrangemang. I varje grupp fanns två killar och två 
tjejer. Vidare var alla mellan 20 och 34 år.   

Intervjuerna spelades in på kassettband och skrevs sedan ut. Därefter följde en mönstersökan-
de analys där helheten studerades i ljuset av fragmenterade data enligt en trattprincip i vilken 
kategoriseringarna av data blev alltmer abstrakta ju djupare i tratten jag kom.   

Teori  

Mig veterligen är Pierre Bourdieu en av de få som har fört samman sociologi och fotografe-
ring. Hans studie om amatörfotografen utgjorde därför den här uppsatsens teoretiska stomme.   

Bourdieu skriver framför allt om fotografier som ett gemenskapshöjande verktyg. Han tar 
bl.a. upp spridningen av barnfotografier i en släkt. Denna distribution av bilder är ett sätt att 
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uppdatera släktmedlemmarnas kännedom om varandra. Att titta i släktens fotoalbum är det-
samma som att ha en släktforskningslektion. Hur har paren bildats? Vem är son till henne?  

Vidare menar Bourdieu att fotografiet är en högtidens teknik. Fotograferandet ser han som en 
teknik och en praktik för att föreviga och sedan vid valfri tidpunkt återuppleva en högtid. Han 
skriver om fotograferandets rituella karaktär. Fotograferandet liknar en ritual som genomförs 
för att påminna festens deltagare om deras starka gemenskap och sammanhållning.   

Bourdieu skriver om fotografiet starka kollektiviserande funktioner. Han jämför fotograferan-
det med arbetsdelningen och ser det som en motvikt mot kärnfamiljens sönderfallande i det 
moderna samhället. Fotograferandet fogar människor samman. Ett fotografi förevigar stora 
ögonblick i familjens och familjemedlemmarnas liv. Att sedan ta fram fotografierna ur en 
gammal byrålåda och kolla på dem tillsammans bekräftar sammanhållningen i gruppen.  

Resultat och analys  

Empirin visade att festbilders popularitet till stor del går att härleda till teknologiutvecklingen. 
Det är centralt att teknologin som inramar fotograferingen idag har blivit digital. Bland de 
digitala teknologiska landvinningarna kan den nya möjligheten till distribution av bilder näm-
nas. Numera behöver man inte skicka ut kort per post eller besöka varandra för att ta del av 
andras bilder. I stället kan bilderna spridas via internet vilket gör att det är möjligt att ha ge-
mensamma bildarkiv på ett annat sätt än tidigare. Vidare kan nämnas de obefintliga merkost-
naderna som den digitala fotograferingen erbjuder. Att det inte kostar något att ta kort leder 
till ett stort antal bilder där tanken på bortgallringen av överflödiga bilder är inbyggd från bör-
jan. Det är de roligaste och gladaste bilderna som sparas. En stor anledning till varför man har 
festbilder är att komma ihåg hur roligt man har haft det.   

Utifrån bildarkivet av festbilder föreställande roliga och glada människor skapas ett kollektivt 
minne som en gemenskap byggs på. Men frågan är hur lös grunden är i detta gemenskapsbyg-
gande? Bilder kompletterar inte bara vårt minne utan konfigurerar även detsamma. Vi glöm-
mer bort, vi lägger till, vi tolkar om utifrån nya positioner i livet. Samtidigt är festbilderna 
regisserade på plats vad gäller motiv och vad som händer framför kameran. Vad man till slut 
minns är … ja, vad minns man egentligen? Varför man hade kul? Att man hade kul? Det kan 
skapas en myt om sammanhållningen (vilket det tendentiösa urvalet av festbilder vittnar om) 
som en gemenskap byggs upp på eller förstärks av. Detta är vad Bourdieu åsyftar då han jäm-
för fotograferingen med arbetsdelning. Det gemensamma festbildsarkivet är ett bildbevis på 
gruppens känslomässiga enhet – det är konkretiserad intimitet.   

Apropå fotografiers kollektiviserande funktion, bör det även nämnas att festbilder utgör ett 
effektivt sätt att uppdatera sig vad som händer i sin vänskapskrets. Festbilder är även ett sätt 
att introducera nytt folk i en gemenskap. Bourdieu skulle förmodligen ha jämfört denna intro-
ducering av nya vänner med den roll som barnfotot spelade förr i tiden då mödrar skickade 
runt bilder av den nya familjemedlemmen så att släktmedlemmarna fick sin bild av släktträdet 
uppdaterad.   

Vad Bourdieu inte skriver om är den sociala aspekten av bildkonsumtion. Undersökningens 
gruppdeltagare menar att det är roligt och stämningshöjande att titta på festbilder i grupp. Det-
ta kan bland annat göras hemma hos någon i ett nyktert tillstånd eller på en ny fest där de 
gamla festbilderna fungerar som en inspirationskälla för det stundande festandet. Festbilder är 
också en konversationsstartare – bilder på något man har upplevt tillsammans är ett utmärkt 
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sätt att inleda ett samtal. Ur denna synpunkt är ett gemensamt festbildsarkiv bra att ha när man 
ska lära känna någon. Festbilderna bryter isen.   

Vad undersökningens empiri också visar är att festbilder i mångt och mycket handlar om 
normbrott. Fascinationen för normbrott yttrar sig på två områden. Dels avslöjas denna drag-
ning till det extraordinära då deltagarna beskriver vilka bilder deras ögon fastnar på när de 
flyktigt tittar igenom en stor samling festbilder (förutom bilder med ett igenkänningsvärde rör 
det sig om abnorma, udda, lättklädda, skandalösa, överförfriskade festbilder). Dels tar sig fa-
scinationen uttryck i gruppdeltagarnas längtan att själva tänja på gränserna framför kameran.  

Festbilder handlar också om intrycksstyrning, dvs. att man försöker styra andras intryck av 
individen ifråga. Det gäller att synas i rätt kretsar – att visa att man är en rolig och unik person 
med roliga och ”rätta” kompisar. Att festbilder handlar om att synas inför andra (och att synas 
på rätt sätt) gör även att bilderna kan ses som små existentiella avtryck – bildbevis på att man 
finns till.   

Ovanstående besvarar uppsatsens frågeställning. Sammanfattningsvis kan man säga att festfo-
tograferingen säger mycket om bilders betydelse för utformningen av synen på oss själva och 
synen på vår gemenskap. 
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1 Inledning   

Att vara laddad inför en fest har på senare tid fått en ny innebörd. Förr var kylskåpet laddat 
för fest med godsaker i vätskeform. Man själv var laddad för fest efter noggrant putsande av 
frisyren och val av kläder. Sist men inte minst var stämningen laddad för fest efter att ha kört 
väl valda skivor i CD-spelaren. Idag däremot är det batterierna till digitalkameran som är 
laddade för fest.   

Varthän jag kommer på fest verkar kamerorna ha en självskriven plats. Festbilderna har insti-
tutionaliserats på samma sätt som det idag ”obligatoriska” bröllopsfotografiet kom att bli lika 
viktigt som de verbala löftena under ett bröllop. Inget bröllop utan bröllopsfoto, ingen fest 
utan festbilder.   

Festbilder har i mina ögon något outgrundligt över sig. Varför tar folk tusen exakt likadana 
bilder av folk som de ser varje dag? Ytterst få festbilder i människors bildarkiv sticker ut. Ofta 
är det samma motiv: en leende grupp av festdeltagare som skrålar ”skål” i kameran, en kille 
som visar rumpan, en tjejs urringning, en grupp som sitter i varandras och sina ölburkars säll-
skap i soffan osv. Jag har svårt att förstå att festbilder är ”så föga utelämnade åt individuella 
viljors anarki” (Bourdieu 1993:67). Bilderna i sig har ett ringa estetiskt värde enligt mig och 
jag har svårt att tro att den genomsnittliga festbilden skulle kunna kamma hem ett stort pris i 
en internationell fototävling. Så vad finns det för värde i bilder som är ett resultat av att över-
förfriskade fotografer har tryckt upp en kamera i ansiktet på någon och tagit en bild med blix-
ten inställd på högsta effekt? Vad som är säkert är att bilderna har ett (affektions-)värde för 
spridningen av festbilder är stor. En sökning på ”festbilder” i någon av de mest populära sök-
verktygen på internet ger runt 220 000 träffar (21 december 2005).   

Rent generellt betyder bilder väldigt mycket för oss. Affektionsvärdet syns tydligt när ett för-
hållande tar slut och de separerande parterna river sönder alla bilder på varandra (eller som 
den digitala tekniken har möjliggjort idag: vi retuscherar bort personen från bilderna). Likaså 
är det fotoalbumet vi tar med oss ut på gräsmattan om det börjar brinna i vårt hus.   

Men varför är det sociologiskt intressant att studera festbilder? Jag tror att festfotografering är 
ett regelbundet socialt beteende bland en stor grupp av människor. Att se festfotografering 
som enskilda människors individuella vanor är nog högst tvivelaktigt. Snarare har vi att göra 
med ett nät av inbördes beroenden, dvs. att sannolikheten att vi festfotograferar förändras i 
relation till vad andra ”aktörer” gör eller kan göra (Bauman 1992:15). Det är till stor del det 
här nätet av inbördes beroenden som utgör sociologins kärna. Den här uppsatsens uppgift blir 
att undersöka dessa beroendens konsekvenser för människors möjliga och verkliga beteenden.   

I den här uppsatsen vill jag teoretisera och problematisera festfotograferandet – detta till synes 
självklara inslag i vår vardag. I uppsatsen vill jag jämföra individers privata upplevelser av 
festbilderna för att om möjligt höja mig över vardagsintressets nivå och ”se det sociala i det 
individuella, det allmänna i det enskilda” (Bauman 1992:18).   

Syftet med den här uppsatsen är att försöka förstå varför människor fotograferar när de är på 
fest. Mina intentioner är att undersöka festfotograferingens betydelse för människor. Jag vill 
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undersöka vilken roll som festfotograferingen spelar för enskilda individer och dessa indivi-
ders möten med andra människor. För att uppnå syftet med uppsatsen kommer jag att studera 
den sociala funktionen hos dels festfotografierna (produkterna), dels festfotograferandet 
(praktiken).  

1.1 Bakgrund och avgränsning  

Intresset för att sociologiskt granska festbilder väcktes samtidigt som min medvetenhet om 
kamerornas ständiga närvaro på fester. Denna närvaro har mig veterligen inte skänkts många 
reflektioner.  

Som vi ska se i teorikapitlet, har den franske sociologen Pierre Bourdieu skrivit om amatörfo-
tografernas användande av fotografier. Mig veterligen är Bourdieu en av de få som har fört 
samman sociologi och fotografering*. Hans studie utgör den här uppsatsen teoretiska stomme. 
Det finns dock en del i Bourdieus skrift som behöver modifieras för att passa mitt syfte. För 
det första handlar hans verk nästan uteslutande om en fotografering som tas av och för släkt-
medlemmar. Jag är inte intresserad av familjefotografering utan snarare ”vänskapsfotografe-
ring”. För det andra handlar Bourdieus skrift rörande amatörfotografen om högtider och fester 
i bemärkelsen ”högtidsfest”. Jag är mer ute efter den ”vardagliga” festen som – på samma sätt 
som faktumet att ärtsoppa äts på torsdagar – försiggår mestadels på lördag kväll. För det tred-
je har en hel del hänt sedan Bourdieu skrev om fotografiets funktion. Digitalkamerorna har 
övertagit marknaden och man kan fråga sig vilken betydelse som den nya teknologin har för 
festbilderna. Mycket av Bourdieus skrift tror jag dock är tillämpbart på festfotograferingen 
och det är just därför som hans skrift får tjänstgöra som min teoretiska utgångspunkt.  

Jag kommer dock att göra vissa avgränsningar i min uppsats, mycket beroende på dess tids-
ramar (en C-uppsats motsvarar bara 10 veckors arbete). Dels kommer jag bara intressera mig 
för festbilder (definition av ”festbild” fås nedan). Dels studerar jag bara en viss klick av hela 
populationen ”festprissar”. Jag kommer att kolla på studenter som pluggar på helfart och som 
är relativt åldershomogena (ungefär 20 till 30 år).  

1.2 Nominella definitioner  

Festbild 
En sammansättning av orden ”fest” och ”bild” (se nedan). I min undersökning drar jag en 
gräns mellan festbilder och mingelbilder. ”Mingelbilder” definierar jag som bilder tagna i 
offentliga lokaler såsom nattklubbar och dylikt på uppdrag av ägaren till nattklubben. Festbil-
der däremot är privata bilder tagna i privata lokaler. Observera att jag i den här uppsatsen inte 
kommer att behandla mingelbilder.   

Fest 
Ordböcker definierar ”fest” som en ”tillställning i anledning av en religiös, nationell eller en-
skild märkesdag” med allmänna drag såsom ”sång och musik, dans, tävlingar, processioner, 
skådespel, offerceremonier, festmåltider, högtidsdräkter” (NE). Det är alltså en tillställning 
som skiljer sig från livets vardag. I den här uppsatsen används inte denna lexikaliska defini-
tion av ”fest”. Jag kommer i stället att definiera ”fest” som det som i ordböcker kallas ett 

                                                

 

* Det har varit svårt att hitta teoretiker som kommenterar Bourdieus sociologiska syn på fotografering. Därför 
presenteras hans teorier utan källkritik i kapitel 3, något som jag ser som en brist med uppsatsen. 



 
Festbilder i närbild 

8 

”partaj”, en ”skiva” eller till och med en ”röjarskiva”. Med fest menar jag mer eller mindre 
vilda fester av ett inte alltför förnämt slag.   

Bild 
I uppsatsen använder jag ”bild” synonymt med ”fotografi”. Anledningen till att jag använder 
mig av ”bild” är att festbilder har kommit att bli det vedertagna namnet på den typ av fotogra-
fier som tas på fester. ”Fotografi” definieras här som en bild framställd med en kamera. En 
kamera kan i min uppsats vara en analog kamera, en digital kamera eller en kameramobil, 
dvs. en mobiltelefon med inbyggd kamera som har möjlighet att ta bilder.  

Dokumentera 
Ett verb som är centralt i festbildssammanhang. Enligt lexikon är en betydelse av ordet ”att 
med tonvikt på handlingen sammanställa (fakta) som senare kan användas som historiskt 
källmaterial” (NE). (Som vi senare ska se finns det knappast neutrala dokumentationer utan 
de levereras alltid med ett budskap av någon art.)   

Funktion 
När jag använder ordet ”funktion” gör jag detta utan att för den skull falla ner i en funktiona-
listisk fälla. Då Durkheim använde ordet ”funktion” stod det för ”tanken att en sed eller lik-
nande bevaras därför att den har gynnsamma konsekvenser för (en del) av samhället” (Gune-
riussen 1999:94). Vidare medför funktionsbegreppet och dess betoning på helheten, att en 
förändring av något slag alltid motvägs av en lika stor förändring på något annat håll i syste-
met. Denna holistiska användning av ordet ”funktion” tar jag avstånd från i den här uppsatsen. 
I stället använder jag ordet i den mer vardagliga bemärkelsen ”bestämd uppgift i ett visst 
sammanhang” (NE) och ser det snarare synonymt med ordet ”roll”.  

Myt 
Här definieras myt på samma sätt som litteraturkritikern Mark Shorer använder sig av ordet 
(citerad i Berger 1999:107): ”Myter är de instrument genom vilka vi ständigt försöker göra 
våra erfarenheter begripliga för oss. En myt är en övergripande föreställning som ger filoso-
fisk mening åt vardagslivets fakta (Shorer 1968:335)”. 

1.3 Frågeställning  

Med tanke på mitt utforskande forskningsintresse har jag valt en öppen frågeställning:   

Vad betyder egentligen festbilder för människor ur ett socialt perspektiv?  

Den här breda frågeställningen har jag tänkt bryta ned i en rad små frågeställningar. Dessa 
presenteras här utan inbördes rangordning:  

1) Hur ser den genomsnittliga festbilden ut och hur kan man förklara dess utseende? 
2) Varför finns det ett intresse bland folk att titta på festbilder? 
3) Finns det ett samband mellan festbilder och gemenskap och hur ser i så fall detta samband ut? 
4) Vad betyder festbilder för personerna som fotograferar? 
5) Vad betyder festbilder för de avporträtterade personerna? 
6) Under vilka förhållanden tittar man på festbilder och vad betyder det? 
7) På vilket sätt minns vi med hjälp av festbilder? 
8) Vad betyder den digitala tekniken för festbilder?  

Jag gör inte anspråk på att besvara alla dessa åtta frågeställningar. De bör snarare ses som en 
fingervisning om vilka aspekter av festfotografering som jag särskilt håller ögonen öppna för. 
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2 Metod   

Det här avsnittet tar upp tillvägagångssättet som jag har valt för att uppfylla frågeställningen 
som presenterades i inledningskapitlet. Som metod för den här uppsatsen har fokusgrupper 
använts. Nedan motiverar jag varför den valda metoden passar mitt syfte. Jag kommer även 
att ge en utförlig beskrivning av metoden. Slutligen reflekterar jag kring metoden i termer av 
reliabilitet och validitet.  

2.1 Val av metod  

Den här uppsatsens forskningsintresse är explorativt, dvs. utforskande. Ett utforskande forsk-
ningsintresse passar bra när man har liten förkunskap om ämnet som man vill studera. Det 
passar också bra när man vill svara på frågorna: ”vad innebär festfotografering, egentligen?” 
och ”vad är festbilders väsen?” (Rosengren & Arvidsson 2002:25).   

Hur ska man då få fram mätvärden om ”festbilders väsen”? Ska man fråga vad människor 
tänker eller ska man observera vad människor gör? I den här studien har jag valt en fenome-
nografisk metod, dvs. jag har valt en metod i vilken de studerade personerna får berätta med 
egna ord om sina upplevelser av festbilder (Wibeck 2000:65). Detta val har sin grund i en tro 
på att intervjuer och enkäter lättare än exempelvis observationer kan fånga upp allmänna drag 
hos festbilder.   

När det gäller att fråga människor efter deras känslor och attityder kring ett visst ämne går det 
att använda sig av antingen intervjuer eller enkäter. Jag har valt att göra intervjuer. Fördelarna 
med intervjuer är att man kan få en oerhört stor mängd individdata, bortfallet försvinner helt 
och hållet samt att man kan få mer nyanserade svar än i en enkät. Nackdelen med intervjuer är 
att de är resurskrävande. Att intervjua är tidsödande vilket leder till att man kan inkludera 
betydligt färre respondenter i sin studie (Rosengren & Arvidsson 2002:159).   

Intervjuer kan göras antingen i grupp eller individuellt. Jag har valt att göra intervjuer i grupp. 
Individuella intervjuer är visserligen lättare att transkribera (att överföra från tal till skrift) och 
lättare att ordna rent praktiskt (rekrytering av intervjupersoner m.m.) men gruppintervjuer 
erbjuder ett klimat i vilket ett bredare spektrum av idéer kan genereras eftersom deltagarna 
tillsammans kan resonera sig fram till åsikter och idéer (Wibeck 2000:39). Man kan uttrycka 
det som att analysenheten utgörs av hela gruppen. I detta avseende kan gruppintervjun ses 
som mer datagenererande än summan av alla tänkbara enskilda intervjuer med gruppens olika 
individer (Wibeck 2000:127).   

Den här interaktionen gruppmedlemmarna emellan – som alltså kan möjliggöra djupare insik-
ter om ämnet ifråga – kan studeras av diskussionsledaren vilket är ytterligare en faktor till 
varför fokusgrupper är en väl lämpad metod att använda sig av. Förutom det som sägs kan 
diskussionsledaren alltså se hur det sägs.   
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Fokusgrupper är också bra ur tidssynpunkt. Metoden ger – till skillnad från exempelvis en 
enkät – kontroll över tidsåtgången för datainsamlingsfasen. Med tanke på uppsatsens tidsra-
mar vägde denna aspekt av metodvalet tungt.   

Fokusgrupper är inte lämpligt att använda då det diskuterade ämnet inte engagerar deltagarna 
(Wibeck 2000:42). Jag tror dock att festbilder är något som alla har ett aktivt förhållande till.  

2.2 Definition av fokusgrupper  

Fokusgrupper kan definieras som ”en form av fokuserade gruppintervjuer där en mindre 
grupp människor möts för att på en forskares uppmaning diskutera ett givet ämne med var-
andra” (Wibeck 2000:7). Empirin som fås är det som sägs i diskussionen samt interaktionen 
mellan gruppmedlemmarna. Fokusgruppen avslöjar också vilka samtalsämnen som accepteras 
av gruppen samt vilka ämnen som diskuteras livligt eller inte alls (Wibeck 2000:20).  

Fokusgrupper är en kvalitativ forskningsteknik vars intention inte är att kunna generalisera till 
en hel population (statistisk inferens). Dess avsikt är snarare att urskilja tendenser inom en 
viss grupp av människor (Wibeck 2000:123). Slutsatserna som jag drar skulle kunna vara ana-
lytiskt generaliserbara. En analytisk generalisering innebär en ”välöverlagd bedömning om i 
vad mån resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i 
en annan situation” (Kvale 1997:210). Analytiska generaliseringar kan kännas igen av formu-
leringar som ”det borde vara rimligt att…” och ”det torde förhålla sig på det viset att…”.  

2.3 Fokusgruppens struktur  

En fokusgrupp består av ett antal ditbjudna deltagare och en moderator (en samtalsledare). 
Moderatorns roll är dels att inleda diskussionen, dels att ge bränsle till diskussionen genom att 
introducera nya aspekter av ämnet. Moderatorn är ingen traditionell intervjuare. Målet är att 
deltagarna fritt ska diskutera med varandra med så liten inblandning av moderatorn som möj-
ligt (Wibeck 2000:9).   

