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Abstract 
Allt om bröllop är en av Sveriges största bröllopstidningar vari läsaren förväntas inspireras till 

sin kommande bröllopsdag, bland annat genom att se andra läsares bröllopsfotografier. Syftet 

med den här studien är att med Allt om bröllop som fall granska vad bröllopsfotografier kan 

säga om det nutida bröllopet samt vad bröllopsfotografens uppdrag egentligen1 är. Genom att 

utföra en komparativ visuell studie där bröllopsfotografier från nutida Sverige jämförs med 

bilder och tidigare studier från 1900- och 2000-talet samt genom att bilderna ställs i kontext 

av teknologisk och samhällelig utveckling ges en bild av vad som har förändrats i 

bröllopsfotografierna samt vad förändringen kan bero på.  

Vad som går att konstatera är att det i bilderna från de senaste 10 år sedan går det återfinna 

teman som åberopande av tradition, konsumtion samt ett skapande av berättelsen om 

bröllopet. Konsumtion (även ofta refererat till som överdåd i studien) har varit ett tema för 

bröllop en längre tid men hur ekonomiskt kapital (via bland annat konsumtion) framhävs har 

förändrats. Utifrån det empiriska materialet kunde en korrelation mellan sociala mediers 

etablering och åberopandet av tradition, skapande av en berättelse i bilderna samt ett ökat 

fokus på att framhäva konsumtion i bröllopsbilderna konstateras. Slutsatsen för studien är att 

bröllopet blir ett sätt att i en värld av osäkra relationer att visa att just den här relationen har 

något extra. För att ytterligare framhäva hur viktig just den relation som slutar i äktenskap är 

görs stora investeringar i bröllopet och tradition åberopas för att stärka ritualen. 

Bröllopsfotografen skapar ett minne av bröllopsdagen som både är delbart på sociala medier 

och evigt (även om relationen inte skulle vara det). 

 

Nyckelord: Bröllop, bröllopsfotografier, riter, tradition, konsumtion, skalinstitutioner 

  

 
1 Utöver att fotografera 
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1. Inledning 
Vid ett bröllop jag fotograferade hösten 2020 togs bilden som kan ses här ovanför2. Paret hade 

valt att anlita en (betald) fotograf men dagen förevigades även av bröllopsgästerna. Bilden är 

troligen inte parets favorit från deras bröllopsdag men samtidigt visar den på ett fenomen som 

är unikt för nutiden; trots att de flesta gästerna har tillgång till en kamera3 och lär 

dokumentera det de kan av bröllopsdagen anlitar bröllopspar ändå professionella fotografer. 

Om syftet med att ta bröllopsbilder endast var att skapa minnen av bröllopsdagen hade inte 

det räckt med gästernas bilder? Betalda uppdrag för fotografer, är idag få men vid just bröllop 

är par villiga att lägga tusentals, ibland tiotusentals, kronor på en väletablerad professionell 

fotograf. Även om en professionell fotograf så klart bidrar med mer av en garanti för 

teknologiskt och estetiskt tilltalande bilder kvarstår faktumet att denna kunskap är något som 

sällan ges en ekonomisk ersättning i andra sammanhang. Så vad är det som gör att människor 

är villiga att lägga stora summor pengar på fotografier av just sitt bröllop? Har 

bröllopsfotografen något att erbjuda som en amatör- eller hobbyfotograf inte kan efterlikna 

 
2 Se Fig. 1. 
3 Enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2019 hade 92% av alla svenskar över 12 år tillgång till en 
smartphone 2019 (Internetstiftelsen, 2019:7) (majoriteten av dagens smartphones innehåller kameror) 

Fig. 1: Bild från Bröllop 26 september 2020. En bröllopsgäst filmar med sin mobiltelefon under en bröllopsvigsel.  

Fotograf: Alexandra Roslund  
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oavsett deras kamerakunskaper? Eller är fotografen kanske bara kvar av tradition? Hur kan vi 

förstå dagens bröllopsfotografier utifrån det samhälle de är tagna i? 

 

Att kärleken har stor betydelse för de flesta av oss människor är nog något få skulle 

argumentera emot. Det räcker bara med att titta på det enorma utbud av filmer och serier där 

det lyckliga slutet för protagonisten är att ”leva lycklig i alla sina dagar” med sin 

kärlekspartner eller att öppna Instagram och se alla #couplegoals för att förstå att vi på någon 

nivå ser kärleken som något centralt för lyckan. Samtidigt lever vi i en tid där relationer är 

ganska osäkra, även om en relation slutar upp i äktenskap så är det ungefär 50% chans att 

äktenskapet slutar upp i skilsmässa enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB:2020b). 

Men trots att äktenskap kanske inte är ”tills döden skiljer oss åt” på samma sätt som de var 

förr i tiden och oddsen för att äktenskapet ska hålla ligger på 2.0 väljer människor att chansa   

och satsa på sin kärleksrelation. Jag är medveten att detta kan få det att låta som att jag är en 

relativt cynisk person när det kommer till relationer men grunden i denna studie ligger snarare 

i ett intresse för bröllopsfotografier och en nyfikenhet på hur/om samhällsutvecklingar 

förändrar innehållet i bröllopsfotografier och hur vi använder dem. I den här studien kommer 

jag att undersöka hur bröllopsfotografier har omvandlats från stela uppställda porträtt i studio 

som endast återfinns i hemmet på 1960-talet (en tid då människor börjat gifta sig på grund av 

kärlek men skilsmässor ännu sågs som tabu4), till de romantiska och berättande bilder på plats 

och som delas generöst på sociala medier som bröllopsfotografier är idag. Bilderna ställs i en 

kontext av de samhälleliga och teknologiska utvecklingar som kan ha haft inverkan på såväl 

deras innehåll som deras användning. Vad händer när bröllopsfotografierna inte längre sitter 

fast i ett familjealbum utan kan visas upp för världen i sociala medier? Hur förändras det vi 

ser i bröllopsfotografier i takt med att normer kring sexualitet, äktenskap och tvåsamhet 

konverteras? 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Genom att studera bröllopsfotografier i en av Sveriges största bröllopstidningar Allt om 

Bröllop från 2002–2020 samt jämföra dessa med tidigare studier fås en uppfattning om hur 

utvecklingar i samhället och möjligheten att offentliggöra bröllopsfotografier har påverkat 

 
4 Se exempelvis Giddens (2002) 
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innehållet i bilderna. Syftet med studien är att genom att studera nutida bröllopsfotografier få 

en förståelse för bröllopet och bröllopsfotografiets roll idag.  

Vad säger oss bröllopsfotografier om bröllop i dagens Sverige? Varför anlitar 

fortfarande folk bröllopsfotografer till stora summor pengar i en tid där övriga betalde 

uppdrag för fotografer är få?  

2. Studiens genomförande  

2.1. Visuell kvalitativ fallstudie 
För att besvara frågeställningarna har en fallstudie av den svenska bröllopstidningen Allt om 

bröllop genomförts. I analysen av materialet har en kvalitativ visuell analysmetod använts. 

Fallstudier hjälper till att ge en mer nyanserad syn på verkligheten i analyser som rör 

mänskliga angelägenheter uppger Bent Flyvbjerg (2006). Då syftet med studien bland annat 

är att få en uppfattning om vad bröllopsbilder kan säga oss om nutida syner på äktenskap och 

dess roll som lyckans manifestation är fallstudien och dess fokus på kontextbaserad kunskap 

fördelaktig som metod för att besvara frågeställningarna.  

 

Flyvbjerg (2006) konstaterar i Five Misunderstandings About Case-study research att det 

finns en föreställning om att resultat i fallstudier är mindre generaliserbara än studier som 

tillämpar andra metoder (a.a.:8). Flyvbjerg poängterar att generaliserbarheten i fallstudier är 

beroende av valet av fall (ibid). Som exempel tar Flyvbjerg Galileos motbevis mot Aristotoles 

gravitationsteori (ibid.). Genom ett väl valt (extremt) fall lyckades Galileo falsifiera en teori 

som setts som korrekt i flera sekel (a.a.:8ff.). Galileo tar Flyvberg som ett tydligt 

naturvetenskapligt exempel på hur väl valda fall kan ge generaliserbara resultat men vi ser 

även detta inom samhällsvetenskapen med exempelvis Foucaults teorier rörande panoptismen. 

Till den här studien valdes, med hänvisning till Flyvbjerg (och efter noga övervägning mellan 

olika potentiella fall5) Allt om bröllop. Fallet blir här bröllopsfotografier och den stora 

företeelsen hur dessa bilder används. Enklare bröllop med vigslar i stadshus eller fest i ett 

partytält i trädgården saknas i Allt om bröllop och majoriteten av alla bröllop är mellan vita, 

heterosexuella par som har borgerliga utomhusvigslar eller protestantiska kyrkvigslar och 

framförallt ser de alla ut att vara ordentligt påkostade. De bröllop som syns i Allt om bröllop 

 
5 Instagram, fotografers hemsidor, personers bröllopsalbum, fototidningar, böcker om bröllopsplanering med 
flera 
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utgör därför ett extremfall, de är inte representativa för alla bröllop i Sverige utan snarare för 

idealbilden av ett svenskt bröllop (möjligen skulle vi kunna kalla det ett arketypfall). Allt om 

bröllop är dessutom en av Sveriges största bröllopstidningar och kan ses som en 

normbildande publikation. Så även om alla bröllop inte ser ut som de vi kan se i Allt om 

bröllop är tidningen representativ för hur bröllop förväntas se ut. Flybjerg framhäver att 

extrema fall ofta kan framhäva mer information än andra samt ger en god bas om målet med 

studien är att synliggöra vad som ligger bakom fenomen (a.a.:13). Då målet med denna studie 

är att få en bild av varför bröllopsbilder idag ser ut som de gör och vad det säger om moderna 

användningar av bröllopsfotografier samt det nutida bröllopet blir valet av ett extremt fall så 

som Allt om bröllop därför fördelaktigt. 

