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Abstrakt

I mitt examensarbete har jag undersökt ungdomars användande av kameramobilen.

Jag vill visa på vilka sätt de använder den. Vilka fotografier de tar med mobilen, hur

de ser på dem och på fotografi och hur användandet kan ingå i konstruerande av dem
själva. Kameramobilen ingår i den nya teknologin och därför vill jag även synliggöra

vad den tekniska apparaturen kan innebära för praktiker och för ungdomars syn på
fotografi. I och med att många ungdomar nu har en kamera ständigt tillgänglig finns

det anledning som blivande bildpedagog att skapa förståelse för hur praktiken kring

den fungerar.

Genom intervjuer med ungdomar och kategorisering av deras bilder, har det visat sig
att användandet av kameramobilen är en del av en kommunikation och ett

betydelsefullt berättande om självet. Bilderna kan fungera som bekräftelser på vad

man själv gillar, vilka ens kompisar är, var man varit, hur man själv ser ut, eller vem
man är.  Mobilkameran är ett medel för att stärka vänskapsbanden, få perspektiv på

sig själv och för att högtidhålla festliga sammanhang. Det är en lustfylld praktik som
sällan läses utifrån estetiska kvaliteter.

I min gestaltande del har jag slutligen använt mig av alla de bilder som jag själv tagit
med en kameramobil och som inte var tänkta för det ändamålet. Det som har varit en

process och del av min metod och empiri har nu med en undersökande intention
blivit föremål för min gestaltning. Jag vill med dessa små bilder, och frånvaron av

vissa, belysa den självbiografiska berättelsen som ständig och reviderbar.

Gestaltningen visar på hur användningen av kameramobilen kan se ut.  Den lyfter
bl.a. upp de vanligast förekommande motiven, känslan av avspändhet och de

personliga banden. Mängden och utformningen visar flödet.
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Inledning
Bakgrund
Under lektioner i foto som jag har hållit på partnerskolan har eleverna arbetat med
olika tekniker och metoder. Jag har observerat deras processer och deras olika sätt att

arbeta med fotografi. Det visade sig att eleverna jobbade länge och koncentrerat med

traditionellt svartvitt fotografi. I mörkrummet lade de ner stora ambitioner för att
beskära bilden på bästa sätt och för att få kopian bra exponerad. Bilderna valdes

också ut med stor noggrannhet från den fyllda kontaktkartan. När de arbetade med
digitala bilder slogs jag av att när de väl hade bilden i datorn lade de inte ner någon

större möda på färgkorrigering, beskärning eller komposition.

Här startade mina funderingar på vilken inverkan den tekniska apparaturen kan ha på
den fotografiska bildpraktiken. Eller med andra ord, om den påverkar vårt sätt att se

på fotografi. Senare kom jag att intressera mig för kameramobilen. Att fotografera
med mobilen är en praktik som många människor utför. Inte minst ungdomar. Jag har

sedan en tid tillbaka iakttagit och funderat kring denna praktik. Därmed har ett antal

frågor infunnit sig. Det hela ledde också till många olika tankar om fotografi
generellt.

Syfte
I ett samhälle där bilder konstant flödar och tekniker att framställa dem ständigt

utvecklas är det intressant som blivande bildpedagog att undersöka och i det här fallet

få syn på hur fotografiet används och förändras. Syftet med undersökningen är att få
en inblick i hur en fotografisk praktik idag kan se ut med en modern teknik och vad

denna praktik har för betydelse i en ung människas liv. Jag vill också ta reda på om
modern teknologi, kameramobilen, för med sig något speciellt förhållningssätt till

fotografierna och fotografi. Ur ett didaktiskt perspektiv är det intressant att få reda på

hur en bildpraktik utanför skolan ser ut och hur den används. Eftersom nästan alla
ungdomar numer alltid bär med sig en kamera tycker jag att det är viktigt att få

förståelse för hur fotograferandet kan fungera. För även om det mest sker utanför
skolan, så intar kameramobilen även klassrummen.
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Frågeställning
Hur använder ungdomar kameramobilen? Vad fotograferar de och hur ser de själva
på fotografierna och fotografi? Hur ingår användningen i ett konstruerande av dem

själva?

Teoretiskt perspektiv
I antologin Tankar om fotografi skriver Marx W. Wartofsky om fotografi och det

mänskliga seendet. För att komma närmare en uppfattning av vad ungdomarna ser
genom kameramobilen inspireras jag av Wartofskys teori om att människors

världsbild kan ses som intimt förknippat med deras symbolpraktik. Han menar också
att ”i och med att vi använder fotografier ser vi också fotografiskt.”1

För att bli mer insatt i de nyare teknologierna och hur de tar plats i vår vardag, såsom

kameramobilen gör, har jag utgått ifrån de texter som behandlar det digitala
fotografiet. Inom visuella kulturstudier finns begrepp att hämta. Marita Sturken och

Lisa Cartwrigth behandlar den digitala bilden i boken Practices of looking- an

introduction to visual culture. Där behandlas vad som är det specifika med det

digitala fotografiet. Andra resonemang kring detta förs i The photographic reader

och i The photographic image in digital culture, där i den senare Don Slater skriver
om fotografi som funktion för produktion av minnesbilder, identitet och konsumtion.