Moderatorns roll varierar beroende på hur strukturerad gruppdiskussionen är. En relativt 
strukturerad gruppdiskussion har den fördelen att moderatorn kan styra diskussionen till att 
bara behandla relevanta ämnen. Risken med strukturerade fokusgrupper är att ”moderatorns 
föreställningar och förförståelse fortplantas till gruppmedlemmarna” (Wibeck 2000:45). Att 
välja en förhållandevis bred och öppen frågeställning kan vara bra då man använder sig av 
fokusgrupper eftersom då motverkas risken att moderatorn i för hög grad styr gruppdiskussio-
nerna för att besvara sin frågeställning.   

En ostrukturerad gruppdiskussion tillvaratar deltagarnas egna intressen på ett annat sätt men 
det ostrukturerade upplägget av intervjun leder samtidigt till en oorganiserad och svåranalyse-
rad diskussion.   

Bland ovanstående ytterligheter placerade jag mig någonstans i mitten. Jag hade konkreta 
frågor förberedda i en frågeguide men jag uppmuntrade samtidigt till fria diskussioner vilket 
lät mig smälta in i bakgrunden, iaktta och anteckna. 
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2.4 Praktiskt genomförande  

En undersökning som använder fokusgrupper som metod genomförs enligt vissa steg som jag 
ska beskriva nedan (Se Wibeck 2000:10). Först ska gruppdeltagare rekryteras. Detta är en 
svår fas och det krävs tid och tålamod att fråga folk om man får ta deras tid i anspråk. I mitt 
fall sökte jag studenter, något som eventuellt ytterligare försvårade rekryteringen med tanke 
på hur mycket en genomsnittlig student har att göra under slutet av en termin. Jag beräknade 
en tidsåtgång på ungefär en och en halv timme per intervjutillfälle men jag bad mina respon-
denter att avvara två timmar för gruppdiskussionen. Att använda sig av existerande grupper 
underlättar rekryteringen av respondenter (Wibeck 2000:52).   

När rekryteringen är klar ska en frågeguide utarbetas. Frågeguiden bör inledas med öpp-
ningsfrågor vilket är frågor som får deltagarna att känna sig avslappnade – frågor med snabba 
svar som handlar om fakta snarare än attityder och åsikter. Jag själv frågade vilken typ av 
kameror som gruppdeltagarna var ägare till. Därefter följer lättdiskuterade introduktionsfrågor 
som presenterar ämnet. Övergångsfrågor leder in diskussionen mot huvudämnet. Det är frågor 
med svar som ofta överstiger individernas egna erfarenheter. Övergångsfrågorna leder till 
nyckelfrågorna som alltså behandlar den tänkta kärnan i undersökningen. Nyckelfrågorna 
kommer in i diskussionen då halva tiden har gått och består vanligtvis av ungefär två till fem 
frågor. De avslutande frågorna summerar vad som har sagts i diskussionen. Här kan modera-
torn verifiera sin tolkning. Slutfrågorna, slutligen, är av typen: ”är det någonting vi missat?” 
eller ”är det någon som vill tillägga något?” (Wibeck 2000:62).   

I samband med utarbetning av en frågeguide, kan även ett så kallat stimulusmaterial förbe-
redas vars funktion i fokusgruppen är att väcka frågor och diskussioner (Wibeck 2000:66). I 
min undersökning använde jag ett kollage med festbilder (se Bilaga IV). Användningen av 
stimulusmaterial av typen ”bilder” är inte helt oproblematisk eftersom materialet kan styra 
deltagarnas uppfattning om det diskuterade ämnet. Stimulusmaterialet får inte lägga fram fak-
ta eller komma med svar av något slag. Detta problem försökte jag lösa genom att dröja så 
länge som möjligt med att presentera materialet. I grupp 2 pratades det dock en del om 
”mingelbilder” – en typ av bilder som min undersökning inte tar upp. Då kändes det motiverat 
att på ett tidigt stadium lyfta fram stimulusmaterialet för att styra rätt diskussionen.   

När förberedelserna är gjorda är det dags att inleda och leda gruppdiskussionen. När det 
gäller inledningen av diskussionen bör moderatorn självfallet presentera sig och sedan få folk 
att känna sig varma i kläderna genom att småprata. Därefter kan uppsatsen presenteras. Delta-
garna kan även få förklarat för sig varför de har valts ut till att delta i studien. Information om 
vad det insamlade materialet ska användas till bör delas ut. Likaså att personerna kommer att 
behandlas konfidentiellt. Viktigt är också att moderatorn betonar att han eller hon inte är ute 
efter rätt eller fel utan att allt som sägs under diskussionen är viktigt (Wibeck 2000:78).   

När det gäller ledningen av diskussionen är det viktigt att moderatorn ser upp med grupp-
strukturer som hämmar deltagare att ta till orda. Dominanta personer får inte ta upp för myck-
et luft. Det är moderatorns uppgift att se till att alla får komma till tals (Wibeck 2000:28).   

Min roll under gruppdiskussionerna var att styra en semistrukturerad gruppintervju med ob-
jektivt standardiserade frågor, dvs. jag försökte att ställa samma frågor till alla grupper med 
samma ordalydelse (Rosengren & Arvidsson 2002:143). Detta gjorde jag för att deltagarna 
själva skulle få tolka frågornas innebörd. Förhoppningsvis kom nya, intressanta och hittills 
oupptäckta infallsvinklar fram då. Dessutom ansåg jag det vara viktigt att frågorna var av 
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samma art så att svaren från de olika grupperna skulle kunna jämföras i den efterföljande ana-
lysfasen.   

Gruppdiskussionerna bör registreras. Mitt val föll på en kassettbandspelare. Med en video-
bandspelare skulle svårigheten att urskilja vem som säger vad kunna elimineras men närvaron 
av videobandspelaren tror jag dock gör människor nervösa och obekväma. Folk har större 
tendens att glömma bort en kassettbandspelare. Om man dessutom antecknar under diskussio-
nen med jämna mellanrum vem som säger vad kan problemet med kassettbandspelare kring-
gås (Wibeck 2000:79).   

För att få mer kött på benen inför analysen delade jag efter diskussionen ut en kort enkät som 
deltagarna antingen fick fylla i på plats eller hemma i lugn och ro för att sedan skicka till mig 
per mail. Detta gjorde jag dels för min egen skull, dels för läsarna av uppsatsen. Bakgrundsin-
formation vad gäller ålder, kön, fritidsintressen och medievanor kan tänkas spela in då man 
ska tolka citaten från bandinspelningen. ”Det är bättre att ha en pistol och inte behöva den än 
att inte ha en pistol och behöva den” säger de i amerikanska filmer. Jag resonerade på samma 
sätt då jag samlade in bakgrundsfakta.  

I enkäten lämnade jag även utrymme för deltagarna att komplettera sin insats i gruppdiskus-
sionen. Det kanske fanns saker som deltagarna ville säga men som de inte vågade framför alla 
andra. Inför utdelningen av enkäterna hade jag förberett en liten bilaga med information som 
tog upp individens rättigheter (som till exempel att individen själv får bestämma villkoren för 
enkätens ifyllande) men stämningen kändes så familjär i alla fallen så jag valde att inte dela ut 
den.   

Att skriva ut inspelningen av diskussionen är inte ett måste men det är klart rekommenderat 
för akademisk forskning, menar Wibeck. Vid sidan av den transkriptionsbaserade analysen 
(den som bygger på en inspelning överförd till skriven text) finns bandbaserad analys, anteck-
ningsbaserad och minnesbaserad (Wibeck 2000:81). Jag valde att överföra inspelningen till 
text, med en viss reservation för irrelevanta bitar av inspelningen. I princip skrev jag dock ut 
allt det sagda vilket resulterade i 80 A4-sidor text. Det kan tyckas onödigt men jag ville ändå 
ha den erfarenheten, dvs. att känna på hur jobbigt det är att transkribera.  

Beroende på vilken vikt man lägger på interaktionen mellan gruppmedlemmarna ser utskrifter 
av bandinspelningar olika ut. Jag var huvudsakligen ute efter vad som sades och inte hur det 
sades. Därför valde jag en låg transkriptionsnivå vilket innebär att noggrannheten vad gäller 
betoning av exempelvis skratt och tveksamhet är låg. Likaså valde jag att inte ägna allt för 
mycket energi åt att markera i utskriften om folk pratade i munnen på varandra eller inte.  

När utskrifterna är klara är det slutligen dags att analysera gruppdiskussionerna. Nu gäller 
det att gå tillbaka till syftet och låta det styra analysen. Därefter är det dags att dela upp mate-
rialet (utskriften) i enheter och leta efter trender och mönster (Wibeck 2000:88). Viktigt är att 
hålla utkik efter frekvenser (hur ofta förekommer fenomen i materialet?), omfattning (bland 
hur många respondenter förekommer fenomenen?) och intensitet (med vilken röstvolym sägs 
saker och ting?, med vilken hastighet och med vilken betoning?) (Wibeck 2000:94).  
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2.5 Fokusgruppens sammansättning  

Demografiska variabler såsom ålder, kön, inkomst, yrke, utbildning, religion och etnisk här-
komst är alla faktorer som är värda att fundera över inför sammansättningen av fokusgrupper 
(Wibeck 2000:28). Gruppkompatibiliteten, dvs. ”i vilken utsträckning medlemmarna i grup-
pen har liknande personliga karakteristika”, spelar in på effektiviteten menar Wibeck. Ju hög-
re gruppkompatibilitet desto effektivare grupp. Detta beror på att homogena grupper inte be-
höver ägna energi åt att hålla ihop gruppen som sådan (Wibeck 2000:29). Dessutom är delta-
garna i homogena grupper oftast mer villiga att dela med sig av åsikter och personlig informa-
tion (Wibeck 2000:51). En nackdel med homogenitet är att nyansrikedomen i materialet redu-
ceras. Detta kan ses som ett problem. Anledningen till varför jag valde att göra en kvalitativ 
studie från allra första början var ju för att få en mer mångfasetterad empiri. Problemet med 
homogenitet kringgår jag dock genom att använda flera olika fokusgrupper – var och en med 
sin egen infallsvinkel in i ämnet (se ”Urval”).   

Frågan om hur många grupper som behövs är inte självklar. Det är en avvägning mellan ”sto-
ra utskrifter” och ”litet underlag för mönstersökande”. För att komma i närheten av att uppfyl-
la målet med datainsamlingen – att nå teoretisk mättnad – brukar det åtminstone krävas tre 
grupper (Wibeck 2000:48).   

Hur stora grupper behövs? Huvudregeln är: inte för stora. Stora grupper skapar ofta en struk-
tur med en viss talarfördelning vilket hämmar vissa enskilda individer. I små grupper har del-
tagarna lättare att gå ut med respons och kritik, detta mycket beroende på de små fysiska av-
stånden som gör atmosfären mer personlig (Wibeck 2000:50).   

Ska man använda existerande grupper? Här finns både för- och nackdelar. En fördel med re-
dan existerande grupper är att ingen är rädd att ta till orda i diskussionen. En annan fördel är 
att rekryteringen av diskussionsdeltagare underlättas. En tredje fördel är att moderatorn kan få 
en bild av den sociala kontext i vilken åsikter och erfarenheter formas, detta genom att iaktta 
de interagerande respondenterna (Wibeck 2000:52). En nackdel med redan existerande grup-
per är att det finns saker och ting som gruppmedlemmarna tar för givet och därför inte bryr sig 
om att säga. En annan nackdel kan vara att diskussionen ibland kan sväva ut mot interna erfa-
renheter, främmande för utomstående såsom moderatorn (Wibeck 2000:53). 

2.6 Urval  

Man kan ha synpunkter på att kalla mitt urval för ett ”urval”. Ordet antyder att respondenterna 
valts ut med en slags demokratisk jämlikhet ur en stor population. Vad vi snarare har att göra 
med här är ett ”val” där syftet är att hitta de individer som har mest att bidra med. Hur ser då 
mitt ”val” ut?  

Eftersom syftet med min uppsats är att utforska festfotograferingen sociala och praktiska 
funktioner ansåg jag det vara lämpligt att bilda tre fokusgrupper. En grupp utgörs av sociolo-
gistudenter. Den här gruppen har förmodligen erfarenheter av att reflektera kring olika feno-
men i sociala termer. Den andra gruppen i min undersökning utgörs studenter som kan titulera 
sig bild-, konst- och filmvetare. Den här gruppen har vid flera tillfällen tvingats tänka till om 
bilders betydelse och tolkningar av bilder. Den tredje gruppen är uppbyggd av festande pro-
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gramstudenter som är aktiva i studentföreningar med uppdrag att anordna fester och andra 
arrangemang. Den här gruppen har dels stora erfarenheter av att festa, dels erfarenheter av att 
distribuera festbilder via internet (studentföreningarnas hemsidor är nämligen fulla av festbil-
der för allmänhetens beskådande). Totalt har jag tre grupper som förmodligen har olika in-
fallsvinklar på fenomenet ”festfotografering”.   

Min ambition var att använda mig av existerande homogena grupper. Detta gick inte så bra då 
rekryteringen av gruppmedlemmar var kantad av återbud och svalt intresse.   

För att resultaten från de olika grupperna skulle bli jämförbara ställde jag vissa krav vid rekry-
teringen av gruppdeltagare. I varje grupp skulle det finnas två tjejer och två killar. Tre grupper 
med fyra personer i varje grupp ger 12 personer, något som jag ansåg vara lämpligt med tanke 
på uppsatsens tidsramar. Jag hade på förhand inga stora ambitioner att nå teoretisk mättnad 
men jag bedömde att jag åtminstone skulle kunna få ytlig kunskap om festfotograferingens 
”väsen”.   

Jag ställde ytterligare krav på varje grupp. Varje gruppdeltagare borde studera dagtid på hel-
fart. Vidare borde gruppdeltagarna vara ganska så åldershomogena, dvs. alla i gruppen skulle 
helst vara i samma ålder. I min undersökning som handlar om festfotografering, ansåg jag att 
en lämplig ålder var ungefär 20-25 år. Efter hand, då jag började ana hur svårt det var att re-
krytera gruppdeltagare, tummade jag på ålderskravet. Med facit i hand ser jag att undersök-
ningens deltagare är mellan 20 och 34 år.  

2.7 Analys  

Innan analysens tog vid hade jag tänkt genomföra analysen enligt Grounded Theory-
traditionen (GT – en form av kvalitativ undersökning). Med tanke på utskrifternas omfattning 
och projektets tidsramar, gav jag upp idén med analys enligt GT.  

Vad jag i stället gjorde var följande. Först skaffade jag mig en överblick över materialet. Där-
efter gick jag på nytt igenom materialet men den här gången skrev jag i marginalen ned stol-
par som sammanfattade de olika raderna och styckena. Nämnas bör att jag i större grad intres-
serade mig för den uttryckta meningen i intervjuutlåtandena än den avsedda meningen. Detta 
berodde återigen på projektets tidsramar. Sedan sorterade jag stolparna och letade efter möns-
ter. De mönster som jag tyckte mig se motiverade sex kategorier som jag i uppsatsen kallar 
för ”ämnesområden”. Därefter gick jag igenom materialet en tredje gång och den här gången 
sorterade jag stolparna med avseende på mina valda ämnesområden. Efterhand hade jag en 
uppsjö av stolpar fördelade i sex kategorier. Bland stolporden letade jag efter mönster som i 
sin tur motiverade ett antal underkategorier som i sin tur styrde en andra genomläsning av 
stolporden i respektive kategori osv.   

Vad man får är en mönstersökande analys där helheten studeras i ljuset av fragmenterade data. 
Frågan är: hur ser den helhet ut som innefattar alla mina empiriska data och på ett menings-
fullt sätt fogar dessa samman? Eller som Bengt Starrin pedagogiskt uttryckte sig på en före-
läsning i metodik på B-nivå i sociologi: ”Vilket musikstycke utgör dessa noter sammanta-
get?”. Att på detta sätt pendla mellan delarna och gissningar över hur helheten ser ut kallas för 
en ”hermeneutisk spiral” (Se bl.a. Kvale 1997:51). Pendlingen upphör då man har fått ett inre 
sammanhang utan logiska motsägelser.  
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Mitt tillvägagångssätt för analysen innebar en trattprincip i vilken kategoriseringarna blev 
alltmer abstrakta ju djupare i tratten man kom. Analysmetoden liknar GT-analysen men sak-
nar bland annat den senares mycket noggranna (och tidsödande) närläsning i vilken ord för 
ord i resultatet bearbetas. Jag tuggade mig snarare igenom de transkriberade intervjuerna me-
ning för mening eller till och med stycke för stycke. Mitt tillvägagångssätt skulle kunna be-
skrivas som en hybrid mellan det som Kvale kallar för ”meningskoncentering” och ”menings-
kategorisering” (Kvale 1997:174).  

2.8 Reflektioner kring fokusgrupper som metod  

En risk med fokusgrupper är det fenomen som kallas för gruppkohesion. Gruppkohesion kan 
definieras som ”graden av den samhörighet eller tillhörighet individen känner med gruppen 
eller styrkan i önskan att tillhöra den” (Wibeck 2000:29). En för hög grad av gruppkohesion 
leder till ett ”group think” vilket står för det enda socialt acceptabla sättet att tänka. Detta sätt 
att tänka kan vara en norm för gruppen men det kan lika gärna vara ett uttryck för en rädsla att 
frysas ute från gruppen om man avviker från kollektivets tankemodell. Ovanstående risk med 
fokusgrupper, som kan tänkas påverka empirins trovärdighet, kan ta sig olika uttryck. Dels 
kan det röra sig om grupptryck, dvs. att gruppdeltagare håller inne med vissa åsikter eller hål-
ler med då de annars inte skulle ha gjort det. Dels kan det röra sig om överdrifter, dvs. att 
gruppdeltagare tar i lite extra för att göra intryck på andra gruppdeltagare.   

Slutligen kan fokusgruppernas inramning tänkas påverka resultaten. Var platsen för diskus-
sionen främmande och obekväm för deltagarna?  

2.9 Självkritisk diskussion av genomförda intervjuer  

Jag lät deltagarna vara med och bestämma över villkoren för deras medverkan med avseende 
på tid och plats. Två av intervjuerna (grupp 2 och 3) hölls i ett grupprum i universitetsbiblio-
teket. Rummet var avsett för sex personer så man kan inte säga att vi satt trångt. Däremot kan 
situationen ha känts stel och formell för deltagarna. De båda grupper existerade inte på för-
hand utan de var ett hopplock av studenter. Just därför tyckte jag att det vore bäst att hålla 
intervjuerna på neutral mark, något som inte studenterna hade några invändningar mot. Den 
tredje fokusgruppen (grupp 1) tog plats i en soffgrupp i Studenternas hus på universitetsområ-
det. Där var inramningen långt ifrån formell. Ljudet av en godisautomat och stegen av förbi-
passerande människor gjorde stämningen avslappnad.   

Grupp 1 var det mest sammansvetsade gänget. Gruppen bestod av tre kompisar och en vä-
ninna till tjejen i trion. Jag upplevde att gruppen inte skrädde orden utan de sade vad de kände 
för. Grupp 2 bestod av två ”par” – två killkompisar och två tjejkompisar. Här var stämningen 
något mer formell och jag upplevde gruppen som mer ”politiskt korrekt”, ungefär som att de 
funderade över sin egen roll i sammanhanget – att leverera kloka kommenterar kring fenome-
net festbilder. När exempelvis Anton i gruppen medgav efter en stunds funderande att han 
ibland letar efter snygga tjejer i arkiv med festbilder fick han snabbt medhåll från övriga 
gruppkamrater medan skratt och fniss spred sig runt bordet vi satt vid. Grupp 2 var minst prat-
sam. Det var också den tidsmässigt kortaste intervjun då den bara tog 52 minuter. Jämför detta 
med grupp 1 vars intervju varade i 76 minuter. Grupp 3 var emellertid mest pratglada. De 
klockades på 86 minuter. Gruppen bestod av två tjejkompisar och två killar där de senare mer 
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eller mindre var varandras främlingar inför diskussionstillfället. Alla i gruppen var frispråki-
ga. När genus togs upp var dock gruppklimatet något spänt och återhållsamt.   

Om jag får vara självkritisk vill jag påstå att min roll som moderator inte spelades till fulländ-
ning eftersom jag avbröt tystnader för fort. 

2.10 Etiska överväganden  

Att prata om festbilder kan tyckas vara helt harmlöst för deltagarna. Men att prata om festbil-
der i termer av gemenskap kanske träffar en öm punkt om någon av deltagarna känner sig 
ensam i livet. Likaså kanske ingen vill prata om varför man gillar att titta på bilder om intres-
set till kan förklaras med hjälp av voyeurism.   

Trots detta genomförde jag intervjuer. Jag bedömde att festbilder är något som alla har erfa-
renhet av och just därför kan deltagarna uttrycka sig väldigt generellt (till exempel: ”Jag tror 
att folk i allmänhet tycker att festbilder är…”). Vidare valde jag att göra gruppintervjuer. Det-
ta val berodde till största delen på metodologiska skäl (att man får fram bättre data) men jag 
valde även gruppintervjuer av etiska skäl. Jag tror att undersökningens deltagare känner sig 
tryggare i en grupp där man löst kan lägga ut en fundering i luften i hopp om att någon kan ta 
den vidare. I individuella intervjuer trycks man mot väggen på ett annat sätt, något som kan-
ske gör att individen i fråga känner sig mer tvingad att utelämna sig.   