 

För att säkerställa en förståelse om den kontext bilderna är tagna inom har en komparativ 

analysstrategi applicerats där bilder från nutida bröllop har jämförts med bilder från äldre 

upplagor av Allt om bröllop samt litteratur6 om bröllopsfotografier under 1900-talet. För att 

förstå varför det har skett en förändring i innehållet i bröllopsbilder och vad denna kan säga 

oss om äktenskap och bröllop idag behöver bilderna sättas i en kontext av det samhälle de är 

tagna i och hur det har förändrats mellan de olika bilderna. Exempelvis kunde en trend av 

ökat antal detaljbilder under 2010-talet konstateras. För att se ökningen av antalet detaljbilder 

måste bilderna jämföras med tidigare bröllopsfotografier. För att sedan förstå varför antalet 

detaljbilder ökade under 2010-talet behöver de sättas i kontext av den samhälleliga och 

teknologiska utveckling som skedde vid den här tiden.  

Fallstudien som metod bidrar till en god inblick i fallet och dess egenskaper 

vilket i den här studien ger en djupgående förståelse för hur samhällelig utveckling har 

påverkar den nutida synen på samt statusen för bröllop och äktenskap samt hur detta 

karaktäriseras i bröllopsfotografier. 

 

Som analytisk metod har en kvalitativ visuell metod valts. Metoden ger verktyg att studera 

bröllopsfotografierna på djupet och synliggöra underliggande teman för bilderna (Rose, 

2001). I Allt om bröllop kunde teman så som konsumtion, åberopande av tradition och 

skapandet av en berättelse för bilderna återfinnas. Metoden kan i mångt om mycket liknas vid 

en kvalitativ textanalys men utgår från Rose (ibid) som framhäver det viktiga i att våga se 

 
6 Lewis (1998a) samt Bourdieu (1998). 
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bilders effekt i form av just deras visuella egenskaper och att dessa kan både påverka och 

påverkas av sociala praktiker (ibid), något som är av intresse för att uppnå studiens syfte. 

Rose poängterar att bilders mening dels är en produkt av hur de produceras men även 

påverkas av hur bilden används (a.a.:14). Bröllopsbilderna i Allt om bröllop får alltså enligt 

Rose delvis sin mening i form av förevigandet av en bröllopsdag men även av att de 

publiceras i en tidskrift som ämnar att inspirera andra bröllopspar i planeringen av deras 

bröllop. Genom att anknyta det empiriska materialet och dess underliggande teman till ett 

teoretiskt ramverk skapas förståelse för relationen mellan det modena bröllopet, äktenskapet 

och bröllopsfotografens roll samt samhälleliga förändringars inverkan på dessa fenomen.  

 

2.2. Urval och avgränsningar 
Allt om Bröllop började ges ut 2002 och är, som tidigare nämnt, en av Sveriges största 

bröllopstidningar. Tidningen ges ut fem gånger per år och läses av cirka 22–23 000 läsare per 

utgåva enligt uppgifter via mailkontakt med chefredaktör Jens Christiansen7. Tidningens 

främsta målgrupp är par som planerar bröllop med främsta inriktning på bruden. De bröllop 

som syns i tidningen är som tidigare nämnt framförallt med heterosexuella, vita par som har 

protestantiska eller borgerliga vigslar. 

 

För att uppnå syftet med studien är det lämpligt att studera bröllopsbilder från riktiga bröllop 

(då de blir en representation för hur bröllop och bröllopsfotografier faktiskt ser ut snarare än 

marknadsföring). I Allt om bröllop finns det dock utöver bilder från riktiga bröllop även 

iscensatta fotograferingar/modefotograferingar. För att uppnå syftet med studien har därför 

främst bilderna från en artikelserie som i (de senaste upplagorna av) Allt om bröllop kallas för 

Läsarnas bröllop8 analyserats. I varje Läsarnas bröllop får vi se ett tiotal bilder9 från (oftast) 

tre olika bröllop. Bilderna är numera tagna av bröllopsfotografen som närvarar vid bröllopet 

men var vid de första upplagorna av Allt om Bröllop tagna av reportrar från Allt om Bröllop. 

Vid de få tillfällen då det varit reportage där det är tydligt att bilderna är från riktiga bröllop 

har även dessa bilder använts. I analysen har störst vikt lagts vid de bilder som är publicerade 

 
7 Jens Christiansen, chefredaktör, Allt om bröllop. E-post 11 november 2020 
8 Dessa reportageserier har funnits med sedan första Allt om bröllop publicerades 2002 men har bytt namn vid ett 
flertal tillfällen. För enkelhetensskull kommer jag att hädanefter hänvisa till dem som Läsarnas bröllop. Jag har  
9 Numera, i början av 2000-talet var det något färre än nu 
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de senaste åren då syftet med studien är att studera vad bröllopsfotografier kan säga oss om 

bröllopet och äktenskapet ser ut idag.  

Dock har även de äldre bilderna samt bilder och bildbeskrivningar i tidigare 

studier varit betydelsefulla då de tydliggör förändringar av motiv och sätter den utveckling vi 

ser idag i en historisk kontext. Framförallt har att studera även tidiga upplagor av Allt om 

bröllop tydliggjort om möjligheten till offentliggörande av bröllopsfotografierna har haft 

inverkan på vad vi ser i fotografierna idag. Detta då det första stora sociala mediet, Facebook, 

grundades 2004 och de första upplagorna av Allt om bröllop publicerades 2002, det vill säga 

innan sociala medier fick den status de har idag.  

 

För att begränsa antalet bilder att analysera till en mängd som är lämplig för studiens omfång 

gjordes ett strategiskt urval bland artiklarna. Jag lånade samtliga tillgängliga upplagor av Allt 

om bröllop10 från Lunds Universitetsbibliotek. För att tydliggöra när vi kan se förändringar av 

val i motiv för bröllopsfotografier gick jag igenom tidning för tidning från och med 2002. När 

jag kunde konstatera att det inte dök upp något nytt i bilderna jämfört med föregående 

upplagor hoppade jag fram några upplagor tills jag kunde se nya mönster bland bilderna.  

Då andra och tredje numret av Allt om bröllop från 2020 inte fanns i bibliotekets 

arkiv valde jag även att själv köpa hem den tredje numret som hade publicerats strax innan jag 

började skriva denna uppsats. Den tredje numret av Allt om bröllop från 2020 utgör ett extra 

extremt fall då bilderna från läsarnas bröllop i denna upplaga var från bröllop som tog plats 

under Covid-19-pandemin. Med anledning av att pandemin satt restriktioner för bland annat 

antalet gäster för bröllop synliggör Allt om bröllop #3 2020 vad som händer när bröllop inte 

kan genomföras på det sätt de brukar och vilka element som stannar kvar, förändras eller 

försvinner vilket tydliggör vad det är som är det viktiga i det nutida bröllopet.  

3. Forskningsläge  
Sedan kameran uppfanns på 1830-talet har mycket hänt inom den fototeknologiska 

utvecklingen. Nya teknologier har gett nya möjligheter för fotografer, men även mer krav på 

professionella fotografer att särskilja sig från amatörer på nya sätt. Professionella fotografers 

strävan efter att särskilja sig från amatörer har historisk haft inverkan på vad som syns i 

fotografier, framförallt har det handlat om att utmärka sig genom att ta bilder som är 

 
10 #1 2002 (första upplagan) - #1 2020. 
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teknologiskt och estetiskt omöjliga (eller åtminstone svåra) för en mindre erfaren fotograf11. 

Bland specifikt bröllopsfotografer har detta bland annat lett till att bilderna från bröllop har 

gått från uppställda porträtt i studio till ett större fokus på det ”spontana” eller berättelsen om 

bröllopet, menar forskare som Charles Lewis (1998a). 

 

Trots att bröllopsfotograferingar har varit en förväntad praktik i samband med bröllop sedan 

slutet av 1800-talet är bröllopsfotografiet ett relativt outforskat område akademiskt. Med 

tanke på att bröllop (med undantag för antropologiska studier av ritualen) och 

fotograferingar12 som område har fått lite utrymme inom forskningen allmänt är detta dock 

föga förvånande.  

 

3.1. Maktperspektiv 
Visuella studier av kön, könsuttryck och sexualitet är det som återfinns oftast i nutida 

akademiska studier av bröllopsfotografier. Kanske är detta inte så konstigt då, som bland 

annat Strano (2006) konstaterar, bröllopsfotograferingar utgör ett förhöjt exempel för 

institutionaliserade sociala normer som möter individuella beteenden (a.a.:37). Strano 

poängterar även att det som visas i samband med bröllop (och i bilderna från dem) är 

könsnormer för hur män och kvinnor ska bete sig, framförallt i relation till deras 

(hetero)sexualitet. I samband med att samkönade äktenskap har sedan år 2000 blivit 

legaliserade i fler och fler länder har relationen mellan bröllop, bröllopsfotografier och 

heteronormen blivit än mer aktuell. Katarina Kimport (2012) studerar exempelvis om 

bröllopsbilder av samkönade par förkroppsligar den heteronormativa standarden av en brud 

och en brudgum (a.a.:874). Kimport drar slutsatsen att bilderna både utmanar traditionella 

(heteronormativa) idéer om relationen mellan kön, könsuttryck och sexualitet men samtidigt 

även kan bekräfta det heteronormativa bröllopsnarrativet av en brud och brudgum eller 

kvinnor som brudar och män som brudgummar (a.a.:895).   

 

Även klassperspektiv och andra sociala frågor är ofta förekommande i studier av 

bröllopsfotografier. Exempelvis har Lewis (1997) observerat konsumtions- samt patriarkala 

ideal i relation till bröllopsfotografier (a.a.:167). Lewis menar att även om bröllop och 

 
11 Se exempelvis Lewis (1998a) 
12 Undantag är visuella studier där fotografier används som material. Det är dock sällan fotograferingspraktiken 
som studeras utan innehållet i bilderna. 
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(professionellt tagna) bröllopsfotografier inte kontrollerar människor är de en del av större 

system som har inverkan på människors världssyn, vilket i sin tur förstärker samhälleliga 

ojämlikheter baserade på klass och kön (a.a.: 185). Brent Berry (2006) poängterar även värdet 

i att studera vilka som syns i bröllopsbilder. Genom att studera bilder av bröllopsföljen kunde 

Berry observera att bröllopsföljen och brudpar, framförallt om båda i brudparet var vita 

amerikaner, ofta var etniskt homogena, vilket i sin tur är en indikation på låg grad av social 

integration i det amerikanska samhället (ibid).  