Inom fältet för visuella kulturstudier finns bl.a. forskare som Karin Becker och Pierre
Bourdieu. Deras kultursociologiska texter om fotografi rör också liknade begrepp. I

Beckers Lagrade bildminnen och i Bourdieus Amatörfotografen finns det

beskrivningar av fotografiet som ett gemenskapshöjande verktyg och dess funktion
för den kollektiva identiteten.

Det är dessa perspektiv som kommer att fungera som det huvudsakliga teoretiska
ramverket för min uppsats. I och med att det är nyare teknologier jag undersökt

kommer jag att förankra en del tankar i begrepp om modernitet och identitet. Kirsten

Drotner och Antony Giddens skriver båda om modernitet och identitet. Drotners At

skabe sig-selv innehåller tankar om ungdomstiden inom moderniteten som fylld av

motsättningar och  paradoxer och behovet av estetiska praktiker. Ur Giddens

Modernitet och självidentitet kommer jag framför allt förhålla mig till hans syn på
självet inom moderniteten som ett reflexivt projekt.

                                                  
1 Wartofsky, Marx W (1993) Kameror kan inte se: Representation, fotografi och det mänskliga
seendet, i Lundström, Jan-Erik, (red) Tankar om fotografi Stockholm:Alfabeta Bokförlag AB s. 21
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Undersökningen

Empiri  och metod
Det underlag jag har arbetat med är intervjuer med 12 elever. Intervjuerna har

bandats och sedan transkriberats. Urvalet skedde med hjälp av lärare ifrån mina två

partnerskolor, som jag varit på under min studietid. De tillfrågade ungdomarna går i
åk 9 i grundskolan, åk 2 och åk 3 på gymnasiet. Jag träffade 4 elever från varje

årskurs, med en jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Jag kommer hädanefter
att benämna eleverna som mina informanter, då jag har viljan att lösgöra dem något

ifrån skolkontexten. Jag träffade dem i syfte att undersöka och inte i rollen som

lärare.
Jag har ett relativt stort antal informanter och det beror på att jag ville få en bredare

överblick. Avsikten är inte att åstadkomma en kvantitativ beskrivning av ungdomars
kameramobilanvändning utan att möjligen bättre upptäcka eventuella skillnader.

Informanterna i årskurs 9 går i en skola i en Stockholmsförort och Gymnasieskolan

ligger i en av Stockholmsområdets större förortskommuner. Informanterna i åk 2 går
i gymnasieskolans medieprogram med inriktningen foto. Dem valde jag att intervjua

för att jag tidigare hade haft kontakt med dem och det var under lektioner med dem
som mina funderingar kring undersökningen startade. Informanterna i åk 3 går i

gymnasieskolans estetiska program med inriktningen animation.

Förutom intervjuerna har jag även tillsammans med informanterna studerat och
diskuterat de bilder de har i kameramobilen. Detta har skett på tu man hand för att

visa att informantens integritet respekteras. Av samma anledning har jag valt att inte i
någon form spara deras bilder.

Jag har i denna undersökning använt en kvalitativ metod där också det visuella har

undersökts. Jag har både intervjuat i grupp och sedan gjort kortare intervjuer
individuellt. Gruppintervjun var ett sätt för mig att etablera den första kontakten. Att

intervjua flera samtidigt är något som beskrivs som komplicerat. Personerna påverkar

varandra och det är svårare att komma åt hemligheter.2 Min erfarenhet visar dock att
det var en bra metod för att få igång en diskussion och ett medvetet tänkande tills

gången därpå, då vi sågs på tu man hand. Då hade jag också hunnit se över det

                                                  
2 Trost, Jan (1993) Kvalitativa studier, Lund: Studenlitteratur s.45
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transkriberade materialet, gruppintervjun som blev mer av en gruppdiskussion, och

jag kunde ställa följdfrågor som kunde besvaras mer privat.

Alla informanter har var och en tillsammans med mig utfört en slags content

analysis,3 för att kategorisera sina egna bilder och utröna teman och

fotograferingstillfällen. Det har inte varit kategorier bestämda på förhand utan jag har

istället i största möjliga utsträckning låtit eleverna och materialet tala.
Jag har inte kunnat  följa den här analysmetoden helt p.g.a. att jag inte har haft ett

tillräckligt omfång av bildmaterial för att fullfölja den. Det har inte heller varit
möjligt att tydligt definiera kategorierna så att en annan person skulle koda bilderna

på samma sätt, bl.a. eftersom kategorierna ibland överlappar varandra 4.  Jag har

alltså använt content analysis mer som en kvalitativ metod.
De transkriberade intervjuerna och bildkategoriseringen har jag analyserat utifrån en

diskursanalytisk ansats. Jag har valt detta arbetssätt eftersom jag utgår från olika

teoretiska perspektiv vilket ger olika former av insikt inom mitt valda område. Med
flera perspektiv kan en bredare förståelse för det undersökta nås.

Dessutom har jag också själv använt mig av en kameramobil och då även funderat på
hur jag använder den och varför. Den är också ett verktyg för min gestaltning.

Framför allt i det undersökande stadiet. Det egna praktiserandet har gett näring till de

olika delarna i examensarbetet som i sin tur växelvis har utvecklat varandra.

 Nyare teknologier – kameramobilen
För att en undersökning kring fotografierna, och den estetiska praktik som

fotograferandet med kameramobilen innebär, ska bli relevant behöver jag även

granska själva apparaturen. Vilka förutsättningar finns, vilken är kameramobilens
”natur”? Vilka egenskaper är innefattade i den?