Under rekryteringen informerade jag de potentiella deltagarna om att jag skulle komma att 
behandla dem konfidentiellt i rapporten med hjälp av fingerade namn. Det kommer alltså inte 
att vara möjligt att identifiera mina respondenter. Vidare berättade jag att alla data som skulle 
samlas in – ljudinspelningar och utskrifter – kommer att förstöras efter avslutad analys.  

2.11 Avslutande ord om reliabilitet och validitet  

Reliabilitet är ett mått på ett tests precision och beskriver hur väl undersökningen mäter det 
som den avser att mäta (NE). Hur väl mätte jag det som jag avsåg att mäta? Till att börja med 
har säkert mina objektivt standardiserade frågor i frågeguiden tolkats olika bland gruppdelta-
garna. Detta hade dock en poäng eftersom jag då om möjligt kunde skaffa mig nya infalls-
vinklar in i ämnet. Vidare har nog alla gruppdeltagare olika minnesbilder av vad en fest inne-
bär. Faktumet att jag visade stimulusmaterialet vid olika tillfällen i de tre grupperna späder på 
den här källan till kritik av reliabiliteten. I fallet med stimulusmaterialet handlar det emellertid 
om en avvägning att inte styra gruppdeltagarnas tankar för mycket och att låta dem tänka på 
valfri sort av festbilder. Det senare är något som definitivt kan påverka vad man anser om 
fenomenet ifråga.   

För att komma till rätta med klumpigt formulerade frågor gjorde jag en testintervju med en 
person. På så vis ströks några irrelevanta och förbryllande frågor från min frågeguide. Likaså 
testade jag den enkät som var tänkt att fånga upp bakgrundsinformation om gruppdeltagarna.  

Om reliabilitet betecknar frånvaron av slumpmässiga fel står validitet för frånvaron av syste-
matiska mätfel (NE). Mäter min undersökning det som den avser att mäta? Vad gäller analy-
sens validitet är min förhoppning att den bygger på valida datainsamlingar. Steinar Kvale 
skriver att den ideala intervjun ”tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun” (Kvale 
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1997:134). Jag försökte jobba enligt den strategin, dvs. genom att ställa tolkande och verifie-
rande frågor då respondenterna pratade.   

Som jag nämnde ovan valde jag av tidsmässiga skäl bort analys enligt Grounded Theory. I 
samma stund minskade även validiteten i min undersökning. Kvale pratar om validitet som 
hantverksskicklighet (Kvale 1997:218). Han menar att validera är att kontrollera, ifrågasätta 
och att teoretisera. Detta är själva grundstenarna i GT vars signum är att teorier är just grun-
dade (”grounded”) i data. GT handlar om att ständigt testa och bekräfta kvalitativa forsknings-
resultat. Detta, menar Kvale och citerar Miles och Huberman, görs genom…  

… kontroll av representativiteten och forskareffekten, triangulering, vägning av beläggen, 
kontroll av avvikande fall, sökande efter negativa belägg, uppföljning av överraskningar, sö-
kande efter negativa belägg, i så fall-tester, uteslutning av falska relationer, återskapande av 
resultat, kontroll av alternativa förklaringar och inhämtande av feedback från informanterna 
(Miles & Huberman 1994:263 citerad i Kvale 1997:219).   

Att ställa frågor på detta sätt är viktigt men oerhört tidsödande. Jag har nuddat vid många 
punkter som Miles och Huberman lyfter fram men inte på långa vägar ägnat dem den energi 
som en välvaliderad analys kräver.   

Med tanke på projektets tidsramar finns det en risk att forskarens subjektivitet, som borde 
vara perspektivisk, kan bli snedvriden (Kvale 1997:191). En perspektivisk subjektivitet är när 
forskaren går in i ett ämne från många olika vinklar och försöker se världen genom så många 
glasögon som möjligt. En snedvriden subjektivitet däremot uppstår då forskaren bara fäster 
vikt på saker som går i linje med hans eller hennes förutfattade meningar. Selektiv tolkning, 
redovisning av yttranden som bekräftar forskarens egna slutsatser och bortsållning av yttran-
den som strider mot hans eller hennes slutsatser är karakteristiskt för en snedvriden subjektivi-
tet. Med tanke på att jag har jobbat systematiskt och är allergisk mot slarv, vill jag tro att jag 
inte sällar mig till denna skara.   
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3 Teori   

Även om jag först och främst är ute efter att utforska festfotograferingen och hitta dess ”vä-
sen” kommer jag inte att ta ett stort steg ut i den teoretiska dimman. Min ledsagare in i dim-
man är den franske sociologen Pierre Bourdieu. Hans skrift om amatörfotograferna, som finns 
publicerad i ”Photography: a middle-brow art” (1990), utgör den här uppsatsens teoretiska 
utgångspunkt. I det här kapitlet ger jag ett försök till förklaring av Bourdieus nämnda skrift 
men även hans kunskapssyn. 

3.1 Varför det trivala? Bourdieus kunskapssyn  

Pierre Bourdieu studerade många sociala fenomen: mode, museibesök, utbildning, arbetsliv 
och hur man fotograferar. På grund av valet av studieobjekt hamnade han ofta i skottgluggen. 
Medan kritiker har menat att sociologisk forskning ska koncentrera sina resurser mot verkliga 
samhällsproblem valde Bourdieu att studera den välbärgade kulturelitens smak och livsstil.   

I skriften om amatörfotograferna väljer Bourdieu att studera det som många andra sociologer 
skulle avfärda som trivialt och självklart. Men för Bourdieu är valet av dessa vardagliga stu-
dieobjekt ett ypperligt sätt att skaffa sig kunskap om hur samhällets struktur är uppbyggd 
(Carle 1989). Det är från vardagen som underlaget till studier om social reproduktion och 
klassreproduktion kan fås. Det triviala rymmer dolda processer som avslöjar hur eliten får 
makt över kunskap och symboler i samhället (Carle 1989:352).   

Inställningen att kunskap kan hämtas från människors vardag vittnar om ett arv från den fe-
nomenologiska traditionen. Bourdieu undersöker hur människan upplever sin omgivning. Ge-
nom att undersöka hur människor förhåller sig till varandra kan man bilda sig en vetenskaplig 
uppfattning om människans tankevärld ”liksom om de sociala, strukturella och kulturella 
olikheter som formas i samhället” (Carle 1989:372).  

Bourdieu menar att sociologin ska studera samband och relationer mellan olika sociala rela-
tioner. Vidare säger han att människans handlande kan förklaras genom de sociala relationer 
hon ingår i vilket bygger på ett antagande att människans positioner bestämmer hennes posi-
tioneringar. Här vilar mycket av Bourdieus sociologi, nämligen på förbindelsen mellan män-
niskors ”sociala struktur” och ”mentala struktur”. Den här förbindelsen utgör Bourdieus habi-
tus-begrepp (Järvinen 2003:410).  

3.2 Amatörfotografen  

Bourdieu betraktar fotografiet utifrån två olika teman. För det första studerar han fotografiets 
sociala funktion. Denna funktion yttrar sig bland annat genom fotografiets könsdimension. I 
undersökningen om amatörfotografer som gjordes på 60-talet visade det sig att det är kvin-
nans uppgift att sprida bilder på nytillkomna familjemedlemmar och på så vis hålla övriga 
släktmedlemmar uppdaterade om hur släktträdet ser ut. Barnfotot aktualiserar släktmedlem-
marnas kännedom om varandra, menar Bourdieu. I stället för att resa runt med den nya famil-
jemedlemmen går det med kamerans hjälp lika bra att skicka ett fotografi till släkten som har 
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att igenkänna och erkänna nykomlingen (Bourdieu 1993:70). Samma funktion fyller bröllops-
bilden som är ett bildbevis på nya skott i släktträdet. Att titta i fotoalbum blir i den här me-
ningen detsamma som att ha en släktforskningslektion. Hur har paren bildats? Vem är ihop 
med vem?   

Det andra temat som Bourdieu undersöker är fotograferandet som en social praktik. Att ur-
skilja denna, menar han, är att finna mekanismerna bakom den sociala funktionen (Carle 
1989:359). Med vilka variabler växlar då den sociala funktionen? Bourdieu nämner här först 
och främst social stratifiering och klasstillhörighet. Vidare är ålder, civilstånd och kön andra 
viktiga bakgrundsvariabler. Bourdieu skriver bl.a. att man fotograferar mindre och mindre ju 
äldre man blir eftersom man då deltar mindre i det sociala livet.  

I skriften om amatörfotografen undersöker Bourdieu människors användning av kameran och 
fotografier för att urskilja klassrelaterade mönster. Han hämtar inspiration från Emile Durk-
heim. De två durkheimianska teserna Bourdieu utgår från är (Carle 1989:357): 

1) Högtidens funktion är att blåsa nytt liv i gruppen. 
2) Moderniseringen med dess omstruktureringar har problematiserat bevarandet och 

överförandet av familjens skatter, värden och traditioner. Därigenom hotas samhällets 
kontinuitet och integration vilket kan leda till anomi (normlöshet).  

Fotografiet är en högtidens teknik, menar Bourdieu. Fotograferandet ser han som en teknik 
och en praktik för att föreviga och sedan vid valfri tidpunkt återuppleva en högtid. Han skri-
ver om fotograferandets rituella karaktär (Bourdieu 1993:68). Fotograferandet liknar en ritual 
som genomförs för att påminna festens deltagare om deras starka gemenskap och samman-
hållning. Durkheim skrev om religionens betydelse för människor och menade att ritualer är 
ett sätt att påminna de troende om speciella högtider, att stärka de troende i samband med kri-
ser och förluster och att markera sociala statusförändringar (Guneriussen 1999:92). Ritualer 
förstärker och förnyar alltså banden mellan gruppens deltagare.  

Att kameran har blivit så populär beror enligt Bourdieu på att den fyller en funktion som 
fanns där redan innan kamerans tillkomst (Bourdieu 1993:68). Funktionen, är enligt ovan, att 
högtidlighålla och föreviga stora ögonblick i kollektivet. Att ta kort innebär att tillhandahålla 
”medlet att högtidlighålla dessa det sociala livets återkommande höjdpunkter när gruppen 
högtidligen bekräftar sin enhet” (Bourdieu 1993:68f). Enligt detta resonemang blir betydelsen 
av bröllopsbilder, konfirmationsbilder och dopbilder förståelig.  

Bourdieu menar vidare att fotograferande bidrar till att hindra familjens upplösande i det mo-
derna samhället. Han noterar hur kärnfamiljens betydelse minskar för var dag som går och 
förlorar sina traditionella funktioner (ekonomiska och sociala). Som motvikt till denna ten-
dens finns fotografiet. Fotografiet är ett bildbevis på familjens känslomässiga enhet; det är 
intimitet konkretiserad (Bourdieu 1993:76). Vid sidan av fotografiet finns andra ting som ty-
der på god långsiktig sammanhållning – kapitalvaror såsom kylskåp, tvättmaskin och tv – 
men när det gäller faktorer som stärker känslan av familjesammanhållningen slår fotografe-
randets praktik allra högst. Enligt Bourdieu har fotograferandet en klar integrerande funktion. 
Detta kan styrkas bl.a. genom att visa att innehav av kamera är vanligare i barnfamiljer. Foto-
grafiet binder släktmedlemmar närmare varandra.   

Fotografiet rymmer starka kollektiviserande funktioner, i alla fall tilldelar familjen fotografiet 
dessa funktioner. Bourdieu skriver att bland fotografier på personer är nästan tre fjärdedelar 
av bilderna tagna på grupper av människor och mer än hälften avbildar barn (Bourdieu 
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1993:74). Ett fotografi förevigar stora ögonblick i familjens och familjemedlemmarnas liv. 
Att sedan ta fram fotografierna ur en gammal byrålåda och kolla på dem tillsammans bekräf-
tar sammanhållningen i gruppen.  

Bourdieu jämför fotograferandet med arbetsdelning. Detta har Durkheim skrivit om. Förr, i 
primitiva samhällen, drogs människor till varandra för att de liknade varandra. Likheten och 
närheten till varandra fungerade som ett socialt klister. Den här sammanhållningen, känne-
tecknande för de kollektiva primitiva samhällena, kallade Durkheim för ”mekanisk solidari-
tet” (Guneriussen 1999:84). I takt med moderniseringen delades arbetsuppgifterna upp till 
små beståndsdelar och samhällets produktion började allt mer att ta formen av ett löpande 
band med små och många specialiserade arbetsuppgifter. Denna arbetsdelning gjorde att sam-
hällets individer kom att delta i olika och starkt specialiserade aktiviteter. Likheten och närhe-
ten från det primitiva samhället försvann. Solidariteten och sammanhållningen försvagades 
eftersom individernas olika intressen krockade. Trots denna höjda konfliktnivå utvecklades en 
ny typ av solidaritet bland samhällets medlemmar som Durkheim kallade för ”organisk soli-
daritet” i vilken alla producenter blev beroende av varandras produkter (Guneriussen 
1999:86). Ingen vill bita den hand som föder en. Fotografiet jämförs här med arbetsdelningen 
och fogar alltså människor samman. 

3.3 Högtidsfotografering  

Fotografiet är en festteknik, menar Bourdieu (observera att fest här avser högtidligt firande). 
Kamerans närvaro på en fest lyfter de lyckliga ögonblicken och omvandlar dem till glada 
minnen. Bourdieu fortsätter:  

Redan från början upplevs bilden så som den senare kommer att bli betraktad, och 
det lyckliga ögonblicket framträder tydligare som ett sådant eftersom bilden up-
penbarar vad detta ögonblick är: ett glatt minne. Det kommer att betraktas så som 
den upplevdes, under skratt och skämt som fortsätter och återuppväcker festens 
skratt och skämt (Bourdieu 1993:75).  

Fotografiet fixerar ett minne utan vidare innehåll. Den visar att personerna på festen skrattade 
på festen men inte varför.   

Den franske sociologen menar också att kamerans närvaro förhöjer ”känslan för festen som 
exceptionellt ögonblick” (Bourdieu 1993:75). Att fotografera är detsamma som att förläna en 
situation ett värde, dvs. bara faktumet att någon vill fotografera något tyder på att detta något 
är värt att fotograferas. Att uppmärksamma en fest med kameran är att signalera att festen är 
värd att dokumenteras.   

Bourdieu förklarar varför spexande och andra upptåg framför kameran får sin komiska effekt. 
Detta beror på att dessa grimaserande skådespel är medvetna överträdelser och kan uppfattas 
som ”rituella helgerån” (Bourdieu 1993:75). Det är alltså utifrån situationens ramar som spex-
andet blir roligt.  
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4 Resultat   

Här presenteras empirin som kom fram i de tre fokusgrupperna. Jag har delat upp empirin i 
sex olika ämnesområden: 1) teknologiutveckling, 2) konsumtion av festbilder, 3) spex, 4) 
intrycksstyrning, 5) gemenskap och relationer och slutligen 6) minne.   

Empirin som samlades in var omfattande. För läsarens skull har jag därför komprimerat empi-
rin nedan i en resultatsammanfattning. Den här sammanfattningen återfinns i Bilaga I.  

4.1 Teknologiutveckling  

Vad betyder teknologins utveckling för festfotograferingens popularitet? Vad har den nya 
digitala tekniken, både vad gäller själva kamerorna och möjligheten till spridning via inter-
net, för betydelse för festbilderna, dvs. vad har digitaltekniken för samband med dagens fest-
bilder? Eftersom de olika gruppernas syn på teknologiutveckling var enhetlig ges här en sam-
manställning av vad som sades under diskussionstillfällena.   

Teknologiutveckling i all ära men ett som är säkert i grupperna är att intresset för teknik inte 
duger som förklaring till varför det är populärt med festbilder. När jag frågar gruppen om de 
kan berätta lite om vilka kameror de har är det särskilt tjejerna som har dålig koll. Kamera-
märket eller tekniska specifikationer är ingenting som de har lagt på minnet.   

Vad alla är överens om är att festbilder i huvudsak tas med digitalkameror, dvs. digitala 
kameror och mobiltelefoner försedda med kamera.   

Storleken eller den praktiska möjligheten att ta med sig kameran vart man än beger sig är 
en betydelsefull faktor för att förstå digitalkamerornas popularitet. De nya kamerorna blir 
mindre och mindre vilket gör dem, tillsammans med kameramobiler, mer tacksamma att ta 
med sig på fest.   

Priset är en annan viktig faktor. Dels kostnaden vid inköpstillfället, dels de obefintliga mer-
kostnaderna då man tar kort. Det är den senare aspekten som är viktigast och som också på-
verkar själva fotograferingspraktiken. Jämfört med analoga kameror tas bilder med en digital-
kamera på ett helt annat sätt. Eftersom man inte behöver vara rädd för att filmen ska ta slut 
eller att det ska kosta pengar att fotografera en massa kan man ”ta, ta och ta och så raderar 
man sen dom man inte vill ha”, som Robert i grupp 1 uttrycker sig. Den stora grejen med digi-
talkameror är att man kan knäppa så ohyggligt mycket fler bilder än med en analog kamera. 
Detta leder till att underlaget för urvalet av de bästa bilderna blir större och därför rymmer 
digitaltekniken en potential att få bättre bilder.   

Deltagarna i grupp 1 menar att kvantitet jäser ut över kvalitet – om man med kvalitet menar 
estetisk kvalitet vill säga. Denna övergång innebär inget negativt. Tvärtom, den ökade kvanti-
teten innebär en möjlighet att fånga spontanitet och sann glädje, något som är eftersträvans-
värt. Det verkar inte rymmas några estetiska ambitioner bakom festbilders utseende. Det vik-
tiga med en bild är innehållet och den känsla som kortet förmedlar. 
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Även förhållandet till verkligheten blir annorlunda med digitalkameror. Med en analog kame-
ra vill man gärna fylla bilderna med innehåll. Detta gör att man regisserar verkligheten, nå-
got som har förändrats i och med digitaltekniken. Då man förr, med analog teknik, försökte 
koncentrera innehållet i bilden genom att exempelvis samla folk framför kameran och försöka 
få alla att le samtidigt, kan man idag göra flera försök på samma gruppbild eller helt enkelt gå 
runt och ta på var och en i sänder.  

En annan viktig aspekt som kan förklara digitalkamerans dominans bland festfotografer är de 
distributionsmöjligheter som kombinationen av digitalkameror och internet erbjuder.   

Konsumtionen av bilder är idag väsensskild från förr i tiden då man gick hem till varandra 
och kollade på bilder. Med vanliga analoga kameror kan inte folk ta del av varandras bilder i 
samma utsträckning. Spridningen av festbilder är en del av begreppet festbilder, menar Olle i 
grupp 2. Tillsammans med internet och den nya digitala tekniken har det skapats som en egen 
liten genre, menar han och pekar framför allt på de olika hemsidorna på internet där man kan 
lägga upp sina bilder för allmän beskådning.  

Något som går hand i hand med den stora mängden bilder som digitaltekniken kan leda till, är 
den underlättade bearbetningen av bilder. Det är idag väldigt lätt att skaffa sig en överblick 
av sina festbilder, en överblick som kommer väl till pass då bortgallringen av överflödiga 
bilder sker. Björn, som driver en hemsida med ett festbildsarkiv, menar exempelvis på att av 
ungefär 150-200 tagna bilder är det bara 40 som publiceras. Vad som påverkar urvalet och 
avgör vad som rätt och fel samt vad detta urval innebär, återkommer vi till senare.  

När det gäller egenskaper hos digitalkamerorna som kan hjälpa till att förklara varför just di-
gitalkameror är mest förekommande på fest (och kanske också förklarar ett eventuellt upp-
sving för festbilder) bör man också lyfta fram den LCD-skärm som återfinns på baksidan av 
digitalkamerorna. Skärmen används för att titta på de tagna bilderna. Enligt grupperna fyller 
skärmen två funktioner. För det första är den ett redskap för att få de tagna bilderna godkän-
da av de avporträtterade festdeltagarna, dvs. den fyller en funktion som ett urvalsverktyg. Det 
händer att personen som fångas på bild vill se hur han eller hon ska gå till eftervärlden och 
LCD-skärmen blir då ett sätt att acceptera att bilden får spridas – eller i alla fall sparas. För 
det andra är skärmen en ”partyhöjare”. LCD-skärmen förvandlar digitalkameran till en pola-
roidkamera. ”Det roliga kommer direkt”, menar Tony i grupp 3. Detta bidrar till att höja stäm-
ningen på festen, dvs. upplevelsen av festen förhöjs, något som gör att man kanske tar fler 
kort, menar Adam i grupp 3.  

4.2 Konsumtion av festbilder  

Vad görs med de tagna bilderna? Hur kollar man på festbilder? Gör man det i grupp eller 
själv? Vilka festbildsinslag fångar den flyktige betraktarens ögon? Detta är några av de frå-
gor som jag ställde till fokusgrupperna.  

4.2.1 Hur tittar man på bilderna? 

De första dagarna efter fotograferingstillfället kollar man vanligtvis på bilderna i grupp 
medan man tittar på egen hand då längre tid har gått. När man tittar i grupp blir konsumtionen 
av festbilderna en ”social grej” som Emily i grupp 1 uttrycker sig. Att visa bilder i grupp le-
der ofta till ett samtal kring bilderna. Men, förtydligar Marit och beskriver själva ramförut-
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sättningarna för konsumtionen av festbilder, ”det är inte så att man samlas i syftet att titta på 
bilder” utan det sker alltid i samband med något annat, exempelvis fest.  