 

3.2. Kultur och religion 
På grund av bröllopets religiösa samt kulturella status är det mindre överraskande att även 

kultur och religion som fokusområde är dominerande bland tidigare forskning som berör 

bröllopsfotografier. Framför allt är det hur kulturer påverkar innehållet samt representeras i 

bröllopsfotografier inom Asian Studies med antropologisk inriktning som till stor del har 

dominerat fältet.  

 

Nhi Lieu (2014) studerar brud-makeovers samt dokumentationen av dessa i form av 

bröllopsbilder bland asiatiska amerikaner (a.a.:133). Lieu konstaterar att även om det finns 

press på paren att utöva sin asiatiska etnicitet och hedra sitt kulturella arv så tar paren även till 

sig trender och praktiker som etablerar deras amerikanska identitet (a.a.:155). 

Bröllopsbilderna och bilder i samband med förlovningen, menar Lieu, används som ett 

verktyg för paren att framhäva sin ”amerikanskhet” (ibid). Lieu konstaterar dock att på grund 

av användandet av ett visuellt medium så blir även parens asiatiska ursprung omöjligt att 

bortse från, oavsett vilken identitet som performativt produceras (ibid).  

 

I studier av kulturer är även globaliseringens samt historiens effekt på bröllopet och 

bröllopsbilder ett återkommande studieobjekt. Sedan lobaliseringens start har behovet av 

visuell kommunikation ökat, menar Bonnie Adrian (2006:83). Adrian konstaterar att visuella 

uttryck från Europa och USA under början av 2000-talet fick inverkan på taiwanesiska 

bröllopsfotograferingar vilket i sin tur har förändrat vad yngre generationer lägger vikt vid på 

bröllopet. Fokus i taiwanesiska bröllop har gått från ritualer till bilder, enligt Adrian (ibid). 

Nicole Constable (2006) skriver i sin studie av bröllopsfotografier från Beijing att dessa på 

ytan kan likna de som återfinns i Taiwan och andra delar av östra Asien (a.a.:39). Constable 
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poängterar dock att, snarare än en kopia av Taiwan eller ett resultat av globaliseringen, är 

bilderna från Beijing en reflektion av den historiska och sociokulturella kontexten av post-

Mao Kina (ibid). Detta är endast två exempel av studier baserade på östasiatiska länder, men 

liknande studier har även publicerats om bland annat Japan och Hong Kong.  

Studier likt dessa ger en bild av att bröllopsbilder utöver att föreviga 

bröllopsdagen även blir representationer av den kontext de är tagna inom, vilket även kan 

återfinnas i de få studier som gjorts av bröllopsbilder från afrikanska länder. Heike Behrend 

(2017) skriver om bröllop längst den östafrikanska kusten och hur religiösa idéer samt 

moraliska anspråk på kvinnokroppen visualiseras i bröllopsfotografier (a.a.:210). Trots att 

mycket i bilderna visar en blygsam och delvis dold brud, vilket går i linje med dessa idéer och 

anspråk, menar Behrend att bilderna även ofta utmanar binära oppositioner då bilderna även 

gör kvinnan synlig (a.a.:210f.). Banai Mupotsas (2015) studie av bröllopsbilder i ett post-

apartheid Sydafrika granskar narrativen i bröllopsbilder. Mupotsa argumenterar för att 

bilderna dels vill skapa nostalgi och en känsla av glädje och kärlek, men att dessa bilder även 

reflekterar post-apartheid Sydafrika och dess narrativ av frihet (a.a.:183). 

 

3.3. Sociala funktioner 
I studier av medier och kommunikation är mediernas sociala funktion en ofta förekommande 

fråga. Trots att bröllopsfotografiet enligt forskare som Lewis (1998a, 1998b) utöver att 

föreviga bröllopet i bilder även har stor påverkan på bröllop samt våra förväntningar av 

bröllop, är den sociala funktionen av bröllopsfotografier ett relativt outforskat område. I sin 

klassiska bok Photography: a middle brow art drev Pierre Bourdieu (1998) på 1960-talet 

tesen att den främsta funktionen fotografiska praktiker (så som bröllopsfotografier) har är att 

förstärka integrationen av familjegruppen genom att förstärka känslan familjen har av sig 

själv och sin enighet (ibid:19). I sin studie av bilder från sydkoreanska bröllop skriver Laurel 

Kendall (2006) att en av de främsta funktionerna med att ta bröllopsbilder är att visa upp 

ekonomiskt och, framförallt, socialt kapital (a.a.:14).  Lewis (1998b) teser kring 

bröllopsfotografiets funktion går till stor del i linje med Kendall. Enligt Lewis beror formella 

bröllop och professionella bröllopsfotografers status till stor del på att bröllopspar har lärt sig 

att de ska värdesätta dem (a.a.:89). Bröllopsfotografierna blir bärare av idén om det ideala 

bröllopet och ideala livet och därmed även rådande ideologier (ibid). Bilderna blir enligt 

Lewis ett sätt för paren att bevisa att de levde det ideala livet, att de är viktiga (om än för en 
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liten stund) (ibid). Men den roll paret spelar framför kameran är till stor del baserad på 

bröllopsindustrin och de förväntningar den skapar, snarare än paret själva, konstaterar Lewis 

(a.a.:90).  

 

3.4. Vad finns kvar att utforska? 
Likt många andra samhällsvetenskapliga områden har de studier som gjorts om 

bröllopsfotografier främst fokuserat på hur bröllopsfotografier porträtterar och rekonstruerar 

maktstrukturer och framförallt könsnormer så som heteronormen. Dessa studier bygger 

framförallt på en bildanalytisk metod där representation av exempelvis kön och könsuttryck i 

bröllopsbilderna granskas. Bröllopets höga status som kulturell- och religiös ritual har även 

resulterat i att forskare har lagt en del fokus på hur kulturer och religioner representeras i och 

påverkar bröllopsbilder och deras innehåll. Studierna om kultur och religion har framförallt 

byggts på en antropologisk bas och studerat länder i östra Asien. Ett fåtal studier har även 

berört den sociala funktionen som bröllopsfotografier uppfyller, dessa är dock publicerade 

innan sociala medier uppnådde den status de har idag och möjliggjorde ett offentligt 

uppvisande av de bilder som tidigare varit fast i ett album eller en ram i hemmet.  

Det har hänt mycket med teknologin sedan Bourdieu (1998) skrev Photography 

a middle brow art på 1960-talet, men även sedan 2006 när Kendall släppte sin studie har det 

skett utvecklingar så som att allt fler börjat använda sociala medier13 samt att Instagram14 

lanserades 2010 vilket har ändrat vilka människor som får tillgång till bröllopsbilder. Med 

tanke på att teknologiska utvecklingar redan innan sociala mediers etablering har lett till stor 

utveckling bland den professionella fotograferingspraktiken15 och bildernas användning finns 

det här utrymme för forskning om bröllopsfotografiets sociala funktion under nutida 

förutsättningar. 

 

Den fråga som lös starkast med sin frånvaro bland tidigare forskningsområden gällande 

bröllopsfotografier berör kopplingen mellan bröllopsfotografiet, bröllopet och äktenskapet: 

vad kan egentligen bröllopsfotografier säga oss om synen på äktenskapet i det samhälle de är 

publicerade i? Att bröllopsfotografier har inverkan på bröllopet och vad vi förväntar oss av 

 
13 2010–2019 ökade antalet som använder sociala medier i Sverige med 30 procentenheter enligt studien 
Svenskarna och internet 2019 (Internetstiftelsen, 2019:7) 
14 Ett socialt medie där syftet är för användarna att dela bilder 
15 Se exempelvis Lewis (1998a) 



Lunds universitet                  HT20 
Institutionen för kommunikation och medier                                     Alexandra Roslund 
Kurs: MKVK04:3 Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs 
Examensarbete för kandidatexamen 
 

 14 

bröllop16 har varit en vetskap under en längre tid; men hur påverkas även motiven i 

bröllopsfotografier av synen på bröllopet? Förändras vad vi ser i bröllopsfotografier i takt 

med skiftningar i normer och annan samhällsutveckling?  

4. Teoretiska perspektiv  
De teorier som applicerats på analysen av bilderna kan ses som spretiga då de berör 

traditioner, skalintuitioner, rena relationer och kapital men är alla grundade i bildernas 

återkommande teman; åberopande av tradition, konsumtion samt skapandet av berättelsen om 

bröllopet och hjälper till med förståelsen kring varför dessa teman återkommer i bilderna. 

 

I analysen av bröllopsbilderna från Allt om bröllop har linjen mellan vad som kan ses som 

tidigare forskning och teori varit någorlunda diffust. Cele Otnes och Elizabeth Plecks (2003) 

bok Cinderella dreams skulle i mångt om mycket kunna ses som tidigare forskning då det är 

en bok som berör överdådiga bröllop och deras estetik, men det är även en bok som ger 

perspektiv på romans och äktenskap och hur denna syn har haft inverkan på vad vi kan se i 

bröllop (ibid). Samtidigt är detta en bok som är skriven 2003 och därmed innan exempelvis 

sociala mediers etablering och där med forskning som skulle kunna behöva en uppdatering 

utifrån mer nutida förutsättningar. Det samma gäller Bourdieus Photography (1998) eller 

Lewis Manufacturing the norm (1998a); dels är det forskning som är skriven i en annan tid 

men det är även forskning som ger oss intressanta insikter om bland annat bröllopsfotografiets 

funktion. Både Bourdieu (1998) och Lewis (1998a) bidrar dessutom med förståelse för hur 

bröllopsbilder såg ut och användes innan Allt om bröllop började publiceras 2002 och bidrar 

på så sätt till en historisk kontext. Även Chrys Ingrahams White weddings (2008) som berörs i 

analysen skulle också kunna ses som tidigare forskning då Ingraham studerar hur 

heterosexuella ideal produceras och reproduceras i populärkulturella verk om bröllop. Men 

Ingraham bidrar även med insikter i hur kostsamma bröllop har börjat ses som en 

”nödvändighet” vilket har bidragit med viktiga insikter till analysen (ibid).  