Kameramobilens konstitution
Vid sekelskiftet 2000 lanserades de första mobiltelefonerna med inbyggd kamera.

Men det är under de senaste åren som den inbyggda kameran utvecklats och nästan
börjat ha en kvalité jämställd med den kompakta digitalkameran. Några av mina

informanter hade mobiltelefoner med den standarden och några hade inte sådana av

                                                  
3 Rose, Gillian (2001) Visual Methodologies, London: Sage Publication s.54-68
4 Ibid., s. 62,
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den kvaliteten. Bilderna är då som oftast lågupplösta och optiken är inte särskilt bra.

Vissa mobiltelefoner har ett minneskort för bilderna med ett påtagligt litet utrymme,
eller andra funktioner för att kunna tanka över bilderna till en dator, såsom Bluetooth

och USB-kabel. Andra mobiltelefoner har inte alls någon av dessa förutsättningar.
Men möjligheten att skicka ett s.k. MMS finns och vad jag vet kan man numera

skicka ett sådant mms till en nätportal/blogg för att se bilden på datorn och möjligtvis

själv skriva ut den.
I mobiltelefonen kan bilderna användas som bakgrund eller visas på displayen i

samband med att en person ringer, bilden indikerar vem det är. Dessa funktioner är
något som man enkelt ställer in.

En aspekt som jag anser vara specifikt intressant är tillgängligheten. Ägaren av
mobiltelefonen bär med sig den i princip hela tiden och överallt. Att en kamera finns

inbyggd i den och fortfarande är förhållandevis liten till storleken gör att

fotograferandet nu är väldigt enkelt att praktisera. På ett sätt är kameran också
kamouflerad, den är innefattad i en produkt som främst är avsedd för telefoni.

Digitalt fotografi
Kameramobilen tillhör det digitala bildmediet, vilka är då de specifika egenskaper

som särskiljer det digitala fotografiet från det analoga? Till att börja med kan vi
notera en avsaknad av ett original. Det existerar inte ett original i den bemärkelsen

som det analoga negativet. Det kreativa moment där bilden bokstavligen blir ”skriven

med ljus” finns inte i detta fall.5  En annan skillnad som kanske inte alltid tillhör
fotografierna från kameramobilen, men som är en relevant skillnad i diskussionen om

digital bild, är att den inte innehar samma mekaniska samband mellan fotografiet och
referenten.6  Det vill säga, det finns inte någon nödvändig länk mellan det

fotograferade och själva bilden då den digitala bilden kan vara manipulerad eller på

annat sätt konstruerad.7 En del mobiler har vissa förinställningar, det går t.ex. att
lägga till redan befintliga ramar i flera olika varianter.8 De finns ju inte i det fysiska

rummet utan är helt frånkopplat det.

                                                  
5 Wells, Liz, red. (2003) The photographic reader Routledge s.198
6 Jämförande den förbindelse som Roland Barthes beskriver i Det ljusa rummet (1986) Stockholm:
Alfabeta Bokförlag AB s.14
7 Wells a.a., s.199
8 I den mobil som jag använde fanns sådana



9

Ett annat förhållande som skiljer det digitala från det analoga är det mellan originalet

och kopian. Jag syftar på de papperskopior som görs från ett optiskt filmbaserat
negativ och de som görs ifrån ett digitalt fotografi. Den analoga kopian kan inte göras

som en exakt kopia av originalet och inte heller kopieras eller överföras till digital
bild utan att förlora i kvalité. Det är en skillnad gentemot den digitala bilden som kan

bli kopierad i oändlighet utan förändring.9 Eller djärvare uttryckt ”the idea of an

image being unique makes no sense with digital images.”10

Ett digitalt fotografi kan naturligtvis ändra sin kvalité och förlora information

beroende på komprimering eller ändring av filstorleken. Det kan t.ex. vara något som
görs för att det inte skall ta för stor plats i datorn.

En ytterligare aspekt rör tid och kostnad. Tiden mellan fotograferingstillfället och

betraktandet av bilden har så gott som försvunnit, på displayen kan man se bilden
direkt. Det innebär att de flesta fotograferar en eller flera gånger till, om den första

bilden inte skulle vara tillfredställande. Detta kan göras utan tanke på ökade

kostnader. Det är en väsentlig skillnad gentemot ett analogt fotograferande, där man
måste räkna med kostnader för film och framkallning.

Bearbetning och analys

Tillgängligheten, ögonblicket och seendet
Ögonblicksbilder är något som informanterna hävdar att de tar många av med sina

kameramobiler. Och det är dessa som enligt dem skiljer kameramobilens bilder ifrån
bilder tagna med andra kameror. Tillgängligheten gör det lättare att fånga dessa

ögonblick. Det avgörande är kamerateknologin och tillgängligheten. Men också
medvetenheten, att veta att det går att med kameran registrera alla dessa ögonblick.