Vanligt är att gamla festbilder visas på fest om det rör sig om en ”sequel” som Marit i grupp 3 
uttrycker sig, dvs. en fest med samma tema och samma människor som vid det tillfälle då 
bilderna togs. Festbilderna blir här en inspirationskälla för den stundande festen. De visar hur 
kul man har haft och hur kul man kan ha igen. Den gemensamma minnesresan höjer både 
gemenskapen och stämningen.   

Anton i grupp 2 menar att han tittar på festbilder på olika sätt beroende på om han tittar i 
grupp eller på egen hand. När han kollar själv är det främst kortets estetiska kvaliteter som 
ögonen riktar in sig på (form) medan då han tittar i grupp är det bilderna som är roligast 
som fångar hans uppmärksamhet (innehåll). 

4.2.2 Vilka bilder tittar man främst på? 

Jag ställde frågan till gruppdeltagarna vilka bilder man väljer att förstora om man kommer in 
på en hemsida med små förhandsvisningar av en stor mängd festbilder. Vilka inslag i bilderna 
lockar den flyktige betraktaren att vilja se helheten?   

Ett svar var att man letar efter folk som man känner eller känner igen. Igenkänningsvärdet är 
stort när man tittar på festbilder. Först och främst gäller det sig själv, därefter letar man efter 
någon man känner eller känner igen.   

Att titta på vilt främmande människors festbilder är inte något som gruppdeltagarna ser ett 
stort värde i, om det inte visar sig att bilderna innehåller väldigt abnorma, speciella och udda 
inslag. Tony i grupp 3 berättar om en minnesvärd festbild han såg från en fest han själv inte 
var på:   

En kompis var på maskerad förra helgen där jag inte var och då hade han bilder på en som 
var utklädd till … Flipper (delfinen på TV)…och låg på golvet hela festen och andades ge-
nom ett rör och så hällde de alkohol ner i röret  

Men som sagt, om dessa udda inslag saknas flyter oftast alla bilder in i varandra. Marit i 
grupp 3 menar att då man tittar på festbilder föreställande människor som man inte har någon 
form av relation till, då ser folk ”precis likadana ut – alla har röda ögon, dom är bleka, dom 
kanske skrattar”.  

Att titta på andras festbilder kan emellertid ha ett värde om man känner igen situationerna 
och stämningarna. På så vis påminns man om sitt eget festande, menar Olle i grupp 2. Marit i 
grupp 3 menar att man ofta känner igen vissa grupproller då man tittar på festbilder. ”Där är 
pajasen” och så vidare. Adam i samma grupp kommenterar påståendet om att man känner 
igen sitt eget festande i andras festbilder:  

Att man känner igen sig själv är ju lite grann för att man känner igen mönstren och roller-
na…/…/…och då kan det i och för sig bli ”ah, det är fler än jag som gör så, fler än jag som 
ser ut, är på ett speciellt sätt”  

Adam tror att festbilder kan generera minnen från egna fester. Samma linje är Tony inne på 
när han berättar att han kan känna igen stämningen i andras festbilder:   
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Man tänker sig förmodligen roliga förfester då och så … eller om någon ser en bild på någon 
som är för full och sitter på en bänk så kommer man ihåg när man själv har suttit där.   

När det gäller vilka festbilder som man intresserar sig för erkänner Björn i grupp 1 att blick-
arna först och främst söker efter lättklädda bilder. Grupp 3 pratar även de om ett intresse för 
snaskigheter. Adam tror att det finns ett visst frossande i festbilder.   

I och med att folk är fulla släpper de mer på sig själva och det kan vara allt från hånglande 
eller ännu grövre till att ”kolla dom två, det trodde jag aldrig liksom” och så har man sett det 
och fotograferat det.  

Han menar att festbilderna innebär ett ”frosseri i det som händer som ingen normalt sett tar 
del av”. Dragen av voyeurism är tydliga i festbildssammanhang. Emily i grupp 1 berättar om 
festfotografer som…  

…går runt och tar kort under kjolarna på tjejer eller bara tar sina festbilder här [hon pekar på 
bysten]…alltså det räcker med en urringad tröja och sen har man bara kort på sin klyka.   

Anna i grupp 1 berättar om den gång då hon var på en fest iklädd en tröja med ett generöst 
dekolletage. Dokumentationen om Annas medverkan på festen sträckte sig vid ett enstaka 
tillfälle till hennes ansikte – resten av bilderna koncentrerades på urringningen. Björn i samma 
grupp tror att det är där som ögonen är hos dom som är på festen helt enkelt.   

När jag visar upp mitt stimulusmaterial (se Bilaga IV) – ett kollage av festbilder hämtade från 
en hemsida på internet – menar Emily i grupp 1 att bilderna är representativa för den stora 
mängden festbilder med motiveringen:   

Det finns lite rumpa, det finns lite bröst, det finns lite hångel, det finns någon som har däckat 
liksom.  

Denna sammanfattning – som täcker in skandaler och lättklädda och överförfriskade fest-
deltagare – pekar på vanliga festbildsinslag eftersom de anses just representativa för alla 
festbilder. Anna i grupp 1 reflekterar kring innehållet i festbildsarkiven och konstaterar mot-
villigt att det har blivit ok att visa vad som helst på festbilder.  

4.3 Spex  

Är det positivt eller negativt för festen på något vis när någon fotograferar? Beter sig folk 
annorlunda när det är en festfotograf i närheten? Vad har festbilder – med avseende på antal, 
form och innehåll – för samband med alkohol? Vad finns det för värde i att spexa framför 
kameran?  

4.3.1 Spex – rationell dumhet 

När det gällde spex pratade grupp 1 lite grann om ordet ”hämningslöshet”. Det är ett ord som 
är positivt laddat så länge det inte går för långt, menar gruppen. Gruppen menade också att 
spex går längre med alkoholens hjälp, något som beror dels på att vissa spärrar släpper, dels 
på att kreativiteten flödar då alkoholen flödar. Grupp 1 pratade även om det humoristiska 
värdet i spexandet. Humorn var något som också togs upp i Grupp 2, dvs. det är roligt att 
försöka dumma sig och vara så ful som det bara går (se mer nedan). Annars var det främst 
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grupp 3 som stannade upp kring spexandet och diskuterade. Därför blir resultatredovisningen 
nedan koncentrerad på vad de sade.   

Tony i grupp 3 berättar om sin favoritfestbild. Det är en bild av en kompis som sitter nedblo-
dad på en toalett spritt språngande naken så när som på en SS-uniformsmössa. Bilden är tagen 
dagen efter en fest som Tony inte var med på själv. Hans festbildsexempel är extremt men 
bildens karaktär och intentioner är långt ifrån ovanliga.   

Lena i grupp 3 menar att det finns två typer av festdeltagare på fest. I den ena gruppen är 
avsikterna med fotograferandet rent dokumentära. Vilka var på festen? Hur såg de ut? De tar 
kortet för att komma ihåg någonting. I den andra gruppen är själva fotograferingspraktiken ett 
nöje i sig. Poseringarna framför kameran utvecklas till en lek. Tony beskriver att folk gör 
tokiga saker för att det är kul efteråt men korten är ändå ”inte lika mycket för minnet som för 
just det nuet”.   

Undersökningens samtliga deltagare menar att spexandet har ett stort humoristiskt värde. Det 
roliga kan vara av två olika naturer, menar Tony i grupp 3. Dels att någon är fumlig och 
håller på att ramla, något som kan beskrivas som en form av slapstick, dvs. en burlesk situa-
tionskomik Dels kan det roliga bestå i det udda och utstickande, fortsätter Tony och drar oss 
till minnes exemplet med killen som klädde ut sig till en delfin.   

En del av förklaringen till dragningen till det abnorma är effektsökeriet. Adam i grupp 3 me-
nar att fester ger ”kickar”. För de människor som söker kickar är fester en bra källa att ösa ur. 
Då dyker kameran gärna upp och dokumenterar kicken och på så vis kan man leva på den till 
nästa upplevelse tar vid.   

Tony tycker att sånt som strider mot sunt förnuft är roligt. Han själv skulle dock inte kunna, 
som sin kompis, sitta nerblodad på en toalett – om han inte vore ”jävligt full” – men han har 
bevisligen kompisar som gör det och det är väldigt kul att se på för det är så dumt. Marit i 
grupp 3 håller med; det är väldigt kul att se på när andra gör det. Adam frågar sig om det är 
vår reptilhjärna som reagerar på vissa abnormiteter. Tony tror inte det utan snarare att ”det 
ligger något slags intellekt bakom”. Det är kul med sånt som avviker, menar Tony. ”Och bry-
ter mot normen”, fyller Marit på. Resonemanget som följer återges här i sin helhet.   

Marit Det är nog lite för…det har vi läst om i sociologin att det är fascinationen för dom 
som bryter mot normerna för den här rädslan att göra det själv men det är så fascine-
rande att se andra göra det 

Lena … nu har jag sett det och jag behöver inte göra det…den där längtan till att hela tiden 
bryta sig ur. 

Adam Man kanske har en längtan själv att våga göra mer än vad man gör 

Marit Ja, att tänja gränser. Alla går ju och gnäller på våra normer, att det är så tråkigt hit 
och dit, varför måste vi göra som alla förväntar sig. Men det är få som verkligen 
…för sanktionerna är så hårda mot normbrott så ingen vågar ju förutom några få och 
dom är det så otroligt roligt att titta på.  

Adam Man kanske liksom beundrar dom på något sätt. 

Marit Ja 

Tony Även dom som bryter mot dom…dom kollar ju på varandras, sina egna och andras 
bilder och där är det en norm att bete sig så 
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Lena Ja men så är det ju 

Marit Ja, precis 

Tony Så där är det snarare en slags tävling…(avbryts) 

Lena Vem det är som kan bryta mest 

Tony Ja, vem som är mest dum 

Adam Fast dom är väl ganska få? 

Tony Det är lite mer…det är en Jackass-kultur  

Enligt ovanstående får mycket av de udda bilderna i festbildsarkiven sitt värde för att de bry-
ter mot normer. Kanske att våra blickar dras mot bilderna inte bara av en nyfikenhet utan 
även av fascination och beundran.   

”Jackass” är ett program producerat för MTV där huvudidén är att ett gäng ungdomar ska 
förnedra sig framför en videokamera. Tony menar att ”det går ut på att vara så jäkla dum i 
huvudet som möjligt fast man gör det med en tanke”. Tanken är just att vara medvetet dum, 
och då är man ju egentligen inte dum utan handlar rationellt, förklarar Tony. ”Rationell dum-
het”, sammanfattar Marit.   

Även grupp 2 pratar om det roliga med att göra sig så ful som möjligt. Detta gör man emeller-
tid inte bara på fest, menar gruppen, utan även på fritiden i nyktert tillstånd. Varför? För att 
det är en källa till glädje och skratt.  

Att titta på folk som klär av sig nakna och visar könsorgan blir roligt ”för att vi inte ser dom 
annars på kort”, förklarar Marit i grupp 3. Att man vågar visa sig naken kan förklaras med en 
vilja att bryta normer, tror Adam.   

Tony kallar de här brytningarna på fest för ”normbrott på låtsas”. Det vore annorlunda om 
Marit, mitt under intervjun, skulle ställa sig på bordet och visa brösten. ”Det skulle vara ett 
riktigt normbrott”, menar han.   

Man skulle kunna betrakta festbilder som bildbevis för att man vågar bryta mot Jantelagen, 
dvs. att man vågar sticka ut från mängden och visa att man är någon att räkna med. Att få en 
kick, att bryta mot normerna och att ge efter för längtan att tänja på gränserna… 

4.3.2 Spexar man för kameran eller för varandra? 

Rickard i grupp 1 tror inte att kameran leder till spex. Snarare är det alkoholen och stäm-
ningen. Alkoholen flyttar alla spärrar uppåt, menar han. Det är inte kameran i sig som gör att 
man släpper på det. Björn i grupp 1 håller med. Ofta handlar det om en ”lek” på festen utan 
avsikter att dokumenteras. Leken ser rolig ut och är rolig att medverka i – man skrattar och 
har det trevligt. Det roliga dokumenteras.   

Tjejerna i gruppen är dock mer tveksamma och tror istället att kameran frammanar spexet 
(”leken”) på festen. Emily menar att fotografens roll inte får underskattas. ”Den som sitter 
bakom kameran kan ju få tanken kanske att få berusade att göra saker som de inte skulle göra 
i vanliga fall.” Detta eggande av modellen gör att spexet om inte frammanas så åtminstone går 
snäppet längre. ”Det räcker ju med att han som står bakom kameran säger ’men, va ful, va 
sexig, var lite förförande’”, menar Emily.  
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Björn erkänner då att man ibland kan ”ställa till något extra” eller göra något som ser ”jävligt 
roligt ut bara för just att det blir bra på kort”.   

Grupp 2 menar att de inte ändrar sitt beteende nämnvärt då någon tar kort på fest. ”Man kan-
ske ler lite mer när man vet att man just precis ska va med på kort”, tror Anton. Tjejerna håller 
med. Olle i gruppen tror dock att man med rätt stämning gärna spexar om någon tar fram en 
kamera. Det blir en lek framför kameran.  

Den sociologiska frågan är om en kameras närvaro ändrar beteendet hos festens deltagare. 
Manar kameran fram spex? Tony i grupp 3 beskriver hur han har varit med om många tillfäl-
len där kameran har gjort att folk gör tokiga saker. För att återgå till bilden på den nerblodade 
kompisen, säger han:   

Jag tror inte att han skulle ha suttit nerblodad om inte kameran var med, som jag sa. Det 
gjorde han nog för att det var jävligt kul efteråt. Kul att ha den där filmen, för att det är så 
sjukt.  

Det blir konstlat men på ett väldigt kul sätt, menar Tony. Festsammanhang är en miljö där 
voyeurister och exhibitionister möts. Resultatet kallas för ”festbilder”.  

Alla förvandlas dock inte till skådespelare då kameran kommer fram. I kontrast till dessa 
”linslusar” finns också de som inte trivs i rampljuset. Kristina i grupp 2 beskriver hur obe-
kvämt det är att posera framför en fotograf som trevar med sina kamerainställningar och folk 
på festen väntar på att hon ska fotograferas. Just medvetenheten om att andra tittar upplever 
Kristina som jobbigt. Anton i grupp 2 håller med. I såna situationer vill man bara skrika till 
fotografen ”ta någon gång, ta”, förklarar han.   

Marit i grupp 3 frågar sig om inte nära vänner som man ser varje dag får utstå lite extra på-
tryckningar och uppmaningar att spexa om en kamera tas fram på fest.   

Jag tar inte kort på min kompis Carita om hon inte gör något kul…för att hon är så söt lik-
som men typ ”gör någon rolig min Carita, gör någonting sånt”  

Detta gäller samtliga gruppdeltagare. Man känner inte stort behov av att ta bilder på kompisar 
man ser varje dag. Enligt Marit krävs det just därför något extra för att man då ska ta kort på 
dem.  

4.3.3 Alkohol – bränslet till spexandet 

Alla grupper är överens om att festbilder är tätt sammanknutna med alkohol. Festbilder är 
fyllebilder, menar Björn i grupp 1. Adam i grupp 3 har rent definitionsmässigt svårt att tänka 
sig en fest utan alkohol. Då blir det mer en ”sammankomst”, menar han.   

Jag försökte se om det fanns ett samband mellan antalet festbilder och promillehalten bland 
festdeltagare. Till att börja med frågade jag om det tas mer festbilder om festfotografen är 
onykter. Där går åsikterna isär. Någon menar att man glömmer bort kameran då alkoholen 
flödar medan en annan har väldigt lätt att rycka tag i första bästa kamera när personen ifråga 
får ett infall att ta kort på fest. Adam i grupp 3 tror inte att det har med alkoholen att göra om 
fotografen tar mer kort eller inte. Snarare är det att det utspelar sig händelser framför fotogra-
fens ögon.   
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Därefter frågade jag de olika grupperna om det tas fler bilder när personerna framför kameran 
dricker alkohol. Då var svaret jakande i alla grupper. ”Det är kul att ta kort på fulla männi-
skor”, säger Lena i grupp 3 som tror att fulla personer lättare gör onödiga saker som gör sig 
bra på kort. Bränslet till spexande heter Alkohol. Det är lättare att få berusat folk att spexa 
och göra tokiga saker.   

Olle i grupp 2 – samma grupp som menade att det inte nödvändigtvis behövs alkohol för att 
spexa – hävdar att det är kul att titta på överförfriskade personer. ”Det är oftast roligast när 
man ser att folk på bilderna verkligen är fulla”, säger han. Olle hävdar lite försiktigt att syftet 
med festbilderna är att visa folk som är fulla. Även Kristina pratar om det här värdet att ha 
kort på överfulla festdeltagare. ”Man tar gärna kort på folk som har däckat”, menar Kristina. 
Då ska man helst också visa kortet för personen i fråga dagen efter. Det blir lite att man retar 
varandra med fylle-festbilder.   

Det här med att det är kul att se bilder på överförfriskade personer, är något som grupp 3 op-
ponerar sig mot. Det är inte själva fyllan som är rolig – man kan se tråkig ut även om man är 
full – utan snarare de tokigheter och spex som (ofta) är ett resultat av den förtärda alkoholen, 
menar Tony i grupp 3. Han tror sig dock förstå att den här typen av bilder kan ha ett värde för 
vissa. Det blir en ”freakshow”, menar han och jämför intresset för överförfriskade festdeltaga-
re med intresset för att titta på bilolyckor och sådana saker.   

Förtäring av alkohol kan ge upphov till vissa effekter. En av dessa effekter som grupp 1 dis-
kuterade är att man vågar närma sig andra festdeltagare på ett mer avslappnat sätt än vad man 
gör i ett nyktert tillstånd. Att ta kort, medger i alla fall Emily i gruppen, kan kännas en smula 
påträngande. Alkoholens effekter kan släppa många gränser, menar Björn, inklusive den för 
hur pinsamt det känns att gå fram och fotografera olika festdeltagare. Emily och Anna i grup-
pen tror dock att kön, eller rättare sagt de könsroller som gäller på fest, betyder mer än alko-
holhalten för hur aktiv man är som festfotograf.  

4.3.4 Genus 

Medan grupp 2 enbart talade om personliga och individuella olikheter, diskuterade grupp 1 
och 3 – om än i olika grad – festfotograferingens eventuella genusaspekter. Av de båda grup-
per sades det mest i grupp 1. Gruppen målade upp en bild av festen som en tillställning med 
tydliga könsmässiga beteenden.  

4.3.4.1 Grupp 1  

När gruppen diskuterade LCD-skärmens funktion som ett verktyg att acceptera en tagen bild 
på plats, var det framför allt ”en del tjejer som gärna vill se hur det [blev]” (Björns ord). I den 
här kontexten framstår tjejer som mer medvetna om sitt utseende än killar. Även Emily tror 
att tjejer bryr sig mycket mer hur man ser ut på kort än vad killar gör. (Mer om utseende ned-
an.)  

Enligt Björn är det många fler killar än tjejer som tar festbilder. Emily anser att det är pin-
sammare för en tjej att gå runt och fotografera. Trots alkoholens påverkan på festfotogra-
fens spärrar att ta kort på vilt främmande festdeltagare, har ändå kön större inverkan på hur 
aktiv man är som festfotograf menar hon. Detta kan även ha praktiska förklaringsgrunder, 
resonerar Rickard. Han lyfter fram tjejers mer åtsittande kläder och kontrasterar dessa mot 
killarnas. Han menar att ”killar har mer baggy kläder. Det är lättare att ha med sig en kamera 



 
Festbilder i närbild 

29 

för en kille än vad det är för en tjej”. Emily håller med och fyller i: ”Man vill gärna inte gå ut 
med handväskan konstant” i vilken även en eventuell kameramobil – en mer flexibel form av 
festkamera – ligger.   

Rickard har svårt att se tjejer fotografera på fest. Han tycker till och med att det inte är at-
traktivt med en tjej som springer runt och tar kort. Emily förstår och nickar medhållande. Det 
är oftast killar som fotograferar på fest, menar Rickard. En kille kan vara hängiven uppgiften i 
en kvart, dvs. han kan springa runt på egen hand och ta kort en bra stund utan att någon ser 
ner på det. Anna flikar in och förklarar att ”tjejer ska vara tillgängliga, män ska vara svåråt-
komliga…/…/… det är så festreglerna är”.   

När det gäller spexande framför kameran finns det skillnader mellan killar och tjejer, menar 
vissa gruppdeltagare. ”Killar spexar mer än tjejer…/…/….det är ett faktum att det är så”, me-
nar Björn. På frågan om varför det gör det, svarar Björn lite tvekande att han tror att killar 
släpper loss mer än tjejer. Dessutom blir killar vid många tillfällen fullare än tjejer. Rickard 
kommenterar detta:  

Tjejer har mer spärrar från samhället annars än vad killar har.. /…/… Vi behöver inte tänka 
på konsekvenserna på samma sätt.  

Emily är medveten om dessa konsekvenser. Detta för med sig att hon inte ”gör något” när hon 
vet att någon tar kort. Hon tror att tjejer skärper sig mycket mer än killar i närheten av 
någon som tar kort. Eftersom man vet att dumma saker dokumenteras håller hon sig i skin-
net. Anna protesterar dock mot Rickard och menar på att det är så typiskt att skylla på ”sam-
hället” och påminner honom om att han faktiskt tycker att det är oattraktivt med tjejer som 
fotograferar. Björn säger att tjejer har svårare att skämma ut sig. Fel, menar Anna och hävdar 
istället att ”killar har svårare att ta att tjejer skämmer ut sig”.   