 

 
16 Att paret ofta matar varandra med tårta sägs exempelvis vara ett resultat av att en bröllopsfotograf i mitten av 
1950-talet tänkte att det skulle bli en bra bild (Lewis, 1998a:29) 
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4.1. Skalinstitutioner och rena relationer 
Det moderna bröllopet kan inte förstås på samma sätt som de bröllop vars bilder Bourdieu 

(ibid) studerade på 1960-talet. På 1960-talet var bröllopet en passagerit där livet innan och 

efter bröllopet såg väldigt annorlunda ut. I takt med globaliseringen har tidigare betydelsefulla 

institutioner förvandlats till skalinstitutioner, konstaterar Anthony Giddens (2002:64). Utifrån 

kan de se ut som de gjort tidigare och namnen är detsamma men innehållsmässigt har 

institutionerna förändrats och blivit otillräckliga för att utföra vad de förväntas (ibid.).  

En av alla dess skalintuitioner är äktenskapet som en gång i tiden var ett 

ekonomiskt kontrakt (a.a.:114ff.). Idag baseras äktenskap snarare på kärlek än ekonomi och 

ses som mer av ett val enligt Giddens (a.a.:118ff.) Äktenskapet var dessutom tidigare det som 

inledde ett förhållande, idag är det snarare ett sätt att marknadsföra ett redan etablerat 

förhållande (a.a.:122). Förhållanden, inklusive äktenskap, har i det nutida samhällets 

omvandlats till rena relationer17, menar Giddens (1992). Rena relationer är sociala relationer 

som ingås för relationens skull samt vad paret kan få ut av att ha en hållbar förbindelse med 

varandra (a.a.:58). Att förhållandet baseras på vad paret kan få ut av varandra gör det dock 

mer skört än traditionella relationer då förhållandet endast pågår så länge som den upplevs 

som tillfredsställande för båda parterna (ibid). Giddens teorier används för att sätta bilderna i 

kontext av hur äktenskap och relationer har förändrats för att på så sätt möjliggöra en 

förståelse för hur samhälleliga förändringar påverkar innehållet i bröllopsfotografier och deras 

sociala funktion. 

 

4.2. Tradition 
I de bröllopsbilder som syns i Allt om bröllop är ett av de återkommande teman för bilderna 

de senaste tio åren att tradition frekvent åberopas genom symboler för allmogens Sverige.  

Bröllopet är en ritual som till stora delar präglas av dess status som tradition men 

mycket av det vi ser i nutida bröllop går inte att återfinna i bröllop för bara 10–20 år sedan. 

Giddens skriver att, precis som institutioner, har även traditioner påverkats av globaliseringen. 

Många samhällen är idag mycket mindre traditionsbundna än de varit tidigare (2002:98). Det 

innebär dock inte att traditionen har förlorat sin status. Giddens konstaterar att traditionen 

snarare är på väg att få tillbaka den status den haft förr även i västvärlden som tidigare blivit 

fri från traditionens grepp (a.a.:98ff.). Giddens menar att skapandet av ”traditioner” är en 

 
17 Pure relationships  
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process som pågått konstant genom historien och att även de äldsta av traditioner är i grunden 

påhittade av olika anledningar, framförallt i syfte att vinna legitimitet och makt (a.a.:94). 

Symboler och praktiker behöver alltså inte ha funnits i århundraden för att ses som 

traditionella utan de är snarare en ram för handling som accepterats av en grupp, ett samhälle 

eller ett kollektiv (a.a.:96). Att vi ser symboler och praktiker i bilder från bröllop idag som 

inte går att återfinna för bara 10–20 år sedan bör alltså inte tolkas som ett tecken för att 

bröllopen idag är fria från idén om tradition och traditionens legitimerande roll. 

 

4.3. Konsumtion 
Likt mycket annat i det moderna samhället präglas det nutida bröllopet av konsumtion vilket 

även reflekteras i bröllopsfotografierna. Detta bekräftas bland annat av Ingraham (2008) samt 

Otnes och Pleck (2003) som konstaterar att det har börjat ses som självklart att bröllop ska 

kosta stora summor pengar för bröllopsparet. För att förstå de tecken för konsumtion som 

återfinns i bröllopsfotografierna i Allt om bröllop har därför begrepp som kapital, arbetsfrihet, 

iögonfallande konsumtion samt Mauss (2002) teorier om Gåvan varit betydelsefulla.  

 

4.3.1. Kapital och arbetsfrihet 

I Kulturens fält av Donald Broady (1998) sammanfattas Bourdieus teorier kring bland annat 

kapital. Kapital utgör såväl symboliska som materiella tillgångar och kan delas upp i fyra 

olika typer; socialt, ekonomiskt, kulturellt och symboliskt kapital. Människor använder olika 

strategier för att bevara och förstärka värdet hos deras kapitalinnehav och samtidigt försvara 

och förbättra sin position inom samhället, sammanfattar Broady (ibid.). En viktig faktor som 

Bourdieu (1997) poängterar kring kapital är att alla former av kapital har förmågan att 

förvandlas till andra, en ekonomisk investering skulle exempelvis kunna omvandlas till socialt 

kapital och vice versa (a.a.:70).  

Otnes och Pleck (2003) skriver att genom att lägga stora summor pengar kan 

paren förhöja kvaliteten och kvantiteten av deras sociala förbindelser då man visar på ett 

överdåd som inte alla har råd med (a.a.:5). Detta kan liknas vid hur Bourdieu (1997) 

konstaterar att den arbetsfria klassen spenderar resurser samt innehar kompetenser som 

garanterar reproduktion av deras sociala kapital (a.a.:70). Genom att lägga stora investeringar 

av ekonomiskt kapital i bröllopsriten kan alltså par även förstärka sitt sociala kapital. Den 

amerikanska sociologen och ekonomen Thorstein Bunde Veblen (1986) var den som från 
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början etablerade uttrycket den arbetsfria klassen. Veblen framhäver i sin bok med samma 

titel (Den arbetsfria klassen) att de övre klasserna i konsumtionssamhället till stor del är 

befriade från manuellt arbete (a.a.:14). För den arbetsfria klassen är det istället viktigt att äga 

föremål och införskaffa tjänster då detta visar på status och blir ett sätt att tävla mot andra 

(a.a.:27ff.).  

Tidigare sågs ägandet av förmögenheter som ett bevis på duglighet men i 

konsumtionssamhället är det förmögenheten i sig själv som är beundransvärd och vägen till 

både ära och avund, enligt Veblen (a.a.:34ff.). Det främsta sättet att visa på rikedom, menar 

Veblen, är genom att framhäva sin arbetsfrihet (a.a.:42). Den arbetsfria klassen producerar 

inte saker för att öka sina tillgångar till livsnödvändiga resurser. Istället sysslar den arbetsfria 

klassen med krig, idrott och kulturhandlingar som visar på att de inte behöver arbeta för att 

överleva (a.a.:43).  

 

Med en bas i Bourdieus tankar om fält och kapital etablerade Nanna Gillberg (2014) 

begreppet magiskt kapital (a.a.:22). Gillberg definierar magiskt kapital som ”värdeskapande 

genom offentliggörande och mediecirkulering”, det handlar alltså om uppmärksamhet som en 

resurs. Gillberg menar att det är medieringen och offentliggörandets roll som särskiljer denna 

form av kapital från andra (ibid). Genom att offentliggöra exempelvis bröllopsfotografier 

möjliggörs uppmärksamhet och synlighet vilket Gillberg menar ger värde i 

uppmärksamhetssamhället18 (a.a.:23).  

 

4.3.2. Gåvan 

Den franske sociologen Macel Mauss (2002) skriver i The Gift om hur gåvor i många delar av 

världen används som en form av kontrakt (a.a.3). Gåvan kan ses som frivillig men både ges 

och besvaras av plikt (ibid). En av dessa gåvor som Mauss berör är inbjudningar till 

exempelvis som såväl måste accepteras som ges tillbaka (a.a.:84). Mauss menar att gåvan är 

dualistisk; den är både generös och självtjänande att ge (a.a.:87). Med gåvan kommer 

nämligen som sagt en skyldighet att ge tillbaka och enligt Mauss är det viktigt att ge tillbaka 

mer än vad man får (a.a.:84). Vi ser denna cirkulering av gåvor i bröllopet; en inbjudan ges 

och tillbaka ges ett svar, en bröllopsgäst ges ett socialt evenemang att gå till och bröllopsparet 

ges gåvor och förväntas få inbjudningar till de ogifta gästernas framtida bröllop. 

 
18 Den titel Gillberg gett det nutida samhället 
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5. Bilden av bröllopet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Då och nu 
Ovan19 kan du se ett av få fotografier som togs under min farmor och farfars bröllop 1960. 

Bruden bär en vit klänning, slöja och vita handskar och han är klädd i en svart frack med en 

vit skjorta och vit fluga. I hennes händer är en bukett av liljekonvalj, på huvudet bär hon ett 

diadem av vaxblommor och han har en corsage av vit gardenia placerad på vänster bröst. 

Parets ögon möter varandra framför en grå bakgrund när blixt och kamera går av för att ta en 

bild som 60 år senare kommer att befinna sig på en hylla vid deras barnbarns matbord och 

även utgöra en av inspirationerna till detta arbete.  

Bilden är typisk för denna tid, vilket även bekräftas av tidigare forskning om 

bilder från den här tiden20; den är poserad, den är tagen i en studio och det enda vi egentligen 

ser är paret och lite växter, men utöver detta är själva bröllopet frånvarande.  

 

Farmor har vid flera tillfällen berättat för mig om deras bröllop; hur farfar (som var florist) 

gjorde hennes bukett, hur han hade glömt att knyta flugan när de skulle åka till fotografen och 

 
19 Se Fig. 2 
20 Se exempelvis Bourdieu (1998) och Lewis (1998a) 

Fig. 2: Min farmor och farfar; Bengt & Britta 
Klein på deras bröllopsdag, 1960 
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hur hela dagen mest var stress och resande mellan frisör, fotograf och kyrka. Skulle de gift sig 

idag hade denna berättelse troligen sett någorlunda annorlunda ut. Idag är det ytterst sällan 

(om ens någonsin21) som bröllopsfotografier tas i studio. Skulle det skett en resa för 

fotografering hade detta troligen varit till någon naturskön eller historisk plats utomhus22. 