”Alltså grejen är den att när man har en mobil så har man den ju alltid
i fickan och då kan man ju ta sådana foton som man inte skulle kunna

ta om jag vore ute med en digitalkamera för då står man verkligen och

väntar på att fota någonting.”11

                                                  
9 Wells a.a., s. 243
10 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa (2001) Practices of looking an intoduction to visual culture
New York: Oxford university press inc s.139
11 intervju med informant, se separat bilaga s.23
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Ögonblicket som genom mobilkameran nu blivit än mer tillgängligt är som ett fryst
moment som de annars bara skulle ha upplevt som en del av något pågående,

utsträckt i tid. I och med att detta är möjligt kan de alltså frysa ett ögonblick av en
handling för att sedan kunna titta på det under en längre tid, de kan se på det och

uppfatta det som varit för tillfälligt för att erfara. Kan de på något sätt bli tränade att

se dessa ögonblick nu när de vet att de går att fånga. Att se detta kan vara en sorts
kunskap om att det faktiskt är möjligt att även fixera det. Om de som betraktare kan

urskilja sådana tillfällen i det ständiga flödet av visuella upplevelser, har det då
förändrat deras sätt att se? Wartofsky menar att vi lär oss att se fotografiskt, att

kamerateknologin, och att vi tar bilder, är medel som omformar vårt seende så att vi

ser saker på ett visst sätt. 12

Den skillnaden som mina informanter gör mellan bilderna tagna med mobil och

annan kamera är som tidigare nämnt möjliggörandet av ögonblicksbilder. De pratade

ofta om den spontanitet som fanns vid tillfället och i bilden. De gav mig också
uppfattningen att de bilder som fångas med andra kameror än kameran i mobilen

enligt dem är mer tillrättalagda och ordnade. Dessa bilder beskrivs som ”riktiga”.
Dem bryr de sig om. Informanterna talar också om hur de när, de blir fotograferade

inte bryr sig längre om att titta in i kameran. Några sa att de inte fixar till sig inför en

kamera längre för att de kan fotograferas nästan jämnt och överallt. Men det är värt
att nämna att någon sa att de inte såg någon skillnad på hur de uppförde sig framför

kameran, det gällde att fixa till frisyren för att vara snygg alla gånger.

Mycket tyder enligt min uppfattning på att informanterna ser på fotografi utifrån de

referenser som de fått inom familjen. Jag kan tänka mig att de utifrån de bilder som
de betraktat sen de vuxit upp, har bildat sig en uppfattning om hur ett fotografi för

dem ska se ut. De fotografier som de refererar till är de som ordnats medvetet för att
passa in i t.ex. familjealbumet. Nu när de på ett mer tydligt sätt fått upp ögonen för

och fått verktyg för de spontana ögonblicksbilderna så har de inget mer sammanhang,

att placera in dessa bilder i, än att de finns i mobilen. Flera av dem sa att de inte såg
dessa bilder som några som skulle passa in i något album.

                                                  
12 Wartofsky, marx W (1993) Kameror kan inte se: Representation, fotografi och det mänskliga
seendet, i Lundström, Jan-Erik (red) Tankar om fotografi, Stockholm: Alfabeta Bokförlag AB  s.34-35
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Ett uttryck som jag bara har hört och som jag inte kan hitta som begrepp någonstans

är go hunting or go fishing och det kan i vissa avseenden beskriva den skillnad som
informanterna talade om, när de beskrev fotograferandet med kameramobilen jämfört

med fotograferandet med annan kamera.  Mobilkamerafotograferandet kan ses som
go fishing då de ibland fotograferar utan något specifikt mål, de trycker av på

knappen och vet inte riktigt vad de får. Ibland får de napp och de gillar vad de ser och

andra gånger nappar det inte. Go hunting kan liknas med det mer ordnade fotografiet
då de vet vad de söker och jagar rätt på det, t.ex. de bilder som de ser som ”riktiga”

och passande för fotoalbumet.

Bildomlopp
Inga av de informanter jag har talat med har gjort papperskopior av sina
kameramobilbilder. Några få har dock sparat vissa bilder på datorn. Bilderna ligger

oftast bara lagrade i mobilen ett tag för att sedan lämna plats för nya. Med en

knapptryckning kan de med enkelhet radera bilderna. Att kvaliteten som i många fall
är så pass låg och utrymmet relativ begränsat kan medföra ett slags fotografera- och

raderabeteende. Det uppstår alltså en rotation av bilder där kameramobilen ger ett
tillfälle att skapa interaktiva fotoalbum. Som flera av informanterna uttryckte, så

slänger man en bild när man tröttnat på den. Bilden slutar vara viktig och tillför inte

något längre, den ersätts enkelt av något färskare.
Det är alltså inte något problem att kasta bilder, vilket de flesta upplever med de

fysiska papperskopiorna. Det här är en uppseendeväckande skillnad. Är det p.g.a. den
visuella kvaliteten eller kan det vara annat i den digitala tekniken som bidrar till den

rotation som jag stött på?

”Mest alltså så här blajbilder”
Mina informanter gav mig en uppfattning om hur de själva ser på sina bilder som de
tagit med mobilen. Alla uttryckte själva att bilderna i hög grad var oseriösa. De

använde uttryck som: slit och slängbilder, blajbilder, lite skitsamma osv. De pratade

ofta om andra kameror och papperskopior som riktiga eller vanliga. Det var tydligt
att de värderade mobilkameran och dess bilder på ett helt annat sätt. Vilka var då

dessa blajbilder, vilka motiv hade de fotograferat?