När det gäller kön och gruppbilder tror sig Rickard se att tjejer anstränger sig mer för att 
vara med på gruppbilder. ”Oftast ser man sex tjejer som trycker ihop sig och håller om var-
andra liksom … men så ser man aldrig killar”, berättar han. Medan Anna är tveksam håller 
Emily med om att det kan finnas sådana mönster men att hon själv inte passar in på beskriv-
ningen. Killar trycker inte ihop sig i en säng för att ta en gemensam bild, menar Rickard. Om 
killar gör det, blir det en ”böghög” säger Anna och skrattar. 

4.3.4.2 Grupp 3  

Gruppen tror inte att viljan att vara med på bild skiljer sig mellan män och kvinnor utan den 
viljan handlar mer om personlighet. Däremot tror Tony att vad man gör framför kameran 
skiljer sig. Han har själv ingen festbild bland alla dokumenterade tokigheter där huvudrollen 
spelas av en tjej.   

Adam tror att även detta går att förklara med personligheter men Tony vidhåller att tjejers och 
killars beteende framför kameran skiljer sig. ”Jag tror att det är fler killar som tycker det är 
skitkul att klä av sig nakna än vad det är tjejer som gör”, exemplifierar han. Marit håller med 
och tillägger att det inte är lika ok för en tjej att göra det. Riktigt så långt som att säga att det 
är mindre ok att ”klä av sig nakna” för tjejer vill inte Tony gå. Det beror på vem man frågar. 
Däremot är det färre tjejer som exempelvis klär av sig nakna, menar han. Adam kan hålla 
med om detta – att just grövre grejer är vanligare att killar gör.   
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Att våga tränga sig på och ta ett kort kan kännas obehagligt ibland. Adam tror att killar 
möjligtvis är mer benägna att tränga sig på och ta snaskiga bilder än vad tjejer är. Med stor 
försiktighet menar Adam att killar kanske inte är lika finkänsliga alla gånger. Han får dock 
inget omedelbart medhåll av sina gruppkamrater för sina tankar.   

Lena tror att trots vissa skillnader mellan vad som är mer ok att göra för killar på kort och vad 
som är mer ok att göra för tjejer på kort så beror människors beteende mer på grupptillhörig-
het och vad det är för typ av fest man är på. Hon säger:   

Hur mycket alkohol du än får i dig i kroppen så sticker inte gärna så många ut jämfört med 
vilka det är de umgås med så det beror så mycket på i vilket gäng du är och liksom vad ni 
gör tillsammans och vad det är för slags fest man har tillsammans… 

4.3.5 Ful och spontan eller snygg och poserande 

Huruvida festbilder känns naturliga och äkta var någonting som framför allt diskuterades i 
grupp 2 och 3. Olle upplever de flesta festbilderna som onaturliga. Olle i grupp 2 säger: 
”Jag tycker inte att festbilder över huvud taget känns speciellt äkta. Det är alltid någon som 
gör något – en grimas eller någonting”. Marit i grupp 3 ifrågasätter festbilders sanningsvärde 
genom att kommentera urvalet av bilder som sker.  Med hjälp av digitalkamerornas LCD-
skärm blir verkligheten ganska redigerad, menar Marit ”eftersom man direkt kan se om man 
vill spara kortet eller inte och då kan man ta bort en del av saker som har hänt”.  

Bland deltagarna finns en föreställning om det spontana som något äkta. Björn i grupp 1 
svarar på frågan om bilder får vara arrangerade, att man på fest tar några arrangerade spexbil-
der men även ”bilder som är spontana och visar hur det egentligen var”. Det är något motsä-
gelsefullt att samtidigt som gruppdeltagarna är medvetna om festbildernas bristande autenci-
tet vill de flesta ha dokumentära, neutrala, spontana och äkta bilder. När jag frågar grupperna 
om man får retuschera festbilder svarar Adam i grupp 3 ”nej”. Varför? Jo, för då faller funk-
tionen med bilderna. Då försvinner äktheten. ”Ja, då kan jag lika gärna strunta i det [att ta 
kort]”, menar han.   

(Retuscheringen har dock en stor makt. Anna i grupp 1 ger ett exempel som visar på retu-
scheringens potential att styra våra intryck av människor. Hon hade en kompis i Uppsala 
och de två jämförde varandras festbilder. Kompisen i Uppsala menade att Annas kompisar var 
fulare än vad hans kompisar var. Detta, märkte Anna i efterhand, berodde på att hans bilder 
var retuscherade.)  

Önskan efter spontanitet är stor bland undersökningens samtliga grupper. Marit i grupp 3 ut-
trycker en längtan efter spontana festbilder, ”för det tror jag speglar den här härliga sponta-
niteten som man vill ha ut av en fest”. Det är därför som ”man lägger ut engångskameror på 
bröllop”, menar hon. Oftast kommer de bästa korten från just engångskamerorna och inte från 
fotografen med sitt enorma stativ. Även Lena i grupp 3 talar om spontaniteten. Hon vill ha det 
genuina, ”inte det här uppradade”, menar hon.   

Jag upplever det som att grupperna målar upp en polariserad bild av vilka festbilder som 
förlänas ett värde. Dels har vi det arrangerade kortet där folk spexar framför kameran, dels 
har vi det spontana kortet där människorna i bild kanske inte ens vet om att de blir fotografe-
rade. Mellantinget – då folk försöker posera naturligt – uppfattas ofta som en tråkig bild. Att 
posera naturligt har en negativ klang. Marit i grupp 3 tror att de som är poserar modellaktigt 
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framför kameran ofta är människor som kan uppfattas som ”lite tråkiga, lite utseendefixerade, 
lite självupptagna eller något sånt”. Att vara den enda personen på ett kort som poserar och 
försöker se bra ut på kort skickar signaler om att den personen har ”förmodligen försökt få i 
sig så lite som möjligt för att ragga upp någon”.  

Marit i grupp 3 menar att då hon dricker alkohol glömmer hon bort kameran och då blir det 
mer spontana bilder, något som hon gillar. Hon tycker att fotografier ska visa verkligheten 
som den är och är inte alls förtjust i poseringar av olika slag. Därför tycker hon att sådana 
spontana bilder som är ett resultat av att alkoholen har riktat uppmärksamheten bort från ka-
meran ”blir bäst även om man kanske inte ser bäst ut på sådana kort”. Man kanske kan ut-
trycka det som att värdet av spontanitet i bilderna överstiger värdet av att framställas i 
sin bästa dager.  

Jag frågar om festbilder är en miljö där man inte behöver tänka så mycket på sitt utseende. 
Olle i grupp 2 tror att det stämmer ”med tanke på bildernas natur … att folk ofta gör sig roliga 
och fula grimaser och så”. Vissa inslag i festbilderna av det föga smickrande slaget är chips 
mellan tänderna, blodsprängda ögon och ölstänk på kläderna men sådana skönhetsmissar 
ursäktas anser Marit i grupp 3. ”Man kan vara ful på ett snyggt sätt”, menar Tony i samma 
grupp. Det beror ju på att man är på fest vars huvudsyfte inte är att man ska vara så snygg som 
möjligt. Sen ”kan man ju alltid skylla på alkoholen”, menar Jenny i grupp 2. När man är på 
fest är det vanligt att man förtär alkohol vilket gör att man ser trött och annorlunda ut. Detta 
vet dom som tittar på bilderna, säger hon.   

Ofta kommer man till en punkt på en fest då man glömmer bort att bry sig om sitt utseende, 
menar Marit. Då kan man stå på dansgolvet med rinnande mascara och svettpärlor som gnist-
rar ikapp med örhängena – det enda som spelar roll är att ha så kul som möjligt. I vilken grad 
man glömmer att bry sig beror ”på vad man har för behov om sig själv, hur man tillåter sig 
själv att släppa loss”, menar Tony.   

Men samtidigt vill man självklart se bra ut. Det beror mycket på sammanhanget. Eller som 
Kristina i grupp 2 uttrycker sig: ”om jag är hemma hos en kille som jag är jätteintresserad av 
då vill ju inte jag helst att han ska ha 25 skitfula kort på mig”. Jenny i grupp 2 menar att för 
tjejer är det en viss skillnad eftersom de ser annorlunda ut på en lördagskväll än de gör på en 
tisdag eftermiddag – uppklädda och sminkade. Det kanske är därför man tar kort på fester, 
frågar hon sig, för att folk är fina då.   

Grupp 1 håller med om att festbilder har blivit en miljö där det är accepterat att man inte ser 
toppfräsch ut. Trots detta, i likhet med grupp 2 ovan, är det inte betydelselöst hur man fram-
ställs på festbilder. Anna tror att det har med ”parning” att göra. Man vill inte ha ett kort där 
man framstår i negativ dager för det motsatta könet. Emily håller med. Hon berättar att hon 
inte publicerar fula kort på sig på en hemsida för festbilder, men att hon skulle hon kunna 
lägga ut vansinnigt fula kort på en tjej som konkurrerar om samma kille som Emily själv. Här 
blir skönhet på festbild ett konkurrensmedel.  

4.4 Intrycksstyrning  

Vad signalerar festbilder? Är det viktigt att synas på festbilder?  
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4.4.1 Reklam för sig själv 

Rickard i grupp 1 menar att festbilder kan vara ett sätt att göra reklam för sig själv. På den 
reklampelare som festbilder utgör visas hur rolig personen ifråga är och hur roligt han eller 
hon har det tillsammans med sina vänner. Att synas med rätt personer på rätt fester är vik-
tigt.   

Behovet av att synas på festbilder varierar med ålder tror Olle i grupp 2. På högstadiet kan 
det vara viktigt att synas på bild och festa med någon form av alkoholhaltig dryck i ena han-
den och en cigarett i den andra.   

Jag nämnde förut en medvetenhet om sitt utseende i samband med fest. Kristina i grupp 2 tror 
att många kan vara mån att kameran kommer fram precis när man kommer till en fest. Om 
man ska dokumenteras – varför inte göra det när man ser som snyggast (och piggast) ut?   

Jag frågar gruppdeltagarna om de beter sig annorlunda när någon fotograferar på fest. Tony i 
grupp 3 menar att man tänker ju det och man vill gärna göra något – vad som helst – bara man 
ser glad ut. ”Såna bilder ska vara kul och då vill man göra bilden kul”, menar han. Marit tror 
att man i regel försöker göra sig till på något vis för ”ingen vill vara den, då man visar fest-
bilderna dagen efter, vara den som på kortet ler och ser alldaglig ut utan man vill vara den 
som kanske gjorde tokiga saker”. 

4.4.2 Samband till självförtroende 

Har festbilder något med självförtroende att göra? Jag frågar vem som tar mest bilder på en 
fest – en person med många men bara ytliga vänner eller en person med få och nära vänner? 
Frågan går inte att svara på utan det är nog högst individuellt menar grupperna.   

Lena i grupp 3 har en känsla av att en person som har många men bara ytliga vänner har en 
tendens att vilja verka väldigt social och ta många kort. Marit håller med. Adam tror att en 
sådan person har ett större behov av att dokumentera sina ’önskade vänner’. På min fråga 
om detta står i samband med personens självförtroende svarar Marit:   

Ja, om bilderna ska vara ett bevis för att man har vänner så måste det handla om självförtro-
ende. Jag har inget behov av att ta kort på min bästa tjejkompis när hon dricker vin liksom.  

Folk som står varandra nära behöver inte fotografera varandra lika mycket tror Adam i  
grupp 3. Om man dessutom träffar varandra ofta blir behovet ännu mindre. Tony tycker att 
resonemanget låter logiskt men han och kompisarna tar bara kort på varandra.   

Anna i grupp 1 tror inte att ”samma person som tar bild är den personen som också vill visas 
på bild”. Detta är två olika personer. Personen som vill vara med på bild är den som har 
många ytliga vänner. Men den personen som står bakom kameran och tar kortet är ofta en 
ganska självsäker person som är trygg i sig själv. Den personen är säker på sina vänskapsband 
så han eller hon har inget behov av att visa sig i rätt klick av människor.  

4.4.3 Det höjda glaset – att synas på festbilder 

Diskussionen i grupp 3 kommer in på vad folk gör framför festfotografen. Lena tar upp ”den 
här jäkla flaskan som alla visar på alla kort eller som alla någon gång har visat på de här kor-
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ten”. Vad signalerar gesten att höja sitt glas egentligen? ”Hej, jag dricker öl”, imiterar Tony. 
”Jag är minsann ingen torrboll”, fortsätter Adam. Att höja glaset på festbild har blivit en kli-
ché anser gruppen. ”Den säger så mycket den gesten”, menar Marit och tycker nästan att det 
är just den gesten som karakteriserar en festbild.   

Festbilder kan alltså ses som bildbevis på att man inte är en torrboll. Bilderna symboliserar 
att ”jag är minsann med”, säger Adam. ”Och jag har lika kul som alla andra”, tar Lena vid.   

Att synas på festbild är även ett sätt att göra ett avtryck, menar Tony. Alla vill göra omvärlden 
påminda om sin existens. Tony kommenterar dessa existentiella avtryck:  

Varför skriver folk i gästböcker liksom i kyrkor. Det är precis samma sak. Man vill synas. 
När man bygger hus – varför står det vilka som lägger rören? Vem är det ämnat för?  

Anton i grupp 2 säger att ”man blir bekräftad om man blir med på kort, man liksom finns till”. 
Jag frågar honom om det är något särskilt att synas på just festbilder – om det betyder något 
att visa att man är en person som festar och är ute i svängen? Anton svarar att det är nog sna-
rare ”att finnas till där man för tillfället befinner sig”. Festbilderna är här en form av existenti-
ell bekräftelse.   

Att inte synas på festbild är inte att underskatta. Kristina i grupp 2 menar att ”om man har 
varit på en fest som har hållit på en hel natt och det finns kort på liksom alla andra utom en 
själv” då börjar man ju undra. Hur ska man tolka det? Det kan nästan göra den icke-
fotograferade personen ledsen.  

4.5 Gemenskap och relationer  

Finns det något samband mellan festbilder och gemenskap? Kan man i sitt bildarkiv utläsa 
under vilka perioder som man hade många vänner? Vad säger festbilderna om de inblanda-
des gemenskap? 

4.5.1 Bildbevis på tillhörighet 

Är festbilder bildbevis på god sammanhållning? Nej, menar grupperna. Det behöver det inte 
vara. ”Det visar på en sammanhållning men det säger inte om den är god eller inte”, menar 
Anton i grupp 2. ”Bara för att man tar kort på någon behöver man ju inte gilla den”. Det beror 
också på hur ofta man syns i bildarkiven. Förekommer man vid upprepade tillfällen kan det 
nog ses som tecken på god sammanhållning menar gruppen.   

Men festbilder kan mycket väl vara bildbevis på sammanhållning. Emily i grupp 1 säger att 
”är det sex tjejer på en utlandsresa så är det ju definitivt sammanhållningsbilder”. När jag bad 
grupp 2 att beskriva sina favoritfestbilder var det tjejerna i gruppen som på rak arm kunde 
beskriva sin favoritbild. I båda fallen rörde det sig om gruppbilder där de själva var med i 
bild. I Kristinas fall haffade hon och sitt gäng en utomstående som kunde ta kortet på dem, 
bara för att alla skulle få vara med i bild.   

I föregående avsnitt (”intrycksstyrning”) konstaterade vi att det kan vara viktigt att synas på 
festbilder tillsammans med rätt personer, något som vittnar om festbildernas kraft som tecken 



 
Festbilder i närbild 

34 

på tillhörighet. Att synas på bild är att vara en i gänget – i alla fall kan det tolkas så av perso-
ner som tittar på festbilderna, menar gruppdeltagarna.   

Grupp 3 menar att festbilder inte sällan är bildbevis på en tillhörighet, att man hör hemma 
någonstans. Eller som Adam uttrycker sig när han imiterar folk som pratar om festbilder: ”Åh, 
kolla – jag är faktiskt polare med honom och vi tillhör dom här…”   

Björn i grupp 1 kommenterar sin egen hemsida där han och några kompisar har lagt ut en stor 
mängd festbilder på sig själva och beskriver att ”det är många som vill vara med på kort 
bara för att de vill känna en del av gemenskapen”. Att ha en sida där man lägger upp bil-
der fångar ett intresse bland folk som vill vara med och så småningom själva hamna där. 

4.5.2 Social orientering och uppdatering 

Jag frågade grupperna om festbilder kan vara ett sätt att hålla kolla på sin vänskapskrets. För 
att göra mig mer förstådd gjorde jag en jämförelse. Ponera att släktens fotoalbum målar upp 
en bild av ett släktträd. Genom att titta på bilder i fotoalbumet växer en väv av relationer 
fram: han är gift med henne, de brukar umgås med de där på julafton och så vidare… Kan 
festbilder på motsvarande sätt ge en bild av ett slags vänskapsträd? Att man kan orientera sig i 
sin vänskapskrets med hjälp av festbilder?  

Ja, menar Emily i grupp 1 och syftar på Björns publicerade hemsida på internet med ett arkiv 
fyllt med gemensamma festbilder. Björn förklarar att hemsidan startades för att kompisarna 
skulle hålla kontakten, det var ett sätt att hålla ihop gänget. Och visst fyller hemsidan sin 
funktion menar Emily och säger: ”Du ser ju vad Fredrik gör i Lund på festbilder och du ser ju 
vilka som var på festen i Trollhättan”.   

Festbilder är ett sätt att hålla sig själv uppdaterad och hålla andra uppdaterade vad som händer 
i sin vänskapskrets. Björn i grupp 1 säger att ”man vill gärna ta foto på det man upplever un-
der en kväll för att kunna visa för andra” för han vet att om man ”har varit någonstans och 
missat någonting som kanske var skitkul då vill man ju lite kunna se vad de höll på med på de 
här bilderna”.   

Anna i grupp 1 fyller i att festbilder även kan användas för att hålla koll på folk utanför sin 
omedelbara vänskapskrets. Att titta på andras festbilder är ett smidigt och diskret sätt att se 
vad folk håller på med ”för ingen ser ju att man har varit där och kollat”. Vilka var på festen? 
När? Var? Hur? Festbilder avslöjar mycket.   

Majoriteten av undersökningens deltagare har ett bildarkiv hämtat från festsammanhang. Lena 
i grupp 3 menar att ”nästan de enda korten jag åtminstone har på mig själv och mina kompisar 
är när det är alkohol med”. Tony håller med, ”man tar ju aldrig kort på folk annars”. Förutom 
när man åker ut till stranden eller gör någon annan utflykt eller något, tillägger Marit. Fast i 
det senare fallet tar man främst kort för att bevisa att man har varit där och inte för att ta på 
kompisarna.   

Detta att människors personliga bildarkiv utgörs av festbilder kan ge en skev bild av en 
vänskapskrets. Marit i grupp 3 berättar om en tid då hon jobbade mycket och kompisarna 
fortsatte att festa som vanligt. Det resulterade i en massa festbilder där man inte såg ett spår 
av Marit. Det kan hon tycka är lite synd. Hon känner sig inte utanför för hon vet att det är 
hennes vänner utan hon oroar sig mer för vad andra kan tro om kretsen hon tillhör. ”Jag kan 
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tänka att andra människor som tittar på hennes (kompisens) bilder och ser att ’men, hon är 
inte med’ liksom kan då anta att jag inte är med i gemenskapen, i gruppen över huvud taget.” 
Hon fortsätter: ”Det är till och med dokumenterat att man inte var där”. Tony känner igen 
tankegångarna och kallar det för någon slags ”självvald uteslutning”.   

Om släktens fotoalbum målar upp en bild av ett släktträd så målar festbildsarkiven upp en 
snedvriden bild av ett vänskapsträd som istället för vatten får sin näring via alkohol. Anton i 
grupp 2 reflekterar över detta:   

Vissa kompisar i kretsen blir ju ofta…blir ju exkluderade också för att man har vissa kan-
ske som man oftast festar med och andra som man aldrig festar med…dom har man inga kort 
på…det kan jag tycka är väldigt tråkigt  

Kristina håller med:  

Det där satt jag faktiskt och tänkte på häromdagen. För en gammal barndomskompis som jag 
har…alltså jag har bilder av henne sen vi var små men sen har jag ett glapp där på 
typ…nästan tio, tolv år då jag inte har en enda bild på henne … bara för att vi umgås inte rik-
tigt i samma kretsar när vi festar…  

Jag frågar grupperna om gemensamma festbilder kan vara ett sätt att ta upp folk i en gemen-
skap, om det är ett sätt att lära känna någon via festbilder. Jenny i grupp 2 tror inte att det går 
att lära känna någon via festbilder, snarare är det ett sätt att känna igen. Det är ett sätt att in-
troducera nytt folk i en gemenskap. Lena i grupp 3 gör samma distinktion.   

Tony i grupp 3 tror att man kan ta upp folk i en gemenskap via bilder. Fast det krävs självklart 
att alla i gemenskapen har tillgång till bilderna. En person som dyker upp bland andras fest-
bilder finns med i ”ett slags kollektivt minne”, menar Tony. Han själv känner folk som han 
bara har sett på bilder och hört historier om. För oftast är det så att det kommer en liten histo-
ria med festbilderna (ex: ’den personen är syster till honom och hon är ihop med han där som 
förra veckan gjorde det och det”). Han poängterar dock att man får en skev bild av personen 
genom festhistorier och berättar om sin flickvän som innan hon träffade en kompis till Tony 
nästan var rädd för denne efter vad hon hade hört vad han hade gjort på fester.  