Troligen hade inte heller fotografen fastnat på platsen där porträtten togs utan hen hade 

antagligen följt med för att fotografera åtminstone vigsel och mingel, allra helst (om de hade 

haft råd) skulle fotografen även varit med under förberedelserna hos frisören samt vid middag 

och vid ”första dansen” för att verkligen fånga hela dagen.  

 

En annan stor skillnad mellan bröllopsfotograferingar på 1960-talet och i nutiden är antalet 

bilder som tas, som nämnt tidigare täcks en större del av dagen och med detta23 kommer även 

fler bilder. Det finns totalt fyra, svartvita, bilder från min farmor och farfars bröllopsdag och 

samtliga är på farmor och farfar antingen tillsammans eller var för sig. Idag har det dock skett 

en förändring både i antal och vilka bilder som tas. Dessutom hade deras bröllopsbilder 

troligen funnits upplagda på sociala medier snarare än (eller åtminstone utöver) i en ram 

hemma hos deras barnbarn om de hade gift sig idag.  

 

Så vad är det egentligen som kännetecknar bilderna i Allt om bröllop? 

 

5.2. Lantligt, rustikt, naturligt 
Ett par står i ett hav av ogräs, i bakgrunden skymtar vi ett falurött hus med vita fönster och 

hur solen sakta går ner under den höga trädgränsen, vi ser en man klädd i en blå kostym och 

fluga hålla om en kvinna klädd i en vit tight klänning och halvuppsatt hår. Han lutar sig fram 

och ser ut att vara på väg att kyssa hennes kind (Allt om bröllop, 2019b:187). Ett annat par 

står på en algbeklädd och fuktig stenklippa, de håller om varandra och skrattar samtidigt som 

det mörkblåa havet skvalpar bakom dem och vinden sliter i deras hår. Han är klädd i svart 

med matchande fluga, hon i vitt med en lång slöja och blommor i håret (Allt om bröllop, 

2020a:175). Ett tredje par ses stå panna mot panna bakom en gärdsgård, i bakgrunden kan vi 

skymta ett gammalt timmerhus och framför gärdsgården spirar suddigt och spretigt gräs fram. 

 
21 Jag har inte funnit några nutida bröllopsbilder som tagits i studio under min research.  
22 Mer om detta under Lantligt, rustikt, naturligt 
23 Samt teknologisk utveckling som gjort det både möjligt och billigare att ta fler fotografier än när de togs 
analogt 
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Hon bär en vit klänning med skir spets på överkroppen och hans blåa kostym har matchats 

med en rosa fluga och näsduk (Allt om bröllop, 2020b:163).  

 

Ett genomgående tema för bilderna i Allt om bröllop från de senaste tio åren är ett fokus på 

det lantliga, det rustika och framförallt naturen. Majoriteten av alla porträtt är tagna utomhus, 

gärna med växtlighet både i för och bakgrunden vilket ger en romantisk och mjuk karaktär till 

bilderna. Byggnaderna som kan skymtas i fotografierna är slott, faluröda stugor små sjöbodar, 

stenbeklädda väggar och ladugårdar med tak fyllda av träbjälkar. Framförallt råder det en 

tydlig avsaknad av vitputsade fasader och öppen planlösning som är basen för en mer modern 

nordisk arkitektur. Inte sällan dyker det upp bilder på handmålade träskyltar som informerar 

oss om att paren är nygifta eller var man som gäst ska gå för att festa till det eller se vigseln. 

Linnetyger och juteväv klär borden samtidigt som griffeltavlor, antika speglar och gamla 

fönster med vit, handskriven text ger oss information om var gäster ska sitta under middagen 

eller vilken alkohol som finns i baren.  

 

5.2.1. Den heliga naturen 

Att porträttbilder tas utomhus är inget nytt. Sedan Allt om Bröllop började ges ut i början av 

2002 har porträttbilder utomhus varit vanligt förekommande. Dock har hur naturen ser ut och 

vilken typ av natur som syns i bilderna förändrats. I början av 2000-talet var det prydligt 

klippta gräsmattor och välstylade parker som oftast dök upp i bakgrunden. Numera finns 

parkerna fortfarande kvar vid några enstaka tillfällen, men främsta fokus läggs på vildvuxna 

ängar, djupa skogar, nyskördade åkrar, skärgårdens klippor, fjälltoppar och skvalpande vågor. 

På bild ser vi exempelvis två kvinnor24 stå omringade av vildvuxet gräs och smörbollar. En är 

klädd i folkdräkt och en i en vit pärlbeklädd klänning och har en vildvuxen bukett i sin hand. 

De står sida vid sida hållandes i vars ett paraply som skydd mot det fuktiga vädret. Bakom 

dem ser vi en guppande sjö och en grå och disig himmel som gör att vi bara precis kan skymta 

hur stora bergstoppar tornar upp bakom sjön (Allt om bröllop, 2019c:165).  

Det är något mer rustikt, något mer naturligt, ”svenskt” och ”äkta” över den typ 

av natur och dess del i bröllopet som vi ser idag än den vi ser i början av 2000-talet. 

Etnologen Orvar Löfgren konstaterar att det är på 1800-talet som den svenska skogen 

förvandlas från kaotisk och främmande vildmark till en vemodig och vacker tempelsal (Ehn, 

 
24 Även enda tillfället med ett lesbiskt par  
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Frykman & Löfgren, 1993:94). Löfgren menar att ett samarbete mellan författare, resenärer 

och politiska debattörer25 bidragit till en process som transformerat vardaglig natur till 

hembygder som laddas med historia och nationell symbolik (a.a.:91). I bilderna från de två 

kvinnornas bröllop blir detta på något sätt extra tydligt, det är disigt och grått. Marken är 

vildvuxen och klippig om vartannat och i bakgrunden tornar det upp en stor mörk sjö och 

ännu fler mörka berg. Trots denna vilda, kaotiska, något gråa och vemodiga miljö är bilderna 

fyllda med skönhet och romans. Det är inte en vildmark, det är platsen för ett bröllop, för 

inledandet av ett äktenskap (Allt om bröllop, 2019c:165ff.). 

 

Att porträtten länge tagits och fortsätts att tas utomhus är inte konstigt ur en rent teknologisk 

och estetisk synpunkt. Under mitten av 1900-talet hade kamerornas- och de tillhörande 

blixtarnas teknologi utvecklats tillräckligt för att möjliggöra att bröllopsfotografier togs på 

plats (istället för i studio som tidigare var normen) (Lewis,1998a). Vid 1970-talet började 

fotografer använda sig av naturligt ljus för att det gav ett mjukare, mer romantiskt och 

varmare ljus till bilderna (ibid.). Att ta porträtt utomhus är ett sätt att försäkra sig om 

tillgången till detta mjuka, romantiska och varma ljus, men att den natur som presenteras har 

förändrats tyder på att det utöver en strävan efter naturligt ljus även ligger något annat i valet 

av porträttmiljö. Utöver porträttbilderna har dessutom vigslarna som, i början av 2000-talet, 

främst var förevigade i kyrkor mer och mer börjat flyttas ut utomhus26. Fotografierna från 

vigslar i Allt om Bröllop i början av 2000-talet var framförallt i kyrkor, kanske i en synagoga 

eller ett stadshus då och då. Numera är majoriteten av vigselfotografierna27 snarare av par 

som står framför en vigselbåge av trä, tyg och blommor omringade av grönska.  

Denna kombination, av vigselns förflyttning utomhus, förändringen av vilken 

typ av natur vi ser i porträttbilderna samt ett allmänt fokus på det rustika, lantliga och naturen 

finns det anledning att anta att just dessa element kan säga oss något om det nutida bröllopet. 

Löfgren skriver att den svenska naturen har blivit sakraliserad (Ehn, Frykman & Löfgren, 

1993:91). Skogens och det vildas roll i det svenska bröllopsfotografiet blir därför viktiga att 

ha i åtanke när vi ser hur naturen getts en helgad position och vi ställer detta i kontexten av ett 

allt mer sekulariserat samhälle. Kanske kan det vara så att i takt med att kyrkan i förlorat sin 

 
25 Jag skulle även vilja tillägga medier  
26 Finns även exempel på vigsel med präst utomhus i Allt om Bröllop #2 2018 (s. 157)  
27 Även om kyrkobröllop också förekommer då och då 
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naturliga status som det som ger bröllopet dess sakrament har 1800-talets naturromantik och 

syn på den svenska naturen som något nästintill heligt fått ta kyrkans plats i bröllopet? 

 

5.2.2. ”Sverige, Sverige älskade vän” 28 

Det är inte vitputsade fasader och ordningsamma parker som ges plats i bröllopsfotografierna. 

Faluröda ladugårdar och vild svensk natur höga tallar, gräsklädda fält och skärgårdsklippor 

får representera det gamla och naturliga; det äkta, men även svenskheten i sig självt. 

Etnologerna Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Löfgren (1993) menar att allmogen och 

naturen har använts som symbolik för Sverige men även i syfte att vinna estetiskt 

(symboliskt) kapital sedan 1800-talet och 1800-talets nationalromantik (a.a.:37ff.). Att mer 

moderna företeelser inte syns skulle med hänvisning till Ehn, Frykman och Löfgren kunna ses 

som ett tecken på framhävande av nationell identitet och en strävan efter vinning av det 

symboliska kapital denna form av estetik bär med sig.  

Symbolerna för Sverige tillsammans med bilder där vi kan se hur en brittisk 

brudgum stolt visar upp att han och hans marskalkar har Union Jack29-beklädda strumpor 

(Allt om Bröllop, 2020b:164) och bilder från ett bröllop mellan en indisk brudgum och en 

rysk brud där paret har ett ”svenskt” och ett ”indiskt” bröllop (Allt om Bröllop, 2019b:187ff.) 

förstärker vid första anblick analysen att det i dagens bröllop verkar finnas ett behov av att 

uttrycka nationell identitet. Vid några få tillfällen får vi även se bröllop utomlands i Allt om 

Bröllop, bland annat bilder på svenska par som gifter sig i Las Vegas (Allt om Bröllop, 

2019c:151ff.) eller på Sri Lanka (Allt om Bröllop, 2019a:187ff.). Bröllopen utomlands lägger 

dock sitt fokus vid neonskyltar och palmer snarare än svenskhet (trots att det är svenska par) 

vilket kan tyda på att det ligger mer än bara ett behov av att uttrycka en nationell identitet 

bakom användandet av nationalitetsbaserade symboler. Eventuellt är anledningen att bilderna 

från Las Vegas och Sri Lanka gör det tydligt att de är tagna på dessa platser att; om man gifter 

sig utomlands så ska det synas att man har gift sig utomlands; det exotiska och unika behöver 

framhävas. 