12

När vi tillsammans tittade på deras bilder för att kategorisera dem föreställde

majoriteten av bilderna vänner, pojk/flickvänner samt dem själva. Vad det gäller
övriga bilder var det flera som hade tagit bilder på sitt husdjur, något annat medium

och sådant som hade en specifik funktion som t.ex. bakgrund för displayen eller för
att skicka som Mms. Överlag uppfattade både jag och informanterna flera av bilderna

som lekfulla och, som alla uttryckte det ”spontana”. Då syftar det oftast på bilder

med grimaser och händelser med komiska situationer.
Informanternas uppfattning om när de fotograferar, var att det är på fritiden.

”Speciella tillfällen”, var ett svar som ofta gavs. Jag frågade vad det var för tillfällen
och fick till svar att det handlade om tillfälliga situationer. Oförberedda tillfällen då

man inte har en annan kamera med sig.

Fritid, kollektiv identitet och konsumtion
Kopplingen mellan fritid och fotografering har varit lätt att se. I texter som behandlar

fotografi, konstateras också denna koppling. Det finns också tydliga kopplingar till
fotografi som konsumtionsvara, ”photographic equipment and images enter the

family in form of consumer goods.”13 Kameran är ofta närvarande i de situationer då
familjen har ledig tid tillsammans, och då i sammanhang förknippade med

konsumtion. ”It is in terms of leisure that the family identity and consumer capitalism

most potently meet, and this meeting is generally attended by the camera”.14

I flera texter som jag refererar till framställs fotografi också som en central roll för

stärkandet av familjens band och identitet. Vad jag i min undersökning fann var att
informanterna sällan hade bilder på sin familj. Jag kan alltså inte jämställa deras

”fotoalbum” med det väl omskrivna familjealbumet. Däremot kan resonemanget

appliceras på konstruerandet av den kollektiva identiteten. De bilder som jag fann
övervägde, och som jag tidigare nämnt, föreställde informanternas närmaste krets,

såsom vänner och flick- och pojkvänner, ofta också tillsammans med den som
fotograferar. Här har fotograferandet och fotografierna blivit en funktion för att

stärka vänskapsbanden och sammanhållningen, fotografierna bekräftar den genom att

högtidlighålla och föreviga det kollektiva ögonblicket.15 Dessa frysta ögonblick blir

                                                  
13 Slater, Don (1995) Domestic photography and digital culture i Lister, Martin (red) The
photographic image in digital culture, London: Routledge s.129
14 Ibid., s.130
15 Bourdieu,Pierre (1993) Kultursociologiska texter, Stockholm: Brutus Östlings Symposin s.67-68
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till medierade minnen som går att syna både direkt och vid senare tillfällen och då på

nytt bekräfta banden inom vänkretsen.16  Att det förekom festbilder bland mina
informanters bilder bekräftar Bourdiues resonemang och idé om att bilderna är ett

medel för festens återupplivande och fotograferandet för att skapa högtid år festen.17

Informanterna väljer att fotografera med mobilkameran på sina egna fester men på

mer familjära tillställningar tar man med en annan kamera. Vid de båda tillfällena har

kameran och bilderna fått den funktion som jag ovan nämnde, men i fallet med
mobilkameran kan återupplivandet ske enklare och kanske oftare p.g.a.

tillgängligheten och mobiliteten. Jag har flera gånger observerat hur kompispar
använder sina kameramobiler som en form av underhållning, de fotograferar sig

tillsammans och tittar på bilderna under nöjesfyllda skratt.

Mms:en som flera av informanterna använder sig av, kan vara ett ännu tydligare sätt

att bevisa och bekräfta vänskapen. MMS (Multimedia Messaging Service) är

meddelanden med text, ljud och bild som man kan skicka och ta emot med en mobil.
Det kan mycket väl jämföras med vykort som är ett sätt att upprätthålla

kommunikation.18 Bilder kan skickas för att verifiera vänskapen, visa på att man
förstår varandra. Mms:et som kommunikationsmedel tillhör också ett av de tekniska

medier som på ett påtagligt sätt påverkar sociala relationer. Det moderna sociala livet

kan ses som frikopplat från rummet.19 Kommunikationen kan överskrida och ske över
stora avstånd i både tid och rum. Mms:et, till skillnad från ett vykort, kan ge en

starkare känsla av ett här och nu. Mottagaren får vara med på ett direktare sätt utan
att vara bunden till samma plats.

Några informanter sa att de framför allt fotograferar coola och roliga bilder just för
att skicka. För att någon kompis ska få sig ett gott skratt.

                                                  
16 Ibid., s. 67 (Bourdieu skriver om detta bekräftande men syftar på familjebanden.)
17 Ibid., s. 74
18 Göthlund, Anette(2002) Jämför t.ex. med hur Göthlund beskriver användningen av vykort. Afischer
och kort. Bildgenrer i bruk, i Becker m.fl. (red) Medier och människor i konsumtionsrummet, Nya
Doxa s.142
19 Giddens, Anthony (1997) ”Modernitet och självidentitet” Uddevalla: Daidalos, se inledningskapitel.
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“ Man kan säga att jag har tagit vissa bilder för kompisar också, dom som

fattar våra inside jokes liksom. Våra sjuka skämt. Interna skämt…en bild
säger mer en tusen ord, så dom fattar direkt.”20

Bilderna läses inte utifrån några estetiska kvaliteter i traditionell mening utan

fungerar mer som ett sätt att hålla igång relationen, en symbolisk kommunikation.