Lena i grupp 3 tänker på Bourdieu när hon hör min fråga om festbilder kan vara ett sätt att 
uppta folk i en gemenskap. Hon kommenterar Bourdieus beskrivning av hur man förr presen-
terade nya familjemedlemmar genom kort:  

Jag håller rätt mycket med Bourdieu med att det absolut har varit att man visade upp en yttre 
fasad fast nu är det nästan så att festbilderna blivit på något sätt…att nu måste vi vara så in-
dividualistiska och gäng vara så unika som möjligt så därför blir det någon slags …vi måste 
dokumentera att vi har kul tillsammans, att vi inte är några tråkiga människor som sitter in-
stängda och hämmade utan jag tror nästan att det är en egennyttig sak att man tar kort  

Idag fyller alltså bilder en annan funktion än vad de gjorde på Bourdieus tid, menar Lena.  

4.5.3 Social sondering 

Grupp 1 tar upp en aspekt av festbilder som de i princip är ensamma om. Det gäller något som 
skulle kunna kallas för social sondering. Festbilder är ett redskap att sortera människor i 
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olika fack, menar Anna i grupp 1. Det är ett medel att bilda sig en uppfattning om folk utifrån 
vilka kläder de bär, vad de håller i för drinkar, vilka krogar de är på osv.   

Hon medger att hon kan döma en person om han eller hon är med på för många festbilder, 
något som tyder på att personen ifråga ”inte uppenbarligen gör så mycket annat än att festa”. 
Att vara med på fem av tio festbilder är rimligt; att vara med på varenda festbild är orimligt – 
då börjar man bli orolig. Rickard i grupp 1 höjer här ett varningens finger och menar att fest-
bilder som florerar på nätet ofta är en viss grupps festbilder och då faller det sig naturligt att 
en person ofta dyker upp bland dessa festbilder. Anna håller med men hävdar samtidigt att 
hon oftast inte tänker så långt när hon (okritiskt) tittar på festbilder.  

I grupp 3 diskuteras möjligheten att lära känna någon via festbilder. Som exemplet med Tonys 
flickvän gav prov på kan man med hjälp av festbilder tillskriva en person egenskaper. 
Efter vad personen har gjort på kort skapar man sig en förutfattad mening om vem personen 
är.  

4.5.4 Konversationsstartare 

När man ska lära känna folk kan festbilder fylla en funktion, menar undersökningens deltaga-
re. Då kan man inleda en konversation kring en bild som båda har upplevelser ifrån. Här blir 
festbilder, likt vädret, en isbrytare som ett samtal kan byggas på. Festbilder har ungefär 
samma funktion som en kick-off på en arbetsplats, menar Marit i grupp 3. Det är för att få en 
gemensam referenspunkt. I och med att vi bor i Sverige, innebär sådana tillställningar oftast 
alkohol. Folk blir fulla, tokiga och gör bort sig. Bilderna sätts upp på anslagstavlan så att alla 
kan se dem och vips så är isen bruten.   

Att ta ett kort på en person på en fest kan vara detsamma som att skjuta mot personen med 
Amors pilar och hoppas att de ska träffa. Björn i grupp 1 menar att ”festbilder är ju inte sämst 
som en liten pickup-grej, raggningsgrej.” Man går fram till en tjej och frågar om man får ta 
kort och vips så sitter man där och tjatar tillsammans och så kan det ”driva någonting framåt”.  

4.6 Minne  

Rymmer vurmen för festbilder en rädsla för att glömma bort? Ger oss festbilder en rättvis 
bild av festen? Kan festbilder påverka minnet av vår historia och i så fall på vilket sätt? 

4.6.1 Dokumentationstvång 

Jag frågar gruppen om påståendet ”festbilder är kul att ha som minne” rymmer en rädsla att 
glömma bort och om denna rädsla kan leda till ett tvång att dokumentera.   

Medan vissa ser på festbilder som en bonus uttryck Emily i grupp 1 ett tvång att ta kort. Hon 
säger:   

Jag har ett måste att dokumentera festen, alltså det man gör…just för att det är skoj, man blir 
besviken om man inte har kort på det.  

Tvånget varierar emellertid med frekvensen i festandet, menar Emily. Festar man ofta och 
med samma personer, minskar tvånget att dokumentera vanliga fester.  



 
Festbilder i närbild 

37 

Apropå rädslan att glömma bort menar Jenny i grupp 2 att hon gärna vill ha bilder för att 
komma ihåg detaljer från fester hon har varit på. Hon pratar också om en vilja att ha minnes-
bilder från en tid i sitt liv. Kristina i grupp 2 håller med och menar på att man utifrån fest-
bilder ”associerar till en tid i ens liv, en epok i ens liv” eller som Jenny skojar: ”Ja, just det, 
jag var ihop med honom då”.  

Björn i grupp 1 nämner det praktiska tvånget att ta kort om man har släpat med sig en kamera 
till en fest. Då känner man sig tvingad att ta kort, menar han. Björn pratar också om värdet att 
ha bilderna i framtiden. Om femton, tjugo år kommer han förmodligen att uppskatta alla 
festbilderna något enormt, siar han. Anna är mer skeptisk till bildernas värde om tjugo år. Då 
har man kanske en ny bekantskapskrets och förlorat kontakten med personerna på bilderna. 
Dock tror hon att det kan vara kul att titta på bilderna gemensamt med de gamla kamraterna 
men bilderna förlorar alltså värdet om man tittar själv utan kontakt med personerna på festbil-
derna.   

Apropå tvånget att dokumentera säger Tony i grupp 3 att det bör vara någon som fotograferar 
på fest. Adam menar att det beror på vilken situation i livet man befinner sig i. För hans 
del kommer festerna ganska glest vilket gör att han uppskattar om man får med sig några bil-
der från de fester han är på. Adam återknyter till de kickar han pratade om tidigare, de här 
kickarna som gör att man lever upp. Festbilder blir ett sätt att bevara, eller ska vi säga ’dryga 
ut’ kickarna och leva på dem en stund.  

4.6.2 Fotomani – om den tilltagande dokumentationen 

Att ta bilder på fest har kommit att bli en självklarhet, menar gruppdeltagarna. Detta märks 
också i gruppdeltagarnas totala samling av fotografier där majoriteten av bilderna utgörs av 
festbilder Man tar ytterst sällan bilder på sina vänner i vardagen utan det är tillfällen som är 
något utöver det normala som dokumenteras – semestrar, utflykter och fester. Festbilder är 
inte det enda sättet att fotografera sina vänner men som Anna i grupp 1 uttrycker det, ”det 
mest avslappnade”. Självklarheten att ta kort på fest kan dock upplevas som negativt. Anna 
reflekterar kring detta:  

Fast kan man ju samtidigt bli förbannad på de där festfotograferna … alltså man kan ju inte 
springa omkring med en ljudanläggning och lyssna på vad folk säger men däremot är det ju 
uppenbarligen en allmän rättighet att ta kort på en vad man än gör och vad man än har på sig  

Anna menar att det finns två typer av festfotografer. En som är ute efter att fånga den sköna 
stämningen på fest. Den här fotografen som vi kan kalla för reportagefotografen vill fotogra-
fera upplevelser. Den andra fotografen, paparrazzifotografen, vill dokumentera skandaler.   

Lena i grupp 3 tycker sig se en slags fotomani. Korten tas inte som förr, menar hon. Det som 
förut var ett minne börjar idag bli ögonblickliga stimuli som glöms bort lika snabbt som de 
togs. Förr fyllde korten ett syfte och det var någonting man beställde tid för. Då gick man 
iklädd finkläderna till fotografen och ville göra en respektabel bild. Idag däremot har ”det 
blivit något slags mani att bara trycka kort för att alla kan göra det hela tiden”.   

Marit pratar om en ny, mer omfattande, dokumentation som får konsekvenser för individerna 
som fastnar på bild. I och med de ökade möjligheterna att ta obegränsat många kort dokumen-
teras allt man gör. Marit menar att man idag hålls ansvarig för sina handlingar längre med 
dagens ständigt växande arkiv med bildbevis. Lena håller med. Idag kan man ”inte lika lätt 
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försöka dölja saker som händer på fester”. Marit tycker att festbilder borde ha ett bäst-före-
datum och inbyggd självförstöring.  

4.6.3 Den positiva känslan – festbilder triggar igång minnen 

För Rickard i grupp 1 handlar festbilder inte om bildernas innehåll och form. Han bryr sig inte 
om bildernas estetiska kvaliteter – hur de är komponerade, hur ljussättningen är osv. Det enda 
som spelar roll är den känsla som fotografiet förmedlar. Man skulle kunna säga att Rickard 
ser på festbilder som ”minneskatalysatorer”. De används till att leda tankarna (och känslor-
na) till en svunnen tid. Rickard säger apropå fotograferande på fest:   

Jag tror att det är den där känslan då man mår extra bra som kameran kommer fram, att man 
vill ha bekräftelse på att man verkligen hade roligt  

Så länge man kan förmedla den här känslan spelar det ingen roll om bilderna tas på fest eller i 
vardagen, menar Emily. Rickard menar att festbilders stora värde är att man en kall novem-
berdag kan sätta sig ned på kvällen och med bilders hjälp drömma sig tillbaka till exempelvis 
förra årets midsommarafton. Festbilder triggar igång minnen och på så vis fylls man av sam-
ma positiva känsla, samma lyckorus som man upplevde vid fotograferingstillfället.   

Emily som har läst psykologi under sin utbildning menar att det är vetenskapligt bevisat att 
om man tar ett kort vid ett visst känslotillstånd och sedan tittar på det tagna kortet så simulerar 
hjärnan exakt samma impulser – exakt samma känsla – som kom upp i kroppen vid fotografe-
ringstillfället. På så vis kan man förklara varför man mår bra av att titta på festbilder.  

4.6.4 Historieförfalskning – om fabricerade minnen 

Jag frågade gruppen om festbilder ger en rättvis bild av en fest. Svaret var att de inte behöver 
göra det. Ofta är de förhärligande. Skepsisen mot festbilders värde återfinns i alla grupper. 
Här under redovisar jag främst grupp 3:s syn eftersom de ordade mest om ämnet.   

Att man kan redigera verkligheten med hjälp av urvalet av bilder har vi redan nämnt. För i 
och med att det är gratis tas ett överflöd av bilder – själva bortgallringen finns liksom inbyggd 
i fotograferandet. Det sker en gallring dels vid fotograferingstillfället, dels vid spridningen av 
bilderna. Anton i grupp 2 menar att man kollar igenom de tagna bilderna och de man skrattar 
mest åt sparas och sprids såvida de inte är kränkande. Vad vi får efter gallringen är en vidare-
spridning av glada bilder.   

Vidare har vi nämnt att man kan regissera modeller framför kameran att göra si eller så. Både 
verkligheten och korten som tas på verkligheten är alltså redigerade.   

Jag frågade gruppen om festbilder är bevis på god sammanhållning. Det behöver de inte vara, 
menar Adam i grupp 3. Det kan vara falsk sammanhållning. Detta syns inte på den tagna bil-
den. ”Man kan få fem personer som egentligen avskyr varandra att skratta och le på samma 
kort bara för att det finns en kamera i närheten”, menar Marit. Men vad minns man när man 
kollar på bilderna i efterhand?  

Förutom själv gallringen av festbilder, påverkas festbildernas rättvisande aspekt av bildernas 
avsaknad av kontext. En festbild kan vara helt ryckt från sitt sammanhang. Grupp 2 anser 
inte att festbilder ger betraktaren en rättvis bild av festen ifråga. Snarare förfular bilderna 
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festen. Anton tycker att det alltid ”ser ut att vara mer drag än vad det har varit” när han tittar 
på festbilder, något som resten av gruppen kan skriva under på.  

Tony i grupp 3 tror att man konstruerar minnesbilder från allting man tar kort på. Det kan 
röra sig om semestrar, utflykter, födelsedagar m.m. Han menar att ”man kanske har skittråkigt 
på en semester men det minns man inte för man har skapat någonting av dom bilderna man 
har kvar”. Lena håller med och menar att man kan omkonstruera historien på detta vis. Det 
blir en historieförfalskning, lägger Tony till. Bilder har en makt att påverka vårt minne av 
saker och ting. ”För när minnet börjar svika så lägger vi till saker…/…/…hjärnan hittar på 
saker”, menar Marit. Man tolkar bilder och tolkar om. ”Så en bild som togs för fem år sedan 
kanske jag tolkar om en gång om året liksom för att jag är i olika platser i mitt liv”, fortsätter 
Marit.   

Tony spinner vidare på det här. Han menar att man har festbilder ”mycket för att komma ihåg 
hur kul det var och sen kanske det inte alls var så kul”. Han tror att…  

…man kan luras om det ser jävligt kul ut och man tror att det var… minns det som mer kul 
än vad det var. …/…/… Jag har ingen aning om det verkligen var kul men det ser kul ut.  

Han menar att det inte spelar någon roll om man minns en fest som roligare än vad den egent-
ligen var och just därför är det bra med festbilder. Han fortsätter:  

Om man då glömmer hur stämningen egentligen var… då blir det en slags myt om det där. 
Då kanske man kan bygga gemenskaper på den myten om att vi har så här bra sammanhåll-
ning… ungefär som man bygger nationalstater (skratt bland de övriga). Vi är svenskar.   

Tony tänker sig alltså att sammanhållningar byggs på myten om sammanhållningen. Detta 
blir till slut en verklig sammanhållning.   

Jag redovisade tidigare gruppens åsikter om retuschering. Adam sade då att funktionen med 
festbilder faller om man retuscherar bilderna för då försvinner äktheten. Detta ter sig högst 
motsägelsefullt. Bland gruppdeltagarna finns det en önskan efter spontanitet och äkthet. Sam-
tidigt är gruppen medveten om festbilders tvivelaktiga värde som sanningsvittne. Marit frågar 
sig varför vi inte får retuschera festbilder. ”Vad är det då som skulle säga att vi inte kan retu-
schera det fysiska yttre utseendet när innehållet är så falskt…vi spexar och gör oss till?”   

Lena tar upp Erving Goffmans teorier om ”front stage” och ”back stage”. Så länge alla är med 
och sätter upp scenen på plats, så länge vi konstruerar festen på plats så gör det ingenting, 
men gör vi det i efterhand så är det fel. ”Det är en äkthet i den falskheten”, menar Adam.   

Anna i grupp 1 frågar sig om man verkligen är ute efter en rättvis skildring av en fest. Hu-
vudsyftet med ”dokumenterandet” är att fånga en glad stund, menar hon.   
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5 Analys   

Styrd av uppsatsens syfte har jag i resultatdelen presenterat allmän information om festbilder. 
Den här informationen rymmer intressanta dimensioner såsom genusaspekter m.m. men som 
jag här lämnar då de ligger utanför uppsatsens huvudsakliga intresse. Med utgångspunkt i 
Bourdieu tänker jag i stället nämna några ord om festbilder som ett gemenskapshöjande verk-
tyg. Därefter tänker jag ta upp två specifika aspekter av festbilder som Bourdieu inte behand-
lar: normbrott och intrycksstyrning.  

5.1 Gemenskap  

Rymmer festbildsfenomenet sociala funktioner som bidrar till att höja gemenskapen i en 
grupp? Vilka är dessa i så fall? Resultatdelen visade att festbilder kan vara…  

… ett sätt att orientera sig i en vänskapskrets. På samma sätt som släktens fotoal-
bum målar upp en bild av ett släktträd, ger ett gemensamt festbildsarkiv en bild av 
en vänskapskrets. Festbilder svarar på frågor som ”vem är ihop med honom?”, 
”hur ser hans nya flickvän ut?”, ”vem är den där killen som var med förra vecka?” 
Festbilder är dock ett skevt sätt att skaffa sig en överblick över väven av relationer 
i en kompiskrets. Detta beror på att majoriteten av bilderna som man utgår från då 
man bildar sig denna överblick, är hämtade från festsammanhang, något som gör 
vänskapsträdet (jämför bilden av ett släktträd) missvisande. Det visar inte alla 
kompisar man har utan enbart de kompisar som man festar tillsammans med.   

… ett sätt att hålla sig själv uppdaterad och hålla andra uppdaterade om vad som 
händer i sin vänskapskrets. Man kan se var kompisarna festade och vilka som var 
på festen även fast man befinner sig i en helt annan del av landet. Man kan hålla 
koll på sin vänskapskrets och se vad kompisarna gör och vad man själv har mis-
sat.  

”Social orien-
tering och upp-
datering” 

… ett sätt att sortera människor i olika fack beroende på vad de gör och hur de ser 
ut på festbilderna. Bilderna kan användas för att tillskriva personer egenskaper.  

”Social sonde-
ring” 

… ett bildbevis på tillhörighet. Festbilder visar att man hör hemma någonstans. 
Detta bevis ska tas med en nypa salt eftersom en festbild egentligen visar en 
sammanhållning men den talar inte om huruvida sammanhållningen är god eller 
inte.  

”Bildbevis på 
tillhörighet” 

… ett sätt att uppta personer i en gemenskap. Genom att exponeras på andras bil-
der blir man ihågkommen. Tillsammans med den uppfattning man skaffar sig om 
personer utifrån vad de har gjort framför festfotografens kamera följer även histo-
rier med varje bild. Därför kan man ”lära känna” någon via festbilder. Att ”känna” 
bör snarare ses som att man ”känner igen” personen ifråga och detta gör att fest-
bilder kan ses som ett sätt att introducera personer i en gemenskap.  

… ett sätt att lära känna någon eftersom festbilder inte sällan är en väg in i en 
konversation. Om denna teknik för isbrytning används mot det motsatta könet kan 
festbilder sägas vara en så kallad ”pick up”-teknik, dvs. ett sätt att ragga. 

”Social intro-
ducering” 
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Ovanstående går i linje med det som Bourdieu skriver om (att bilder kan användas för att hål-
la ihop en gemenskap). Björn i grupp 1 driver en egen hemsida där han och kompisarna lägger 
upp bilder till ett gemensamt bildarkiv. Hemsidan startades för att kompisarna skulle hålla 
ihop gänget och för att de skulle ha kolla på varandra. I det här fallet tangerar undersökning-
ens resultat med det Bourdieu skriver. Bourdieu menar ju bland annat att barnfotot som skick-
as runt i släkten är ett sätt att aktualisera släktmedlemmarnas kännedom om varandra. Lika-
dant blir det här. Detta kallar jag i resultdelen för ”social orientering och uppdatering”.  

Bourdieu jämför fotografier med arbetsdelning och menar att fotografierna är starkt kollekti-
viserande. I en tid då kärnfamiljen allt mer förlorar sina traditionella ekonomiska och sociala 
funktioner finns fotografiet som en motvikt till denna utveckling. Fotografiet är ett bildbevis 
på familjens intimitet och känslomässiga enhet. Jag tolkar det som att fotografiet är murens 
murbruk som hindrar teglet från att falla isär. Fotografier blåser nytt liv i en gemenskap vars 
yta annars skulle riskera att krackelera. Frågan är om detta resonemang går att överföra till 
festbilder? Slutsatserna jag drar är att det går. Nedan förklarar jag varför.  

5.1.1 Skenbara lyckorus 

Utifrån det som framkom under gruppdiskussionerna vill jag påstå att genren ”festbilder” är 
fylld av motsägelser. Samtidigt som gruppdeltagarna pratar varmt om spontanitet och äkthet i 
bilderna är många medvetna om bildernas tvivelaktiga entydighet och naturlighet. Den här 
tvetydigheten i festbilderna tycker jag att Marit i grupp 3 sätter fingret på när hon frågar sig 
varför det inte är ok att retuschera festbilder när bilderna ändå är så falska från början. Vad är 
äkta egentligen?   

Festbilder som utgör grunden för en gemenskaps kollektiva minne är regisserade och redige-
rade bilder av verkligheten. Varför? Jo… 

 

Det spexas framför kameran. Det gäller ofta att se så ful och tokig ut som det bara går. 
Att vara alldaglig och normal är tråkigt och något som man ofta ser ner på.  

 

Bilderna som sparas är resultatet av ett urval där vissa kort föredras framför andra.  

 

Bilderna som sparas faller ur sin kontext allt eftersom minnet sviker.  

 

Man tolkar om bilderna, man lägger till lite, man tolkar om igen…  
Efter ett tag har man kort som föreställer glada människor. Men var det verkligen så kul som 
bilderna ger sken av?  

5.1.1.1 Real memories  reel memories  

Vad vi har att göra med här är något som jag kallar för ”fabricerade minnen”. Patrik Sjöberg, 
lektor i filmvetenskap vid Karlstads universitet, menar i sitt bidrag A Mirror with a Memory 
till antologin Memory Work att kameran rymmer en makt att förändra vårt förhållningssätt till 
det förflutna. I sin text diskuterar Sjöberg ”kameraminnet”. Han skriver att det är svårt att 
skilja mellan real memories och reel memories (på svenska ungefär: ”verkliga minnen” och 
”minnen på en filmrulle”). Som jag tolkar det, undersöker Sjöberg det komplexa förhållandet 
mellan vårt eget biologiska minne och det kulturella bildmaterial som vi allt eftersom interna-
liserar. Poängen är att det blir svårt att skilja mellan verkligheten och fiktion.   

Detta kan jämföras med festbilder. Det kollektiva minne som baseras på festbilder blir en hy-
brid av ”verkligheten” och ”bilderna av verkligheten” (och alla historier som knyts till bilder-
na av verkligheten). Sjöberg citerar Catherine Keenan som menar att ”fotografier komplette-
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rar inte bara våra minnen utan konfigurerar dem. Vi minns inte med hjälp av bilder utan vi 
minns i form av bilder” (min fria översättning från Sjöberg 2005:72).   