Ehn, Frykman och Löfgren (1993) lyfter upp rotmos med fläsk som en symbol 

för ”typiskt svensk” mat (a.a.:14) men det är väldigt lite som pekar på att rotmos med fläsk, 

eller för den delen köttbullar med potatismos har en given plats på bröllopsmenyn, så att de är 

 
28 Låt av bandet Kent (2002) 
29 Storbritanniens Flagga 
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en representation av en nationell identitet är som sagt troligen inte hela lösningen på frågan 

om dessa symboler.  

 

Utöver att visa själva platsen, utöver att eventuellt vara en representation av nationell 

identitet, skulle detta uttryck av det rustika, naturen och svenska kunna ses som ett sätt att 

åberopa tradition. Giddens poängterar i Runaway World (2002) att traditioner i det moderna 

samhället ofta dräneras på dess faktiska innehåll och kommersialiseras till att bli antingen arv 

eller ”krimskrams” (a.a.:100). Las Vegas neonskyltar, den brittiska brudgummens Union 

Jack-strumpor och gärdsgårdar skulle även kunna ses som denna typ av arv eller 

”krimskrams” som blivit typiskt för traditioner i dagens samhälle. Hade symbolerna endast 

varit ett behov av att uttrycka nationell identitet hade vi troligen sett fler köttbullar och 

prinsesstårtor på tallrikarna och blåbärssoppa i glasen. Det är dock inte denna typ av 

svenskhet som åberopas utan det är en svenskhet byggd i naturen, bondesamhällets ikoniska 

byggnader och historiens slott och herrgårdar. Det är ett arv av ikoner vars estetik är 

tilltalande men varför de är tilltalande inte är lika uppenbart som om bröllopsparet hade gått 

in till vigseln med en blågul flagga vajandes över huvudet. Det är arvet och historien i sig 

själv som eftersöks snarare än (eller i alla fall förutom) ”svenskheten”.  

Genom att visa symboler för svenskhet i form av folkdräkter, faluröda hus och 

massiva tallar snarare än IKEA-möbler och någon som skriker ”Spela Shoreline” i slutet av 

kvällen30 framhävs arvet och traditionen i det moderna bröllopet och vi påminns om en tid när 

bröllopet var ”tills döden skiljer oss åt”.  

 

5.2.3. Från självklart till osäkert 

Återgår vi till min farmor och farfars bröllopsbild eller andra bröllopsfotografier från 1900-

talet så som de Lewis (1998a) studerade i USA är det svårt att tyda några tecken på arv31. 

Otnes och Pleck (2003) konstaterar att äktenskapet som institution idag ses som svagt och 

sårbart och att dess estetik och ritualer är en direkt reaktion på äktenskapets försvagade status 

(a.a.:7). Även om Otnes och Pleck framförallt talar om överdådiga bröllop32 skulle detta även 

kunna kopplas till framhävandet av arv i bröllopsfotografier. Framförallt blir detta tydligt när 

vi jämför det uppenbara framhävandet av tradition i nya bröllopet jämfört med dess totala 

 
30 Även om just detta kanske hade varit svårt att gestalta i bild 
31 Eventuellt kan vi se bröllopsbuketten och -klädseln som traditon 
32 Mer om detta under Kapital och flärd 
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avsaknad i äldre bröllopsbilder. I dagens samhälle verkar det finnas ett förstärkt behov av att 

referera till traditioner och en tid då kärleken var evig, vilket skulle kunna vara ett resultat av 

synen på äktenskapet som svagt och sårbart. Snarare än (eller åtminstone utöver) att fylla en 

identitetsbekräftande/nationalromantisk funktion för paret fyller alltså dessa symboler för arv 

och tradition en funktion för äktenskapet som institution. Att åberopandet av tradition börjar 

dyka upp i samband med att sociala medier blir allt mer etablerade i samhället (runt slutet av 

2000-talet/början av 2010-talet) tyder på att behovet av att framhäva traditionen ökar när 

bröllopsfotografierna börjat offentliggöras.  

 

Giddens (2002) hävdar att äktenskapet på 1960-talet förändas från att vara starten på ett 

förhållande till att idag snarare vara en offentlig marknadsföring av en stabil relation och att 

förhållandet blivit det centrala (a.a.:122). Även om Giddens framhäver en förändring mot 

kärlek som bas för äktenskap redan på 1950-talet (a.a.:118f) samt en förändring av bröllopet 

på 1960-talet innebär detta inte en omedelbar upplösning av normer kring tvåsamhet samt 

sexuella relationer innan äktenskap. Men med tiden har även dessa normer börjat försvagas. 

Allt fler lever idag ensamma och många skaffar barn, bor ihop och har samlag33 innan/utan 

äktenskap (a.a.:19).  

Frånvaron av symboler för tradition i äldre bröllopsfotografier (även efter 1950 

och 1960-talet) kan ses i ljuset av denna utveckling. Behovet av att legitimera äktenskapet 

fanns inte på samma sätt tidigare då dess status fortfarande var hög på grund av synen på 

tvåsamhet och sexualitet. Ju mer osäker parrelationen och äktenskapet blivit samt ju mer 

relaterade normer försvagats, desto mer betydelse verkar ”traditioner” få.   

 

Arvssymboler så som folkdräkter och faluröda hus, eller för den delen vildvuxna tallar och 

disiga stora sjöar, blir i bröllopsfotografier ett sätt att åberopa traditionen. På så sätt 

legitimeras äktenskapet som institution i ett samhälle där äktenskap och tillhörande bröllop 

inte längre är något självklart på samma sätt som de varit tidigare. När bröllopsfotografierna 

dessutom ofta publiceras i sociala medier förstärks behovet av den legitimerande 

”traditionen” ytterligare. Det är en sak att gifta sig när bröllopet bara blir synligt för gästerna, 

 
33 En enkätstudie som genomfördes 2015 av folkhälsomyndigheten visar att medelåldern såväl som 
medianåldern för sexdebut i Sverige är 16 år (Folkhälsomyndigheten, 2017:53), samma studie visar även att 81 
procent av de tillfrågade ungdomarna (ålder: 16–29) hade haft samlag vid något tillfälle i livet (a.a.:52). 
Medelåldern för att gifta sig låg på 36 år för män och 33,5 år för kvinnor i Sverige 2015 (SCB:2020a) 
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en annan när ens bröllopsbilder finns för hela världen att se och döma. Behovet av att visa att 

man gör bröllopet ”korrekt” och traditionsmässigt blir förhöjt när bilderna potentiellt kan 

jämföras med andra.  

Då många som gifter sig även i slutändan skiljer sig samt att bröllopet främst har 

blivit ett sätt att marknadsföra ett redan etablerat förhållande har bröllopet tömts på sitt 

innehåll menar Giddens (2002). Bröllopet har omvandlats från starten på ett förhållande till en 

stabiliserande ritual i relationer som annars enkelt tar slut enligt Giddens (a.a.:129). Symboler, 

det rustika, det lantliga och arvet, blir sätt att legitimera den äktenskapliga institutionen på 

nytt och att påminna om när äktenskapet varade hela livet.  

Det blir dessutom en form av medierad förväntning på bröllopet och traditionens 

plats i det när vi gång på gång i tidningar som Allt om Bröllop och sociala medier så som 

Instagram, Pinterest och Facebook ser dessa ”traditioner” och åberopandet av dem ta en 

högtidlig plats i bröllopsfotografier. 

 

5.3. Det sitter i detaljerna…  
En av de främsta skillnaderna mellan bröllopsfotografier från mitten av 1900-talet, tidigt 

2000-tal och nutid är antalet detaljbilder. Om vi tittar på de bilder som finns från min farmor 

och farfars bröllop är samtliga på dem, det är två bilder på dem tillsammans, en bild på bara 

farmor och en bild på bara farfar. Trots att farfar gjort en vacker brudbukett till farmor och på 

denna tid jobbade som florist34 finns det inte ens en närbild på buketten. Lewis (1998a) 

studier bekräftar att paren även var största fokusen för bröllopsbilder i USA under den här 

tiden, eventuellt fick även följet eller familj plats med paret på någon av de få35 bilder som 

togs (a.a.:17). Men buketter, skor, ringar och annat var snarare rekvisita än viktiga motiv i 

bilderna.  

Studerar vi bröllopsbilderna från de första upplagorna (2002) av Allt om Bröllop 

går det reda där att se lite förändring mot att fler och fler bilder tas på annat än bara 

bröllopsparet. I början av 2000-talet är det främst andra människor så som vänner på familj 

som syns utöver paren men även på denna tid var det, likt på mitten av 1900-talet, ovanligt att 

vi fick se bilder annat än människor från bröllopet. Fram till 2010-talet fångas möjligtvis 

vigselringar, tårtan eller buketten, och vid några enstaka tillfällen kunde man se en personlig 

 
34 Och där med skulle kunna ha ett ekonomiskt intresse av att ta bild på buketten 
35 Vid denna tid togs cirka tolv-arton svartvita bilder i studio (Lewis, 1998a:17) 
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detalj som en specialtryckt servett (Allt om bröllop, 2005a:29) eller den bil som använts för 

att transportera paret (Allt om bröllop, 2002fo:138). Tittar vi istället bland de bilder som 

publicerades från läsares bröllop i den senaste upplagan av Allt om Bröllop (2020b. 2020c) så 

är över en tredjedel av alla bilder med fokus på något annat än människor; det är närbilder på 

skor och smycken, bilder på lokalen, dukningar och blommor.  