Bilderna bedöms inte i och för sig själva, utifrån estetiska kvaliteter och kanske inte
heller utifrån de tekniska. Läsningen av dem är mer av sociologisk karaktär.21

Det finns också möjligheten att fotografierna raderas för att i stället bekräfta ett
avstånd eller brott i relationer.

”Ja och sen raderar man efter humör tror jag, när jag sitter och raderar,
ja man kanske har blivit osams med någon och man liksom vad har jag

kvar den här skiten för?”22

Det konstanta omloppet av bilder i mobiltelefonen som ungdomarna är med och

skapar kan liknas vid ett konsumerande. Jag kan här också tillägga att flera
informanter talade om vad de hade för bilder i sin förra mobil och att de ibland fört

över vissa av dem till sin nya mobil. Men också att mycket bilder försvinner p.g.a. de

ofta köper en ny mobil av senare modell.
Konsumtionen idag har ofta beskrivits som ett slit- och slängkonsumerande.

Samma begrepp använder informanterna själva om sina egna bilder. De raderar dem

och ersätter med nyare bilder. De reviderar sina ”album”.

Den självbiografiska berättelsen
Som flera av informanterna uttrycker så tar de bort bilder som inte känns aktuella och

inte betyder något för dem längre.  Bilderna berättar något för dem, men också om

dem. Karin Becker skriver att ”människor ser bilder som visuella avsnitt ur en
berättelse om det egna livet och att dessa visuella avsnitt, dvs. fotografierna ingår i

identitetsskapandet. ”23

                                                  
20 Intervju med informant, se separat bilaga s.11
21 Bourdieu, a.a., s.70
22Intervju med informant, se separat bilaga s.12
23 Becker, Karin (2002) Lagrade bildminnen, i Becker m.fl. (red) Medier och människor i
konsumtionsrummet, Nya Doxa s. 174
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Bilderna finns med i konstruerandet av självet, och i den tid vi lever i nu

(moderniteten) skapas självet reflexivt. Detta reflexiva projekt refererar till att just
göra revideringar mot bakgrund av nya informationer och kunskaper. Att upprätthålla

en sammanhängande biografisk berättelse, men ständigt revidera den.24

Denna biografi ”måste kontinuerligt integrera händelser som inträffar i den yttre

världen och sortera in dem i den fortsatta historien om självet”.25

Det blir tydligt att dessa bilder som roterar i mobilen är en del av berättelsen, eller del
av den ständiga process som identitetsskapandet är. Men kameramobilbilderna är inte

de enda bilderna i självbiografin, de konkurrerar med det bildflöde som hör vardagen
till. De kan då vara ännu viktigare att använda just fotografier som ett redskap för

självdefinition. Behovet att få syn på och definiera sig aktualiseras i tider då

reflexiviteten ökar.26 Då tänker jag inte bara på när de själva figurerar på bilderna
utan att de definierar sig själva genom att samla på sig bilder som har med dem själva

att göra. Att på bild befästa vilka deras kompisar är, i vilka sammanhang de har varit

och vad de har i sin omgivning, fungerar som en bekräftelse. Fotografiet som ett
bevis.

Mina informanter befinner sig i en period i livet där självdefinition känns särskilt
aktuellt, tonåren. Under den perioden utvecklas de fortfarande både kroppsligt och

intellektuellt. Det är en tid av osäkerhet, sökande, sårbarhet och det finns ett stort

behov av att få hävda sig själv.27

Att visa sina bilder för andra är en bidragande orsak till att de fotograferar.

Informanterna nämnde inte det direkt när jag frågade om varför de fotograferar utan
det framkom i andra sammanhang.

” Jag tror det handlar mycket om att visa, att visa för någon. Förr i
tiden kanske det var mer för att den här bilden är så vacker eller nåt

sådant men nu är det mer så här, den här bilden ska jag visa för den
personen och sen kan jag radera den”. 28

                                                  
24 Giddens a.a., s. 9-31
25 Ibid., s. 69
26 Becker, a.a., s. 175
27 Drotner, Kirsten (1991) ”At skabe sig – selv”, Copenhagen:Gyldendal, Nordiskt förlag s. 95
28 Intervju med informant, se separat bilaga s 11
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Det kan bli en fråga om autenticitet, att låta någon annan bevittna och bekräfta att det

som syns på bilden är eller var på riktigt.
I den gruppintervju som citatet ovan är hämtat ifrån, ledde uttalandet till

reflekterande över framtiden. Bilderna kanske bara finns tillfälligt. Det kunde skönjas
en viss oro över att det kanske inte kommer att finnas så mycket av deras egna bilder

till hands senare i livet. Något som de sa att de säkert kommer att sörja över då. De

undrade över vilka bilder som de kan titta på som gamla. Ungdomarna visar på en
medvetenhet om sin egen framtid trots att de inte erfarit den. Något som visar på den

reflexivitet som hör moderniteten till.29  De bilder som de nu tar och behåller, om än
mer tillfälligt, kan vara medel för att både fixera nuet och kunna titta tillbaka på det.

Trots bildernas tillfälliga karaktär tycker jag mig se att de kan ge både ett avstånd och

en närhet till tid och rum. ”De bygger en synlig bro til fortiden, samtidig med at de
skaber hold på nutiden. När man fotograferer, oplever men denne dobbeltydighed på

sin egen krop /... /. Her får man også et nyt syn på andre, og man får et nyt blik på sig

selv”.30

Att informanterna är i tonåren och i gång med att konstruera sin identitet gör det lätt
att förstå varför de har mest bilder på sin närmaste krets och på sig själva.