Sjöberg tar också upp Emily Sohn som även hon beskriver förhållandet mellan fotografier och 
vårt minne:  

Photographs have a funny way of playing tricks with memory … /…/… Unphotographed 
events suffer a certain vulnerability…/…/… We almost fear we’ll loose our memories if we 
loose our albums. (Sjöberg 205:73)  

Bland mina gruppdeltagare fanns en viss känsla av ett tvång att dokumentera. I stil med det 
Sohn skriver finns en rädsla att glömma bort svunna tider. Därför måste, eller i alla fall bör, 
saker och ting dokumenteras.   

Som jag ser det är fotografier viktiga för gruppdeltagarna eftersom de ur en synvinkel an-
vänds som hjälpmedel då de berättar sin livshistoria. I en skrift av Susanne Lundin vid namn 
Mötet med bilden berättar personer om sitt liv med hjälp av fotografier. Lundin skriver att i 
berättelser om livet tjänar fotografier som stöttepelare i människors rekonstruktioner av en 
svunnen tid (Lundin 1994). Bilden blir en tidsmaskin som berättaren kliver in i då hon ska 
hitta fakta.   

En del av värdet med festbilder förläggs bland deltagarna till framtiden, på sina håll så långt 
som tjugo år framåt i tiden. Utifrån den nyligen avlidna författaren och debattören Susan Son-
tag skulle man kunna tolka det som att fotograferingen är ett värn mot ångest. ”Fotografier 
registrerar det som försvinner”, menar Sontag och menar att förlorade vänner i fotoalbum 
”fördriver en del av den ångest och ängslan som deras försvinnande frammanar” (Sontag 
2001:24). Roland Barthes menar i sin bok Det ljusa rummet att årtalet är en del av fotot. Årta-
let ger ägaren till kortet en möjlighet att ”göra en överslagsberäkning av livet, döden och ge-
nerationernas obevekliga försvinnande” (Barthes 1986:121).  

5.1.2 Kameran som sanningsvittne 

Barthes resonerar också kring fotografiet och dess styrka att föra betraktaren tillbaka till en 
annan tid. Fotografi betyder ”att skriva med ljus”. Fotografering är en process där ljusets strå-
lar lämnar ett avtryck på ett ljuskänsligt material. Barthes kommenterar ett fotografi på sin 
moder som betyder mycket för honom och skriver att detta fotografi ”är för mig de dyrbara 
strålar som utgick från min mor som barn, från hennes hår, hud, klänning och blick, just den 
dagen” (Barthes 1986:118). Fotografiet är för Barthes ett stycke verklighet i förgånget till-
stånd.    

Alla delar inte Barthes syn på fotografiets sanningsvärde. Detta värde har alltid varit ett hett 
diskussionsämne. Termen ”dokumentärfotografi” som antyder ett strikt faktabaserat registre-
rande myntades tidigt i fotohistorien. Det är förvisso fåfängt att säga att det finns någon form 
av fotografering som är neutral eftersom varje fotografi levereras med ett budskap (Lund-
ström 1993). Men från början var ordet ”dokumentärfotografi” en tautologi då all fotografe-
ring betraktades som naturlig och per definition dokumentär. Men, som historien skulle ge-
stalta sig, har denna syn förändrats (Solomon-Godeau 1993:136):  

Medan fotografier förblir den enda typ av bildmässiga bevis som rutinmässigt släpps in i 
domstolen, har den en gång universella tron på kamerans sanning vederlagts av allt från up-
penbara förfalskningar till Vogue-modellernas vaxansikten 
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Denna bakgrund förklarar lite av människors övertro och bristande reflektion kring fotografi-
er. Även festbilder föreställande ens vänner… 

5.1.3 Men är syftet att ta ”rättvisa” bilder? 

Relevant här är frågan som Anna ställde sig och som Rickard påpekade under hela intervjun, 
dvs. är man verkligen ute efter en rättvisande bild på en fest? Nej, menade de båda. Det är 
känslan man är ute efter – viljan att dokumentera och i efterhand få återuppleva en kick. Fest 
handlar mycket om effektsökeri och det är det man vill dokumentera.   

Bourdieu skriver att bilder på fest tas som glada minnen, minnen om glada stunder som i ef-
terhand närhelst man vill kan återuppväckas och upplevas igen. Jag skrev i resultatdelen att 
Rickard i grupp 1 ser på festbilder som ”minneskatalysatorer”, dvs. symboler som triggar 
igång ett minne. Det intressanta här är att jag tror att bilderna inte enbart betraktas som just 
minneskatalysatorer utan att de även kommer, med tidens gång och glömskans utbredning, att 
övergå till att i viss del uppfattas som objektiva registreringar av verkligheten och det är på 
denna tendentiösa grund som en sammanhållning byggs på. 

5.1.4 Myten om sammanhållning 

Bourdieu, som skriver om högtidsfotografering, menar att bilder av det här slaget visar att 
personerna på festen skrattade men inte varför. På samma sätt konstaterade Tony i grupp 3 att 
det inte spelar någon roll om man minns varför man skrattade på festbilder.   

Alltså, efter ett tag har en person tillsammans med sina kompisar ett arkiv med festbilder som 
föreställer de själva skrattande, festande och skojande. Bilderna är onekligen ett bevis, om än 
oreflekterat sådant, på att de delar historien tillsammans. På bilderna ser de att de skrattade 
tillsammans. De minns inte varför men de ser att de skrattade.   

Tony i grupp 3 menar att tron på den historia som festbilderna återspeglar – en historia fylld 
av skratt och gemytlig stämning – kan utgöra en myt, en myt om sammanhållning som uppfat-
tas som en riktig sammanhållning. Han jämför sättet på vilken en sammanhållning konstrueras 
med sättet som nationalstater bildas på.  

Efter vad jag förstår tänker Tony på det som den polske sociologen Zygmunt Bauman kallar 
för en ”imaginär gemenskap”. Bauman menar att en nation är en imaginär gemenskap. Det är 
en gemenskap som bygger på inbillningen om en gemenskap (Bauman 1992:211). Nationen 
försöker få medlemskapet att framstå som ett oföränderligt faktum snarare än ett val. För att 
nå detta mål används den s.k. urpsrungsmyten (Bauman 1992:213). Den här myten säger att 
nationens medlemmar binds samman av sitt gemensamma förflutna. En imaginär gemenskap 
måste påminnas om sitt förflutna. Det som förenar medlemmarna – deras historia – är så 
mycket större och viktigare än det som skiljer dem åt. Därför måste gemenskapen bevaras 
(Bauman 1992:59). En imaginär gemenskap föregås av idén om och aktivismen för denna 
gemenskap. Exempelvis föregår nationalismen framväxten av nationer (Bauman 1992:60). 
Den här typen av gemenskapen är alltså en social konstruktion.   

En nation vore alltså inte en gemenskap om inte dess medlemmar lärde sig att tro detta. På 
samma sätt vore i teorin inte en kompiskrets en gemenskap om inte de inbillade sig detta. (Det 
här är tillspetsade hypoteser som självklart inte kan appliceras på alla festande kompiskretsar.) 
Gemenskap kräver underhåll för att inte falla sönder. Vad som kommer väl till pass då är fest-
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bildsarkiven ur vilka man kan ösa historiska, men även uppdiktade, händelser (fester med 
spex, skandaler osv) som man har upplevt tillsammans. Upplevelserna utgör murbruket som 
får tegelstenarna i muren att inte falla isär.   

Bourdieu jämför fotografering med arbetsdelning för att beskriva hur människors liv flätas i 
varandra. Tonys tankar om myten om sammanhållning tycker jag kan ses som samma sak 
uttryckt med andra ord.  

5.2 Normbrott  

Vi såg i resultatdelen att populära festbilder kan beskrivas med substantiv som ”skandaler”, 
”händelser”, ”nakenhet” och ”spontanitet”. Likaså berättade gruppdeltagarna om förekomsten 
av spex och tokigheter framför kameran. Med spex menas inte poseringar, dvs. att i förväg 
förvandla sig till en fin bild utan spexandet är snarare en lek framför kameran där huvudmålet 
är att se så ful och dum ut som det bara går. Kameran blir här en leksak, ungefär som en kare-
oke-maskin, som finns till för att höja stämningen på festen.   

Tony i grupp 3 beskrev sitt och kompisarnas spexande som ett medvetet brytande mot sunt 
förnuft eftersom det är så kul. Att bryta mot normer ger en gick – det är skönt att ge efter för 
en längtan att tänja på gränser. Tony själv skulle inte kunna tänka sig att som sin kompis, klä 
av sig naken och sitta nerblodad på en toalett i en SS-uniformsmössa bara för att det ser så kul 
ut på bild, men det är kul att se andra göra det. Att bryta mot normer är ett risktagande, det 
kan leda till sanktioner, menar Marit. Detta gör att bara några få vågar göra det. Därför kan 
festbilder betraktas med en blandning av nyfikenhet, fascination och beundran. Lena beskriver 
hur festbilder kan vara ett substitut för egna normbrott, en kompromiss mellan att vara norm-
lydig och att bryta desamma. Att ha sett normbrott dövar längtan att göra dem själv.   

Men man kan ju undra vad för slags samhälle vi lever i då man som betraktare dras till bilder 
på könsorgan? Marit tror att det beror på att det är så onormalt att se könsorgan i den typen av 
miljöer. Bilder av könsorgan bryter mot det normala. Det blir en slags förbjuden frukt. Om 
Adam hade haft en kamera så hade han förmodligen fotograferat när Eva tog ett äpple från 
Kunskapens träd.  

Nedan tänkte jag ge en bakgrund från emotionssociologin som ger en bättre förståelse till var-
för normbrott och betraktandet av normbrott är så fascinerande.  

5.2.1 Definition av normer 

En norm är en regel för vårt beteende ”som specificerar passande uppförande i olika situatio-
ner” (Giddens 1998:643). En norm uppmuntrar till eller förbjuder ett visst beteende. Vi följer 
oftast normer. Detta har vi lärt oss via vår socialisation. Giddens skriver att ”alla sociala nor-
mer åtföljs av sanktioner som gynnar konformitet och hindrar avvikelse” (Giddens 1998:211). 
Sanktionerna kan vara positiva (t.ex. beröm) eller negativa (t.ex. straff). Vidare kan sanktio-
nerna vara formella (en organisation eller en annan grupp människor ser till att en uppsättning 
normer efterlevs) eller informella (spontana reaktioner från medmänniskor).  
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5.2.2 Emotionssociologi – om skamkänslan 

För att förklara hur dessa sanktioner kan fungera tar jag hjälp av emotionssociologin. I sin 
lilla skrift Sociologins förnyade intresse för känslor tar Bengt Starrin, professor i socialt arbe-
te, upp Norbert Elias och dennes stora verk om civilisationsprocessen (Starrin 2005). Elias 
verk handlar om hur människan lärde sig att lägga band på sina känslor och inte ge efter för 
impulser som kunde leda till konflikter och våldsamheter i ett framväxande modernt samhälle. 
Elias beskriver hur skam kan förklara socialt beteende. Han skiljer mellan privat och samhäl-
lelig skam och förklarar hur de länkas samman. Starrin skriver (Starrin 2005:2):  

Ju starkare det yttre tvånget genom samhällsstrukturen omvandlas till inre självtukt och 
självbehärskning och ju mera omfattande trycket på att anpassa sig till gängse konventioner 
är, i desto större grad yttrar sig rädslan för att överträda sociala förbud eller normer som en 
skamkänsla.  

I takt med moderniseringen bredde arbetsdelningen ut sig. Då uppstod det som Durkheim 
kallar för en organisk solidaritet – ett tillstånd där alla producenter är beroende av varandras 
produkter. Elias menar att ju mer differentierat som samhällsnätverket blir, desto mångsidiga-
re och stabilare blir den ”socialt betingade psykiska självkontrollens apparat” (Elias 
1991:291). Apparaten består av upprättade spärrar av ångest som förhindrar brott mot det so-
cialt vedertagna beteendet, menar Elias. Vad moderna samhällen utvecklar är alltså en upp-
sättning konventioner som inskränker individers handlingsutrymme, något som förenklar in-
teraktionen människor emellan. Det yttre tvånget att följa dessa konventioner och normer le-
der till att skamkänslor kommer krypande om man bryter dem. Skamkänslan är alltså ett in-
ternaliserat disciplineringssystem.   

Här söker sig mina tankar till den franske sociologen Michael Foucaults Övervakning och 
straff (2003) som handlar om makt- och disciplineringstekniker. Foucault menar att grunden i 
all disciplinering är teorin om panopticon. Idén med panoptikon, som tog sin form innanför 
fängelsets fyra väggar men som sedan jäste ut över samhället i övrigt, går ut på att de få över-
vakar de många. Då den övervakade känner sig övervakad handlar denne därefter – medveten 
om att varenda litet felsteg observeras och beivras. Den här medvetenheten har människorna 
internaliserat vilket gör att de övervakar sig själva. På så vis fås en maktstruktur där sam-
hällsmedborgarna automatiskt rättar sig efter gällande normer.  

5.2.3 Kontrollerad avkontrollering 

Starrin skriver om den amerikanske idéhistorikern Peter Stearns vars analyser liknar de av 
Norbert Elias. Stearns undersökte förändringar i den amerikanska känslostrukturen på 1900-
talet. Under 20-talet växte en stark misstro mot intensiva känslor som under 40-talet utveckla-
des till en emotionell stil som även tog avstånd från ilska, rädsla, avundsjuka och sorg. Istället 
skulle man visa upp en behaglig och avslappnad yta inför sina medmänniskor, en kontrast till 
intensiva känsloyttringar. Om man ”tappade masken” uppstod en pinsam situation. Pinsamhet, 
en form av skam, är själva navet i Stearns teori. Starrin skriver (Starrin 2005:2):   

Rädslan för att hamna i en situation där man får känna av pinsamheten gör att människorna 
anpassar sig till den nya emotionella stilen. Och att uttrycka starka känslor kom gradvis att 
upplevas som alltmer pinsamt. Och när starka känslouttryck kopplades samman med känslan 
av pinsamhet blev också känslokontrollen mer total.  



 
Festbilder i närbild 

46 

Den holländske sociologen Cas Wouters menar att det har utvecklats ”informella rum för att 
erkänna och uttrycka en rad känslor som tidigare var förbjudna” (Starrin 2005:2). En ny form 
av spontanitet har utvecklats: en kontrollerad spontanitet – ”en slags kontrollerad avkontrolle-
ring av vissa känslor” (Starrin 2005:2). Det är dock fortfarande förbjudet att visa äkta, okon-
trollerade, spontana känslor.   

Man kan fråga sig om fester kan ses som ett av Wouters beskrivet informellt rum? Ett ställe 
där man under kontrollerade former får släppa på kontrollen? Kan vi tänka oss fler platser där 
man tillåts vara lite ”irrationell” och ge efter för drifter och aggressioner? Kan ett medlem-
skap i favoritfotbollslagets supporterklubb vara ett sätt att få släppa på kontrollen under kon-
trollerade former? Den intressanta och något besynnerliga frågan blir här om fotbollshulliga-
ner inte har samma behov av att ta festbilder eftersom de får släppa loss på annat håll?  

Att släppa loss har ett värde bland undersökningens deltagare. Björn i grupp 1 anser att det 
blir klart roligast när en person som inte brukar festa så mycket och har en ganska allvarlig 
framtoning i vardagen släpper loss och avviker från sitt normala beteende. ”Hämningslöshet” 
är i festbildssammanhang ett positivt laddat ord. För den hämningslöse får ordet emellertid en 
negativ klang om den förlorade kontrollen blir för stor. För betraktaren är hämningslöshet 
bland festbilder enbart positivt.  

5.2.4 Fascinationen för andras normbrott 

Här görs alltså en skillnad mellan att göra och att titta på normbrott. Det senare är ett sätt att 
uppleva normbrottet utan att få de skamkänslor som man förväntar sig att den som utför 
normbrottet ska få.   

Att titta på normbrott kan vara ett normbrott i sig eftersom man tittar på något som egentligen 
är privata bilder och inte avsedda för en utomstående betraktare. Det här normbrottet (eller 
utnyttjandet som jag kallade det för ovan) är dock oftast försvinnande litet i jämförelse med 
normbrottet som är fångat på bild.   

Här kan sociologen Erving Goffman nämnas. Han använder termen ”förlägenhet” även om 
”skam” är ett centralt tema i hans teorier. Goffman menar att ”förlägenhetens skam, eller ofta-
re en föreställning om förväntad förlägenhet” förekommer i all social interaktion (Dahlgren & 
Starrin 2004:87). Likformigt beteende uppmuntras med hjälp av negativa och positiva sank-
tioner. Vi räknar kallt med att bli bestraffade om vi inte rättar oss i leden, likaså att vi blir be-
lönade då vi sköter oss. Goffman menar att ”skam är ett inslag i de flesta sociala samspel inte 
därför att människor ofta känner skam utan därför att de ofta är beredda på att de kan komma 
att känna skam och agerar på ett sådant sätt att skammen undviks” (Dahlgren & Starrin 
2004:96). Att titta på festbilder föreställande lättare eller grövre normbrott kan då ses som en 
väg att få en upplevelse på bekostnad av någon annans förväntade skamkänslor. Konsumtio-
nen av festbilder framstår här som ett utnyttjande, dvs. att man utnyttjar andra personers (för-
väntade) mentala ohälsa för att själv få frossa i sådant som man annars inte får ta del av varje 
dag – normbrottet. Man får upplevelser levererade utan dagen-efter-ångest.  

Kanske går detta att beskriva med Goffmans socialpsykologiska terminologi? I sin dramatur-
giska modell använder Goffman metaforer från teatervärlden för att analysera vardagslivet. 
Människor blir här aktörer som uppträder på en scen, observeras av en publik och drar sig 
sedan tillbaka för att förebereda sig för nästa föreställning (Fangen 2003:61). Goffman menar 
att socialt beteende regleras av de situationer som individerna befinner sig i. Beroende på si-
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tuationen spelar individen olika roller, dvs. han eller hon rättar sig, gång efter gång, efter vis-
sa beteendemönster som bestäms av situationens ramar (Arvidsson 2002). Dessa ramar går att 
påverka. Goffman pratar om iscensättning som ett sätt att omdefiniera ramarna genom exem-
pelvis parodi. Bourdieu förklarar varför det är roligt att spexa framför kameran och han menar 
att detta spex kan förstås som en kommentar till fotograferingstillfällets högtidlighet, dvs. det 
är ett sätt att rucka på högtidsfestens s.k. institutionella ramar. Spexandet framför kameran 
kan förstås som rituella helgerån.  

(Bourdieus förklaring av spexbilders humoristiska värde är inte aktuell för den här undersök-
ningens form av festfotografering. Bourdieus spexbilder bygger på att fotograferingen i sig är 
en händelse, dvs. att fotografera är att skänka något betydelse. Dagens fotograferingsmani är 
snudd på raka motsatsen.)   

Goffman pratar även om rambrott som innebär att någon med eller mot sin vilja bryter upp en 
speciell ram. Det normbrytande spexandet på fest kan enligt Goffmans terminologi ses som 
ett rambrott. Eller? Arvidsson skriver att ”om ett rambrott ständigt upprepas kan rambrottet 
till slut ingå i själva ramen” (Arvidsson 2002). Anna i grupp 1 menar att festbilder har blivit 
en miljö där det är ok att visa nakna rumpor. Enligt hennes syn har festens ramar omdefinie-
rats till att även innehålla nakna rumpor vilket därför inte längre gör blottandet av nakna rum-
por till ett rambrott. Att på detta sätt påstå att normbrytning har blivit norm på fest är nog en 
överdrift. Det styrks föga i min empiri.   

Sammanfattningvis kan sägas att festbilder handlar i mångt och mycket om normbrott. Fasci-
nationen för normbrott yttrar sig på två områden. Dels avslöjas denna dragning till det extra-
ordinära då deltagarna beskriver vilka bilder deras ögon fastnar på när de flyktigt tittar ige-
nom en stor samling festbilder. Dels tar sig fascinationen uttryck i gruppdeltagarnas längtan 
att själva tänja på gränserna framför kameran. I vår kultur där goda självdisciplinerade sam-
hällsmedborgare fostras, innebär det ett risktagande att tänja på gränserna eftersom normbrott 
är knutna till negativa sanktioner – allt för att uppmuntra till konformitet och ordning. Att 
normbrott kan leda till sanktioner i form av spontana verbala reaktioner, dåligt rykte eller 
skamkänslor, avskräcker många från att bryta normer. Samtidigt fascineras man av normbrot-
ten. I och med att det är en slags allmän kännedom om att det är bara några få som vågar bryta 
mot normer blir normbrytandet en bedrift – något man dristar sig till. Att våga sticka ut, att 
synas, att bli bekräftad, att bli uppmärksammad ger en kick.  

5.3 Intrycksstyrning  

Som vi såg ovan menar Goffman att människor agerar på ett sådant sätt att känslan av skam 
undviks. Detta görs genom att styra andras intryck av individen ifråga. Goffman kallar detta 
för ”intrycksstyrning” och det innebär alltså att individen hela tiden försöker få sig själv att 
framstå i så god dager som möjligt för att undvika skamkänslor.   