 

Vid ett av Läsarnas bröllop från senaste upplagan av Allt om Bröllop ser vi två suddiga 

händer skära i en vit tårta med vita blommor och en guldig tårtdekoration i storlek med själva 

tårtan och bokstäverna Mr & Mrs (Allt om Bröllop, 2020b:169). Samma bröllop har även en 

bild på en suddig hand som fyller i vad som liknar en gästbok i ”Alla mina vänner”-stil 

(a.a.:168), en handmålad träskylt tydliggör att ”Mathew Caroline”(a.a.:167) och det är även 

vid det här bröllopet vi ser de tidigare omtalade Union Jack strumporna visas upp (a.a.166). 

Utöver dessa bilder får vi även se bruden träda ut ur en röd gammal bil som ser ut att ha 

kommit till på 1920-talet ståendes på en gräsmatta med fokus på bilen (ibid). En äldre dams 

bakhuvud pryds av en gammalrosa fascinator (ibid), två rynkiga händer som vi kan anta 

tillhör prästen håller i två guldiga ringar och en bibel (ibid) och på en av bilderna ses 

brudgummen glatt stå bredvid en gammal blå Mini Cooper, men även här är det bilen som är i 

centrum(a.a.:169).  

Bläddrar vi några sidor i Allt om Bröllop #3 2020 ser vi en suddig brud sitta i 

bakom en blomsterkrans av nejlika, brudslöja, pioner och rosor (a.a.:174). En annan bild visar 

hennes överkropp och hur hon lägger handlederna mot varandra för att sprida sin parfym vars 

flaska tydligt hålls i centrum av bilden (ibid) och en tredje visar hennes händer när hon knyter 

sina rosa spetsbeklädda skor (ibid). Vi ser champagneglas fyllas på med rosa bubbel, guldiga 

ringar ligger prydligt i en rosa ask som ser ut att ha placerats på brudbuketten (a.a.:175) och 

en huvudlös brud med två huvudlösa rosaklädda tärnor håller i fylliga buketter av eukalyptus, 

brudslöjor, nejlikor, rosor och pioner (ibid). Ett falurött utedass har prytts med en piltavla och 

en handmålad träskylt med texten ”Amors pilkastning ” (a.a.:176), ytterligare en överkropp 

håller i två vigselprogram (ibid). En kroppslös hand håller i en trälåda med näsdukar ”för 

glädjetårar” (ibid) och en gäst gömmer sig bakom en suddig trevåningstårta med jordgubbar. 

Vi får se två kroppslösa händer fylla i vad som liknar en tipsrunda (a.a.:177), och en 

björkklädd traktorvagn med bakhuvuden och en handmålad skylt som förklarar att 

passagerarna är ” NYGIFTA ” (ibid). På sista sidan från detta bröllop är alla utom en av 

bilderna på detaljer; ett gammalt vitmålat fönster har klätts med handskriven vit text som ger 
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oss ett schema över dagen (a.a.:178). Ett vitt ljus och en liten ängel i trä står framför fyra 

ramar med svartvita bilder av vad vi kan anta är bortgångna familjemedlemmar (ibibd). 

Glasflaskor med buteljkork och en prydnad av juteväv och spets står prydligt uppradade med 

lappar som förklarar för gästerna att de ska skriva meddelande till paret när de har varit gifta i 

1, 5, 10, 25, 30, 40 och 50 år (ibid). Slutligen får vi även se hur paret klätt borden med vita 

dukar och juteväv. Vintagetallrikar har prytts med vita servetter med blåa ränder och en liten 

ask som ser ut att innehålla en överraskning till gästerna. Besticken ligger ordnat i en liten 

ficka av juteväv som gjorts lite extra tjusig med ett litet spetsband (ibid).  

Det sista bröllopet bland Läsarnas bröllop är det som innehåller absolut minst 

detaljbilder men vi ges fortfarande en skylt som hälsar oss välkomna till Alexandras och 

Robins bröllop (a.a.:185). Brudens hand har lätt placerats på brudbuketten och vigsel- och 

förlovningsring, båda klädda i diamanter och guld, står i fokus (ibid). En jordgubbs- och 

växtprydd bröllopstårta med ”Mr & Mrs” i guld på toppen står uppsträlld på ett bord och 

brudbuketten ligger prydligt i bakgrunden (a.a.:186). En huvudlös brud står i bakgrunden till 

en en spretig bukett av krysantemum, gräs, rosor, prärieklockor, nejlikor och gröna blad 

(ibid).  

 

5.3.1. Berättelsen om bröllopet 

Dessa detaljbilder hjälper till att berätta historian om bröllopet. Vi ser hur människor 

förvandlas från sitt vardagliga jag till rollen av brud/brudgum och slutligen till gifta. Vi ser en 

kvinna klädd i morgonrock skåla med sina tärnor och fixa sitt hår. Hon får på sig en vit 

klänning och en blomsterkrona av rosa och vita blommor. Hon sprayar parfym på sina 

handleder och knyter sina rosa spetsskor och plötsligt har hon transformerats från ”bara” 

kvinna till en brud (Allt om bröllop, 2020b:174ff.). Vi ser hur hon och hennes blivande make 

får se denna förvandling för första gången och hur emotionellt det är(ibid). Genom näsdukar 

klädda med texten ”för glädjetårar” förstår vi också att transformationen från ogift till 

brud/brudgum och slutligen nygift även förväntas vara emotionellt för gästerna vid vigseln. 

Att det är känslomässigt även för gästerna bekräftas av en bild på bruden som kramar en 

uppenbart berörd gäst (ibid). Vi ser en traktorvagn klädd i björk och en skylt om att de är 

nygifta ta paret till middagen där deras förvandling från ogifta till gifta hyllas med tal. Vi ser 

genom de svartvita bilderna på (troligen) bortgångna familjemedlemmar förenandet av två 

familjer som går generationer tillbaka. Genom bilden på flaskorna med meddelanden inför när 

de varit gifta i 1, 5, 10, 25, 30, 40 och 50 år förstår vi att det finns en förväntan på att det här 
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är ett par som kommer lyckas vara gifta hela livet (ibid), oavsett hur det går för andra 

relationer.  

 

Tittar vi på min farmor och farfars bröllopsbild eller andra från denna tid ges vi ingen 

förståelse för hur bröllopsdagen faktiskt var. Idag kan vi se varje liten detalj i förvandlingen 

och hur varje liten detalj bidrar till denna förvandling. Men på den tiden då min farmor och 

farfar gifte sig var den största förändringen i livet efter bröllopet; plötsligt kunde de bo 

tillsammans, plötsligt sågs det som socialt acceptabelt för dem (rentav uppmuntrat) att ha 

samlag och starta en familj.  

Idag har de flesta redan bott ihop, haft sex och eventuellt skaffat barn innan 

bröllopet, troligen rent av med fler personer än den de gifter sig med. Men vid bröllopsdagen 

ges en upplevsele likt ingen annan (åtminstone för just den relationen). På bröllopsdagen kläs 

paret upp och deklarerar för varandra att just den här relationen är värd att bli ett äktenskap 

oavsett hur många de bott, haft samlag eller skaffat barn med tidigare. Visserligen går det 

fortfarande att avsluta relationen, men man har ändå visat världen och varandra under en dag 

att det är den här relationen tror man kommer att hålla. Man har dessutom gjort det något 

svårare att göra slut.  

 

5.3.2. Magiskt kapital 

Detaljbilderna är som sagt inte majoriteten bland bilderna men att det har gått från inga (eller 

åtminstone nästintill inga) detaljbilder alls till att de utgör en tredjedel av alla bilder tyder på 

att bröllopsfotografens roll har förändrats. Detaljbildernas blotta existens är till viss del en 

konsekvens av den kamerateknologiska utvecklingen36 men dess tillväxt under 2010-talet 

handlar troligen även om sociala medier. En viss teknologisk utveckling har skett sedan Allt 

om Bröllop började publiceras men den allra största förändringen är att möjligheten att sprida 

bilderna har ökat. Vid 2010 hade Facebook funnits i 6 år och var därmed relativt väletablerat, 

samma år skapades även Instagram (ett socialt medium vars främsta syfte är att dela bilder). 

Enligt Internetstiftelsen använde omkring hälften37 av alla svenskar över 12 års ålder sociala 

medier 2010, en siffra som idag är uppe i över 80% (Internetstiftelsen, 2019:107).  

 

 
36 Det har både blivit billigare och lättare att ta och hantera fler bilder för fotografen 
37 Idag använder ca 83% av alla svenskar över 12 år sociala medier (Internetstiftelsen, 2019:107) 
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Utgår vi från Gillbergs (2014) teorier om uppmärksamhetssamhället och magiskt kapital finns 

en rent kapitalmässig vinst i att publicera bröllopsfotografier på sociala medier. För att få 

uppmärksamhet måste dock bilderna innehålla element, så som unika detaljer, som gör dem 

”värda” att interagera med för att de ska bidra till parets magiska kapital. Detaljerna blir 

viktiga då det är först när det sker cirkulering (hur bilden får reaktioner) och celebrering (att 

bilden får reaktioner) som legitimering sker (a.a.:24). På ytan om vi tittar på många bröllop är 

de nämligen ganska lika; det är oftast en vitklädd brud och en kostymklädd brudgum, 

porträtten tas ofta i naturen, många väljer som sagt att ha träskyltar på sitt bröllop och de 

flesta vigslar ser lika ut oavsett om de sker i utomhus38 eller i kyrkan. För att försäkra sig om 

celebrering av bilderna och att de inte bara försvinner i flödet bland alla andra liknande 

bröllopsbilder blir detaljerna därför viktiga. Utöver att visa fler element av bröllopet blir dessa 

detaljbilder även ett sätt att visa på hur ”unikt” det egna bröllopet är och varför det är värt att 

ge interaktioner till. Två bröllop i samma upplaga av Allt om bröllop, eller för den delen på 

sociala medier, kanske har träskyltar men vid det ena av dem har bruden en blomsterkrans 

(Allt om Bröllop, 2020b:172ff.) och vid det andra visar brudgummen stolt upp att han har 

Union Jack39 på sina strumpor (a.a.:162ff.). Att vi ser en utveckling från att nästan alla bilder 

är på paret till att över en tredjedel är med fokus på detaljer skulle alltså kunna ses som en 

form av investering för att öka möjligheterna till vinning av uppmärksamhet i ett samhälle där 

det har fått allt större värde.  