Att t.ex. naturbilder sällan förekommer är fullt begripligt då de inte öppnar upp för att

ge samma perspektiv på en själv och andra. Att identitet inte är något man har själv,
utan det är något man får i och genom kommunikationen genom och med varandra är

ett konstaterande som är högst relevant i detta resonemang.

Självporträttet är ett vanligt förekommande motiv i informanternas mobiler. Själva

mobilkameran gör det lätt att också ta sådana bilder. En liten spegel i form av en
metallplatta sitter placerad precis bredvid linsen på många mobiltelefoner. Det gör

det lätt för personen att se hur den ser ut och ungefär var den befinner sig i bilden.
Detta förenklande bidrar nog till den pose som jag har sett att många som

fotograferar intar, att sträcka ut armen och rikta kamera mot sig själv och trycka av.

När bilden sen med en gång visas på displayen får personen en tydligare bild.

                                                  
29 Ett liknande resonemang förs i ”Möten med bilder” Eriksson, Yvonne och Göthlund, Anette (2004)
Lund: Studentlitteratur, där de hänvisar till,Thomas Ziehe.
30 Drotner, a.a., s.95
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Självporträttet, den medierade bilden av en själv, kan medföra ett nytt perspektiv.

Spegeln är inte en lika pålitlig bild, den är för direkt, fotografiet kan bättre jämställas
med hur andra ser dig. En av informanterna uttryckte det just så, att genom

självporträttet försöker informanten få perspektiv på hur någon annan ser. Något som
inte går att upptäcka själv i spegelbilden. Jag upplever också att enkelheten med att ta

självporträtt gör det tillgängligare för experimenterande. Det går att leka med bilden

av sig och det går att enkelt radera så att ingen annan ser den leken.
Några av informanterna talade med mig om det experimenterandet när vi tittade

igenom deras bilder. I ett fall kom det också fram tecken på intertextalitet, hur andra
bilder kan vara en referens och inspirationskälla.

”Ja, man försöker ju uppnå du vet så här mycket efter tidningar, man
försöket väl uppnå någonting, försöker väl likna någon annan mer”.31

Under min studietid har ett uttryck kommit att blivit centralt i många resonemang och
nu i min undersökning får det också relevans. Descartes uttryck ”jag tänker, alltså

finns jag” har i Lacansk anda omvandlats till ” jag syns, alltså finns jag”.32 Att se sig
själv på bild är ett sätt att för sig själv och andra bekräfta att, där är jag. Jag är och

finns.

Reflexivitet och paradoxer
Vardagen är fylld av olika visuella uttryck och av medier som flödar i alla former.
Kameramobilen är en del av dessa nya teknologiska medier. Den tillhör också genom

sin inbyggda kamera ett verktyg som kan ge människor möjligheter till att med den,

utföra fotografering som en symbolpraktik, för att undersöka och distansera sig och
då se sitt liv ur ett nytt perspektiv. Kameramobilen är också en del av den moderna

värld som bidrar till den ökade reflexiviteten. Reflexiviteten påverkar
medvetenheten, om att ständigt kunna bli till bild.33  Vad jag upplever hos flera av

mina informanter är en medvetenhet som på ett sätt bidrar till en likgiltighet. Att inte

komma undan kamerorna är vardag, och inget som de tycker påverkar dem. De

                                                  
31  Intervju med informant, se separat bilaga s.13
32 René Descartes, fransk filosof och Jacques Lacan är en fransk psykoanalytiker som haft betydelse
för diskussioner som bl.a.  rör subjektet och identiteten.
33 Becker a.a., s. 153
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uttrycker att de inte bryr sig så mycket. Samtidigt som de pratar om att fotografiet är

ett sådant betydelsefullt och på ett sätt starkt bevismaterial så visar de ingen oro för
hur bilder tas och används. De har en tillit till dem som fotograferar och tycker att det

som är så bra med den digitala tekniken är att man kan fort se resultatet och på
demokratiskt vis bestämma om bilden ska sparas eller slängas. Och med vetskapen

om att bilderna ofta raderas så blir det inte seriöst i samma mening. De känner inte att

de behöver ordna sig eller göra sig till som när de vet att ett specifikt
användningsområde finns.

Det som är bildmässigt sett negativt, den ofta så låga upplösningen, är i annat

resonemang positivt. När de talar om smygfotografering så är de inte rädda för det

alls, för att det blir ändå inga bra bilder på avstånd.
Den avslappnade attityd som de uppvisar inför att bli fotograferad med en

kameramobil kan vara anledning till att de, som jag fått se, i några fall tar avslöjande

bilder på varandra och sig själva. Det tycks inte ha funderat på hur lätt de kan spridas.
Eller, så är de kanske lite mer likgiltiga och har inte orken att oroa sig. De har så

många andra val och dilemman i sina liv att ta ställning till.  Att skapa sig själv i
modernitetens virrvarr av alternativ, möjligheter och ställningstaganden kan medföra

att just den tillit som jag uppfattar och tidigare nämnt blir av särskild betydelse.