Tänkbara medel för att styra andras uppfattning kan vara identitetsmarkörer som exempelvis 
klädsel. I det här sammanhanget är det snarare markörer såsom den klickéartade gesten att 
höja glaset framför kameran som jag tänker på. Att på festbild synas intill personer med hög 
status är också ett sätt att styra andras tankar. Även en viss grad av spex kan uppfattas som 
intrycksstyrning. Marit menar att ”man vill inte komma ihåg någon som en alldaglig per-
son…utan en som har jävligt kul och släpper loss”. Vi kommer återigen tillbaka till den posi-
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tiva laddningen hos ordet hämningslöshet. Men, som deltagarna också uttrycker, är det en 
skillnad mellan att släppa på kontrollen och förlora kontrollen.  

5.3.1 Intrycksstyrning på fest – en svår balansgång 

Med Cas Wouters ord rör sig en lyckad intrycksstyrning om en kontrollerad spontanitet – en 
kontrollerad avkontrollering. Det är viktigt att sticka ut och göra reklam för sig själv som in-
divid (och inte förbli en i mängden av en stor grå massa) men inte till vilket pris som helst. 
Det rör sig om en balansgång. Att vara på fest är en paradoxal blandning av att verka frigjord 
och samtidigt se till att man skickar ut rätt signaler.   

Som avslutning kan det vara lämpligt att orda om det Lena sa i grupp 3 när hon kommentera-
de Bourdieus teori om att fotografier har en sammansvetsande, kollektiviserande funktion. 
Lena menade att fotografier på ”Bourdieus tid” tjänade det stora kollektivets syften medan 
bilder idag, eller i alla fall den typen av festbilder som vi behandlar här, mer är till för att in-
divider och grupper av individer ska visa sig så unika som möjligt genom att dokumentera att 
man har kul tillsammans och att man inte är tråkiga och hämmade personer. Jag kan hålla med 
Lena om att egoismen är stor när det gäller festbilder. Jag har också valt att tilldela den här 
egoistiska aspekten ett eget avsnitt i resultat- och analysdelen som jag kallar för intrycksstyr-
ning där jag bland annat beskriver detta som en form av reklam. Men jag skulle samtidigt inte 
vilja underskatta festfotografiers kollektiviserande funktion. Det är bara det att kollektiven är 
mindre än de hela släktträd som Bourdieu behandlar.  
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6 Diskussion   

Inför uppsatsarbetet ställde jag mig många frågor om festfotografering. Vissa gav empirin 
svar på, vissa frågor besvarades inte. Här presenterar jag några av den senare sorten. 

6.1 Obesvarade frågor  

En hypotes som jag hade var att fotografier känns mer äkta om de är slarvigt tagna. Sontag 
skriver att man distanserar sig mindre till slarvigt tagna bilder av estetiska skäl (Sontag 
1999:115). Jag anade att en anledning till varför folk inte reflekterar över festbilders san-
ningsvärde beror på att den här typen av bilder är oftast oerhört slarvigt tagna. Alla bilder ser 
ungefär likadana ut. De är oftast tagna med kamerans automatikinställningar vilket i de allra 
flesta fall brukar leda till att blixten slås på. En stark blixt med kort slutartid ger en upplyst 
förgrund och en mörk bakgrund. En sådan bild konnoterar äkthet eftersom den känns doku-
mentär. Festbilder påminner om dokumentärfilmerna som vi under hela vårt liv har sett på TV 
och hur ofta ifrågasätter vi äktheten i en dokumentärfilm egentligen? Jag trodde alltså att fest-
bilders dokumentära känsla får betraktaren att glömma bort att vara ”källkritisk” mot bilden 
och ställa frågor om urval, regisserande av folk framför kameran och så vidare… Därigenom 
ter sig festbilder som en särskilt användbar genre då man ska bygga sig ett arkiv av bildbevis 
på en gemenskap…  

Under arbetet väcktes även en undran. Vi minns Rickard i grupp 1 som pratades om behovet 
av att ha bekräftelse på att man hade roligt. Det skulle vara intressant att koppla festbilder till 
en mer socialpsykologisk (eller psykologisk) förklaring till varför det är så viktigt att doku-
mentera då man mår bra. Vad säger det om samhället vi lever i?  

6.2 Lärdomar från uppsatsarbetet:  

Eftersom en C-uppsats är en övningsuppgift redovisar jag här olika saker som jag har lärt mig. 
Förhoppningsvis kan mina lärdomar påverka andra att pröva på en intervjuundersökning.   

1) Det är roligt att ta sig an det hittills oproblematiserade, att främmandegöra det bekanta 
2) Att göra intervjuer är stimulerande 

Till skillnad från en textanalys eller enkätundersökningar får man möta nya 
människor face-to-face och får ta del av deras syn på världen. 

3) Man växer snabbt in i rollen som intervjuare 
Efter tre genomförda intervjuer kändes det direkt bättre att leda en diskussion 
samt att prata om sitt ämne. Allt eftersom vågade man mer och mer att lita på sin 
förmåga och inte hålla sig strikt efter sin frågeguide. Även erfarenheten att pre-
sentera sitt ämne inför vilt främmande människor under rekryteringsfasen känns 
värdefull att ta med sig.  

4) Det är svårt att rekrytera gruppmedlemmar till fokusgrupper 
Det var svårt att vända sig till studenter och be dem att pricka in en gruppdiskus-
sion i deras redan fullspäckade schema. Dels gällde det att väcka intresse, dels 
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gällde det att få alla att komma till samma plats vid samma tidpunkt. Detta var 
ett projekt som krävde samordning. Det tog tid och det krävde tålamod.  

5) Det känns befriande att ha gjort alla intervjuer.  
Man kunde dra en lättnadens suck då alla intervjuer var genomförda för då viss-
te man att man hädanefter hade full kontroll på uppsatsens tidsaspekter. När in-
tervjuerna var klara hängde det bara på mig själv om uppsatsen skulle bli klar i 
tid. Då slapp man vara beroende av andras tidsscheman.  

6) Det är inte så farligt att skriva ut intervjuer 
Innan intervjuundersökningen tog fart bävade jag för utskriftsfasen. Det visade 
sig att det inte alls var jobbigt. Ibland var det dock svårt, exempelvis då grupp-
medlemmarna pratade i munnen på varandra. Att jag valde en låg transkrip-
tionsnivå underlättade. 

7) Det kan kännas hopplöst att börja analysera 80 sidor text. 
Att skaffa sig en överblick över 80 sidor text var svårt och tidskrävande. 

6.3 Avslutande ord  

Kom jag då fram till något matnyttigt? Jag tror att festbilder kan säga oss något om samhället 
i stort. Man skulle nog kunna se festbilder som ett avståndstagande från konformitet. Festbil-
der ger en annan bild av oss själva där vi inte är stöpta i en och samma form utan där jag som 
individ uppmärksammas. Vidare och framför allt tror jag att festbilder säger mycket om bil-
ders betydelse för utformningen av synen på oss själva och synen på vår gemenskap. Med 
tanke på detta borde bilder inta en större plats inom sociologin.  
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Resultatsammanfattning  

Följande är olika inslag av fenomenet ”festbilder”. Observera att jag nedan ger en sammanfo-
gad bild av en rad olika individers uttalanden. Därför kan inte det nedanstående på något sätt 
sägas vara representativt för undersökningens alla deltagare. Vad jag är ute efter nedan är att 
visa på olika infallsvinklar och inte ge en generaliserbar bild av festfotografering.  

Teknologiutveckling 

 

Viktiga aspekter av den nya digitala teknologin är: 

 

att det är gratis att ta kort vilket leder till fler bilder. Denna möjlighet leder i sin tur till: 
o spontanare (och slarvigare) bilder 
o större underlag för urvalet av de bästa bilderna 
o att bilderna tas på ett annorlunda sätt jämfört med traditionella analoga bilder. Digitala 

bilder blir inte så genomtänkta, uppradade och regisserade 

 

att kamerorna blir allt mindre vilket leder till att man idag lättare än förr kan ta med sig kame-
ran vart man än går 

 

att det idag är möjligt att distribuera bilder via internet 

 

möjligheten att visa bilderna direkt på kamerornas LCD-skärm, något som leder till: 
o en chans att gallra bort dåliga bilder på plats 
o att stämningen höjs på festen då man kan visa varandra korten direkt (på samma sätt 

som en polaroidkamera – det roliga kommer direkt) 

Konsumtion av festbilder 

 

Att titta på festbilder i grupp: 

 

görs alltid i samband med något annat, dvs. det är aldrig huvudaktiviteten  

 

blir en ”social grej” att titta på bilder eftersom man inleder ett samtal kring bilderna  

 

De mest intressanta bilderna är de som är roligast 

 

Gamla festbilder visas ofta på en ”uppföljningsfest”, dvs. en fest med samma deltagare och 
samma tema som sist. Varför? Jo, för att det är roligt (det höjer stämningen)  och för att det är 
en inspirationskälla – bilderna visar hur kul man har haft det och hur kul man kan ha igen 

 

Festbilder som intresserar gruppdeltagarna är: 

 

bilder med ett igenkänningsvärde, dvs. bilder där man ser sig själv eller någon man känner. 

 

abnorma, speciella, udda bilder 

 

lättklädda bilder 

 

bilder med överförfriskade festdeltagare 

Spex 

 

Spexbilder tas: 

 

… lika mycket för stunden som för att minnas 

 

… för att bilderna har ett humoristiskt värde – det är kul att spexa och försöka göra sig så ful 
som det bara går. Det som är udda och avvikande och som strider mot sunt förnuft är: 

o kul (en ”Jackasskultur”) 
o ger kickar (festande innebär effektsökeri) 

 

Kamerans närvaro på fest … 

 

… kan mana fram spex bland festdeltagarna
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… kan driva spex ett snäpp längre 

 
Festbilder och alkohol: 

 
Festbilder är fyllebilder 

 
Fulla festdeltagare (framför kameran) leder oftast till att det tas fler bilder eftersom de spexar 
mer och gör fler tokigheter 

 
Genus: 

 

Hur aktiv man är som fotograf skiljer sig mellan killar och tjejer: 
o Det är oftast killar som fotograferar på fest, något som beror på att festreglerna, dvs. 

att tjejer ska vara lättillgängliga och killar svåråtkomliga 
o Det är pinsammare för en tjej att gå runt och fotografera på fest 

 

Beteendet framför kameran skiljer sig mellan killar och tjejer: 
o Killar spexar mer än tjejer framför kameran vilket kan bero på att killar oftast blir ful-

lare än tjejer 
o Viljan att vara med på bild är lika stor mellan killar och tjejer. Däremot vad man gör 

framför kameran skiljer sig åt mellan killar och tjejer. Det är vanligare att killar gör 
grövre saker framför kameran än vad tjejer gör (som t.ex. att klä av sig naken) 

o Tjejer anstränger sig mer än vad killar gör för att skapa gruppbilder. Tjejer trycker 
ihop sig i en säng då ett kort ska tas, något som inte killar gör.  

 

Trots vissa beteendemönster knutna till kön, beror människors beteenden mer på grupptillhö-
righet och vad det är för typ av fest man är på. 

 

Ful och spontan eller snygg och poserande 

 

Festbilder känns inte äkta – bilderna fångar en redigerad verklighet 

 

Retuscherade festbilder känns inte äkta. 

 

Spontana bilder uppfattas som äkta. 

 

Det är i huvudsak två typer av bilder som ges ett värde: 
o arrangerade bilder med spex 
o spontana bilder 

 

Att posera på ett snyggt sätt är negativt och tråkigt i festbildssammanhang. 

 

Det är ok att vara ful på festbilder.  
o Skönhetsmissar såsom gula tänder, trötta ögon och ölstänk på kläder ursäktas på grund 

av festbildernas natur.  
o Folk som tittar på bilderna vet hur man ser ut på fest, dvs. betraktaren vet vad det in-

nebär att vara på fest.  
o Man kan alltid skylla på alkoholen 

Intrycksstyrning 

 

En festbild visar: 

 

vilka kompisar man har och hur roligt man har det tillsammans 

 

hur rolig man är som person 
o På festbild vill man inte vara den som ler och ser alldaglig ut – snarare den som gör 

något tokigt framför kameran 
o Ex: Att höja glaset framför kameran signalerar att: 

 

att man inte är en torrboll 

 

att man har lika kul som alla andra 

 

hur snygg man är 

 

Festbild skickar flera signaler: 

 

att man är cool, social och rolig (se ovan) 

 

att man existerar – festbilder är små existentiella avtryck som visar att man finns till
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Gemenskap och relationer 

 
Festbilder … 

 
visar på en sammanhållning men det säger inte om den är god eller inte 

 
kan mycket väl vara bildbevis på god sammanhållning och att man hör hemma någonstans.  

 
är ett sätt att hålla sig själv uppdaterad och hålla andra uppdaterade vad som händer i sin vän-
skapskrets 

 

kan även användas (i smyg) för att hålla koll på folk utanför sin omedelbara vänskapskrets  

 

utgör den allra största delen av gruppdeltagarnas bilder på sig själva och sina kompisar, något 
som gör att festbilder ger en skev bild av en vänskapskrets (festbilder visar inte upp personens 
vänskapskrets utan snarare den vänskapskrets som man festar i) 

 

är ett sätt att introducera nytt folk i en gemenskap. Genom att synas på festbilder blir personen 
i fråga en del av ett kollektivt minne och ingår i de historier som berättas om festbilderna. 

 

är ett redskap att sortera människor i olika fack – det är ett medel att bilda sig en uppfattning 
om folk utifrån vilka kläder de bär, vad de håller i för drinkar, vilka typer av fester de är på 

 

fyller en funktion då man ska lära känna nya människor (här blir festbilder, likt vädret, en is-
brytare som ett samtal kan byggas på) 

Minne 

 

Rädsla att glömma och tvånget att ta kort 

 

Ofotograferade upplevelser är förknippade med en sårbarhet  

 

Man blir besviken om man inte tar kort på något som är kul 

 

Festbilder är minnesbilder från en tid i en människas liv utifrån vilka hon kan orientera sig 
tidsmässigt då hon tittar tillbaka på sitt liv 

 

Festbilders värde är till en viss del förlagt till framtiden 

 

Fotograferande på fest: 

 

Att ta bilder på fest har kommit att bli en självklarhet 

 

Det finns två typer av festfotografer.  
o Reportagefotografen vill fånga den sköna stämningen på festen och fotografera upp-

levelser.  
o Paparazzifotografen vill dokumentera passioner och skandaler.  

 

Korten tas inte som förr:  
o Förr: en händelse att gå till fotografen för att få ett minne på konkret fotopapper 
o Idag: fotografier börjar bli ögonblickliga stimuli som glöms bort lika snabbt som de 

togs – en tendens som kan beskrivas som en tilltagande ”fotomani”. 

 

I och med de ökade möjligheterna att ta obegränsat många kort dokumenteras allt man gör vil-
ket gör att man idag hålls ansvarig för sina handlingar längre än förr. 

 

Festbilder triggar igång positiva minnen 

 

Festbilder är ett uttryck för en vilja att ha bekräftelse (bildbevis) på att man verkligen har haft 
roligt.  

 

Festbilder sätter igång minnesresor kantrade av positiva upplevelser.  

 

För vissa handlar inte festbilder om bildernas innehåll utan enbart om den känsla som fotogra-
fierna förmedlar. 

 

Fabricerade minnen 

 

Festbilder ger sällan en rättvis bild av en fest (oftast förhärligar fotografierna bilden av festen) 

 

Festbilder ger en redigerad bild av verkligheten: 
o urvalet av bilder påverkar minnesbilden av festen och vad som skedde där
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o fotografen regisserar ofta folk framför kameran – det är roligare om folk spexar 
o bilder kan vara tagna ur sin kontext 
o festbilder ger ofta sken av att det var mer drag på festen än vad det egentligen var 
o minnet sviker, man tolkar om bilder utifrån nya platser i livet osv. 

 
Man konstruerar minnesbilder från fotografier (detta gäller alla typer av bilder såsom semes-
terbilder och födelsedagskalas) 

 
Man har festbilder mycket för att komma ihåg hur kul det var. Om det verkligen var kul på 
festen spelar egentligen ingen roll.  

o Då man glömmer hur stämningen på festen egentligen var blir det en slags myt om 
sammanhållningen vilket leder till att gemenskapen byggs på myten om sammanhåll-
ningen.  

 

Är man ute efter en rättvis skildring av en fest? Huvudsyftet med ”festdokumentationen” är 
snarare att fånga en glad stund, menar vissa gruppdeltagare    
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Presentation av fokusgrupperna  

För att läsaren ska få mer kött på benen för en kritisk granskning av mina anspråkslösa analy-
ser av empirin i analyskapitlet ger jag här en kort presentation av de tre fokusgrupperna samt 
dess deltagare.  

Grupp 1 – ”festprissarna” 

Björn 
22-årig singel som studerar till byggingenjör. Har en kameramobil som han sällan använder på fest 
(Björn festar fem till tio gånger i månaden). Har ett bildarkiv bestående av över 200 festbilder. När han 
fotograferar gör han det för att dokumentera fester. Björn driver en egen hemsida där han och kompi-
sarna har ett gemensamt arkiv med festbilder och filmer.   

Anna 
23-årig singel som studerar till lärare. Har en digital kompaktkamera som hon sällan använder på fest 
(Anna festar ungefär 8 gånger i månaden). Har ett bildarkiv bestående av mellan 50 och 200 festbilder. 
När hon fotograferar gör hon det för att dokumentera fester.   

Emily 
22-årig singel som studerar till sjuksköterska. Har en digital kompaktkamera som hon ganska ofta 
använder på fest (Emily festar ungefär 8 gånger i månaden). Har ett bildarkiv bestående av mellan 50 
och 200 festbilder. När hon fotograferar gör hon det för att dokumentera fester, semester och utflykter 
samt för att minnas.   

Rickard 
22-årig sambo som studerar till byggingenjör. Har en kameramobil som han sällan använder på fest 
(Rickard festar fem till tio gånger i månaden). Har ett bildarkiv bestående av över 200 festbilder. När 
han fotograferar gör han det för att dokumentera fester, semestrar och utflykter.  

Grupp 2 – ”bildvetarna” 

Kristina 
26-årig dejtande student på kulturvetarprogrammet med inriktning mot idéhistoria. Har en analog sy-
stemkamera och kameramobil varav hon ofta använder den senare på fest (Kristina festar ungefär en 
till två gånger i månaden). Har ett bildarkiv bestående av knappt 50 festbilder. När hon fotograferar 
gör hon det för att dokumentera fester, semestrar och utflykter samt för att fånga en stämning.   

Olle 
24-årig singel som studerar på kulturvetarprogrammet med inriktning mot filmvetenskap (läser för 
tillfället idéhistoria). Har en digital kompaktkamera som han sällan använder på fest (Olle festar unge-
fär två till tre gånger i månaden). Har ett bildarkiv bestående av mellan 50 och 200 festbilder. När han 
fotograferar gör han det för att dokumentera fester, semestrar och utflykter men även för att det är kul 
(en hobby) och för att uttrycka sig.   

Anton 
33-årig singel som studerar på kulturvetarprogrammet med inriktning mot filmvetenskap (läser för 
tillfället pedagogik). Har även läst reklam och media. Har en analog systemkamera som han sällan 
använder på fest (uppgift saknas om hur många gånger i månaden som Anton festar). Har ett bildarkiv 
bestående av över 200 festbilder. När han fotograferar gör han det för att dokumentera semestrar och 
utflykter. 
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Jenny 
23-årig dejtande student som läser media- och kommunikationsvetenskap. Har en digital kompaktka-
mera och en kameramobil som hon ofta använder på fest (Jenny festar ungefär fem gånger i månaden). 
Har ett bildarkiv bestående av över 200 festbilder. När hon fotograferar gör hon det för att dokumente-
ra fester, semestrar och utflykter samt för att hon tycker det är kul (en hobby).  

Grupp 3 – ”sociologerna” 

Adam 
34-årig singel som studerar sociologi. Har en digital kompaktkamera som han sällan använder på fest 
(Adam festar ungefär en gång i månaden). Har ett bildarkiv bestående av mellan 50 och 200 festbilder. 
När han fotograferar gör han det för att dokumentera fester, semestrar och utflykter.  

Lena 
23-årig singel som studerar sociologi och psykologi. Har en analog kompaktkamera som hon sällan 
använder på fest (Lena festar ungefär en gång i månaden). Har ett bildarkiv bestående av knappt 50 
festbilder. När hon fotograferar gör hon det för att dokumentera fester och fånga ögonblick.    

Marit 
24-årig sambo som studerar sociologi och psykologi. Har en analog kompaktkamera som hon sällan 
använder på fest (Marit festar ungefär en till två gånger i månaden). Har ett bildarkiv bestående av 
knappt 50 festbilder. När hon fotograferar gör hon det för att dokumentera fester och fånga ögonblick 
samt för att det är kul (en hobby).   

Tony 
20-årig dejtande sociologistudent. Har en kameramobil men lånar även kompisars digitala kompakt-
kameror. Fotograferar ofta på fest (Tony festar ungefär tre gånger i månaden). Har ett bildarkiv bestå-
ende av över 200 festbilder. När han fotograferar gör han det för att dokumentera fester och fånga 
ögonblick samt för att det är kul (en hobby).     
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Några ord om stimulusmaterialet:  
Ovanstående är ett egenhändigt ihopsnickrat kollage av bilder tagna från en hemsida på internet som 
för en viss kompiskrets fungerar som ett gemensamt festbildsarkiv. Urvalet av bilderna till kollaget är 
mitt eget. Nämnas kan dock att alla bilderna kommer från en och samma fest. Jag valde att hämta bil-
der till kollaget från den aktuella hemsidan, http://www.festbilder.se, för att den har ett träffande do-
männamn och för att den inte kräver inloggning för att titta på bilderna.  

http://www.festbilder.se