Tilliten sätter en parentes om sådant som,  om de hade ägnat allvarligare funderingar
kring det, lett till en starkare oro.34

                                                  
34 Giddens a.a., s.11-12
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Slutdiskussion
Användandet av kameramobilen är utbrett. Ungdomar använder sina på
kameramobiler på olika sätt och olika ofta. Bland mina informanter har jag har

kunnat uppfatta att bilderna de tar är en del av en viktig kommunikation och ett
betydelsefullt berättande om dem själva. Bilderna fungerar som bekräftelser på vad

de gillar, vilka deras kompisar är, var de varit, hur de själva ser ut – vilka de är.

Deras egen uppfattning är att de inte tittar på bilderna så ofta men att vissa bilder
ligger kvar i mobilen för att kunna visas upp för andra eller för att ge tillbakablickar.

Tekniken och den behändiga utformningen möjliggör att den som fotograferar lätt
kan vara med i bilden utan att behöva självutlösare. Självporträtten och bilder på dem

själva tillsammans med någon är vanligt förekommande. Att ta bilder på sig själv är

ett sätt att få perspektiv på sig och på hur andra ser dig. Att själv finnas med på sina
bilder är också en fråga om autenticitet, jag var där, jag finns. Om en sådan bild

skickas som Mms förvandlas det också till, jag är här. Kameramobilen möjliggör ett

här och nu.

Det lekfulla och avspända förhållningssättet ungdomarna hade visar på att de ofta
använde fotograferandet och bilderna som underhållning. Jag såg det ibland som att

de lekte med kameran. Möjligheten till att ta många bilder utan kostnad, se dem

snabbt på displayen och radera dem tror jag är anledningen till ett testande och en
lekfull och spontan inställning. Trots att de anser kvaliteten vara låg så tar de

fortfarande bilder. Det kan både vara tillgängligheten och kanske till och med den
låga kvaliteten som gör att de tar fler och lite andra typer av motiv än de gör med

andra kameror.

Att de är medvetna om, den dåliga kvaliteten gör att de släpper eventuella krav på
”bra” bilder. Det i sin tur kan möjligen påverka deras syn på fotografier tagna med

andra kameror. Sådana fotografier ska enligt deras mening vara mer seriösa. Då är de
ordnade, är det personer med på bilden ska de helst titta in i kameran och se bra ut.

Ljus och komposition kan också ägnas mer tanke. I mitt eget praktiserande under

undersökningstiden har jag själv känt av just kravlösheten och jag har kanske inte
heller visat samma respekt för de som blivit avbildade. Med kameramobilen har jag

varit mer hänsynslös i flera bemärkelser.
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Jag upplever att informanternas syn på fotografi ofta var byggt på äldre bilder som

deras föräldrar tagit. De ordnade och seriösa bilderna var de ”riktiga” fotografierna.
Ett album t.ex. innehöll familjebilder och inte spontana bilder och bilder av

kompisar. Att ingen av de intervjuade ungdomarna hade gjort papperskopior av
kameramobilbilderna kan vara p.g.a. den låga kvaliteten men kanske också för att de

inte ansåg att deras ögonblicksbilder passar in någon annan stans än i mobilen. Jag

upplever att kameramobilbilder för mina informanter är en egen genre.
Informanternas bilder har också till skillnad mot papperskopior ofta ett ”bäst före

datum”. Bilder som de sett under en tid raderas för att ge plats för nya.
Minnesutrymmet i mobilen kan vara det som styr och kanske även att bilderna inte

ses som tillräckligt seriösa för att spara.

Något som slagit mig under undersökningens gång är hur den fysiska papperskopian

på något sätt är den som räknas. När fotografiet finns på papper har det intagit en

plats i högre grad och som många känner är det inte så lätt att slänga. Hos mig väcker
det frågan om ett fotografi är mer betydelsefullt för att det finns på papper och för att

det inte är lika lätt att kasta?

I min undersökning valde jag att tillsammans med informanterna kategorisera deras

bilder för att synliggöra vilka motiv som är vanliga och hur ungdomar använder sin
kameramobil. Jag tittade på en ganska bred grupp med lika många flickor som

pojkar. Jag anser att jag hade kunnat göra samma undersökning och utgått ifrån ett
genusperspektiv och tittat på en mindre grupp men det lockade mig inte under

undersökningens början. Jag har också under slutet av undersökningen hittat andra

teoretiska perspektiv som jag hade kunnat förhålla mig till. T.ex. hade det varit
intressant att utgå ifrån tankar som rör narrativ identitet.

Min nyfikenhet att undersöka den här praktiken har gett mig nya funderingar kring

fotografi och samhället idag. Den har också bidragit till frågor kring min roll som

blivande bildpedagog.
Att jag tittat på en bildpraktik som sker utanför skolans ramverk gör att jag funderat

på hur och om den ska tillvaratas av skolan. Jag tycker att de mest givande
uppgifterna i en lärandesituation är när det går att för eleverna själva relatera
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uppgifter till sina egna referensvärldar. Men det jag ställer mig frågande till, är om

dessa praktiker som sker utanför skolan på något sätt kan utsättas för en
”skolifiering”. Det som sker på fritiden är ofta befriat från prestation och

teoretisering. Vad händer då med den praktiken när den möter skolans ramar? Kan en
sådan praktik bli lika fri, lustfylld och avdramatiserad när den väl en gång mött

skolkontexten?

Det skulle vara en rolig och spännande utmaning att få göra något med dessa
kameramobilbilder i skolsammanhang och min önskan är då att eleverna kan behålla

samma lustfyllda inställning till detta fotograferande både i och utanför skolan.
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