Bourdieu (1997) framhäver att alla former av kapital har potentialen att 

omvandlas till ett annat (a.a.:70). I fallet med magiskt kapital relaterat till bröllopsfotografier 

blir detta allra tydligast när vi talar om dess roll för bröllopsfotografen. För 

bröllopsfotograferna finns det även ekonomiskt kapital att vinna i fotograferingen av 

detaljbilderna. När en bröllopsfotograf tar detaljbilder som gör att bilderna från olika bröllop 

skiljer sig åt ökar möjligheten att vinna magiskt kapital och chansen att nå ut till potentiella 

nya kunder som även de önskar att få lika ”unika” bilder. På så sätt möjliggörs även en 

ekonomisk vinning. Men potentialen att omvandla magiskt kapital till kulturellt, socialt, 

ekonomiskt eller andra typer av symboliskt kapital finns även för bröllopsparen.  

 
38 Som de flesta numera gör 
39 Storbritanniens flagga 
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När mina farföräldrar gifte sig 1960, precis som när Allt om Bröllop först började publiceras, 

sågs bilderna främst av familj och nära vänner som besökte hemmet; nu är risken att 

bröllopsfotografierna hamnar bredvid varandra i någons sociala medier-flöde och då blir det 

desto viktigare att ha detaljer som visar att det egna bröllopet inte bara är en kopia av alla 

andra och där med är värt uppmärksamhet. Troligen är även därför40 vi ser antalet detaljbilder 

öka i takt med uppmärksamhetssamhällets etablering.  

 

5.4. Bröllopet som ekonomisk uppvisning 
Utöver att bilderna kan bygga en berättelse om bröllopet och eventuellt leda till interaktioner 

på sociala medier verkar även specifikt vad som syns i bilderna viktigt. I moderna 

bröllopsbilder ser vi även frekvent uppvisande av ekonomiskt kapital. Det är inte glas från 

IKEA, en skruttig gammal Volvo 740, örhängen från HM eller massproducerad dekor som 

fastnar på bild41. Det är väldesignade trycksaker, antika bilar, diamantsmycken och 

handgjord- eller vintagedekor. 

 

5.4.1. Arbetsfrihet och iögonfallande konsumtion 

Även om arrangerandet av ett stort bröllop med flera gäster i sig kan ses som en form av 

iögonfallande konsumtion kan vi även se investeringar i såväl tid som pengar i detaljbilderna. 

Flera av bröllopen har nämligen innehåll vars syfte är tämligen oklart relaterat till bröllops-

”traditionen” eller etableringen av äktenskapet. Exempelvis ser vi i Allt om Bröllop ett par 

som hyrt in cirkustält och lamor för att skapa en specifik estetik till bröllopet (Allt om 

Bröllop, 2020a:156ff.), ett annat par visas ha en gin-buffé på bröllopsfesten (Allt om Bröllop, 

2019c:166) och ett tredje har klätt ett falurött utedass med en piltavla och en handmålad skylt 

med texten ”Amors pilkastning ” (2020b:178). 

 Bourdieu nämner i (bland annat) Kultur och Kritik (1997) ”den arbetsfria 

klassen” och dess ”iögonfallande konsumtion”, där tid och pengar samt kompetens används i 

syfte att garantera reproduktion av socialt kapital (a.a.:70) Veblen (1986) skriver att 

rikedomar ses som bas för ära och avund och är en nödvändighet för att inta en betygande 

ställning i samhället (a.a.:34ff.). Eftersom dessa investeringar i pengar, tid och kompetens har 

 
40 Samt att det inte kostar mer att ta fler bilder så som det gjorde när bilderna togs analogt. 
41 I alla fall ytterst sällan 
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just en oklar koppling till själva bröllops-”traditionen” samt äktenskapet skulle de kunna ses 

som just det Bourdieu och Veblen skriver om i deras teorier om den arbetsfria klassen och 

deras iögonfallande konsumtion. Även om bröllopsklädseln, ringarna och blommorna är dyra 

investeringar är deras roll i bröllopet mer ”självklar” än handmålade träskyltar, gin-bufféer 

och cirkustält.  

 

Skyltar, gin och cirkustält är investeringar som gjorts i syfte att höja estetiken eller skapa 

unika detaljer snarare än av tradition. Dock skulle denna form av iögonfallande konsumtion 

utöver en investering i syfte att ge socialt kapital som Bourdieu (1997) nämner som typiskt 

även kunna vara en investering för magiskt såväl som kulturellt kapital.  

Dessa estetiska detaljer blir sätt att sticka ut i uppmärksamhetssamhället men de 

blir även ett sätt att visa på god smak och iögonfallande konsumtion; är det ett cirkusbröllop 

som arrangeras andas varje detalj vintagecirkus, från cirkustält och lamor till en 

ringledarklädd musikant och namnlappar placerade på guldmålade leksaksdjur. Vi ser ett 

hemmasnickrat lotterihjul som ska hjälpa till att avgöra vilken shot man ska ta i baren. En 

rödklädd man med topphatt spelar gitarr samtidigt som en man i en senapsgul rock och en 

svart fez vevar på en vevorgel vid vigseln av paret som leende ser på. Cirkustält och 

skrattande gäster syns i var och varannan bild. Och just när mannen i paret ska viska något till 

sin nya fru kikar två lamor in i bilden och ger varandra en puss. (Allt om Bröllop, 

2020a:156ff.). Har man en ginbuffé är det från Henrick’s och mindre destillerier snarare än 

London Dry eller någon liten plastflaska från Border Shop som gäller. Vi ser fyra vackra 

flaskor med unika etiketter stå uppradade framför en buffé av tillbehör så som apelsin, citron 

och gurka skivat och prydligt placerat i gammaldags glasburkar samt en rustik kruka med 

färsk basilika. Runt ginen lyser ljusslingor och till vänster finner vi glas att fylla med gästens 

eget val av GT (Allt om Bröllop, 2019c:166). Och slutligen; Ska man ändå ha ett utedass42 vid 

lokalen kan detta lik väl prydas med lite humor så att vi som ser utedasset slipper tänka på 

dess innehåll. Istället för en bild på ett avträde får vi istället en gullig och humoristisk bild på 

en röd liten byggnad ämnad för pilkastning och en vitsig liten skylt som säger oss att det är 

”amors pilkastning” och därför relevant för det kärleksfokuserade evenemang som bröllopet 

är. (2020b:178).  

 
42 Som visserligen är en allmogen-symbol, men en med mindre exklusiva eller vackra konnotationer på grund av 
dess bruk 
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Den handmålade skylt som sätts på utedasset för att omvandla det till ”Amors pilkastning” är 

dock inte den enda av sitt slag, faktum är att det är en återkommande detalj bland 

bröllopsbilderna från Allt om Bröllop; träskyltar och andra former av handtillverkade detaljer 

dyker upp i vart och vartannat bröllop. I Allt om Bröllop och på sociala medier som Pinterest 

beskrivs dessa ”pyssel” som enkla sätt att spara pengar och göra bröllopet lite mer personligt. 

Men för att hinna måla träskyltar, skriva griffeltavlor med gulliga meddelanden, pyssla ihop 

lottohjul och annat krävs det också att man har tid till denna form av arbete. Veblen (1986) 

framhäver att även investeringar i tid är ekonomiska investeringar (ibid). Då dessa träskyltar 

och annat ”pyssel” egentligen inte är nödvändiga för bröllopet och dess funktion skulle jag 

vilja argumentera att, även om paren kanske gör dem i syfte att spara pengar eller göra 

bröllopet mer personligt, blir de även ännu ett sätt att visa upp ”rikedom” då de kräver en 

tidsmässig investering. 

De som ser bröllopsbilderna, eller går på bröllopet, fyllda med dessa små 

handgjorda detaljer kan även se att det är ett par som har råd att lägga sin tid på att skapa 

saker som lika gärna hade kunnat vara frånvarande utan att något mer än bröllopets estetik 

hade förändrats. Inte heller hade de egentligen behövt vara handgjorda då sidor som 

specialiserar sig på bröllopsdekorationer har färdiggjorda träskyltar och liknande till relativt 

låga priser, dock hade dessa inte varit lika ”unika” då de är massproducerade varor. Estetiken 

i det moderna bröllopet är väldigt viktig konstaterar Otnes och Pleck (2003:8). I det 

överdådiga bröllopet gömmer sig även en standard av felfri skönhet och perfekt 

performativitet som blir ett sätt att legitimera överdådig konsumtion då det leder till 

erkännande och uppskattning av bröllopet enligt Otnes och Pleck (ibid.).  

Att istället för att köpa massproducerade varor tillverka saker för hand blir ett 

sätt för paret att ”sticka ut” genom att de har detaljer på sitt bröllop som ingen annan har. Det 

blir dels viktigt när bilderna publiceras på sociala medier men även ytterligare ett sätt för 

paren att visa upp kapital. Otnes och Pleck framäver att just ”sticka ut” är av samma vikt som 

att något är lyxigt då denna typ av bevis för smak blir en markör för klass och pengar (a.a.:6). 

Att köpa en vara som är lika unik som den handgjorda hade troligen varit kostsamt så genom 

att tillverka den själva kan paret, trots minde pengamässig insats, visa på sitt ekonomiska 

kapital med en mindre investering än vad som annars hade krävts för samma nivå av smak.  
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Genom att lägga stora investeringar i såväl pengar som tid kan paret uttrycka att de är ett 

unikt par med god smak samt att de har ekonomiskt kapital. De har råd att köpa diamanter, 

designade trycksaker och hyra fina bilar samt har (fri)tid och kunskap om smak nog att lägga 

tid och energi på att pyssla och/eller gå på loppisar för att finna den rätta dekoren. 

 

5.4.2. En dag att dela med sig av  

Man skulle kanske kunna tänka sig att ett av de främsta syftena med att arrangera ett stort 

bröllop fyllt med lyxiga detaljer är för att visa upp sitt kapital för samt ge en upplevelse till 

gästerna. Otnes och Pleck (2003) skriver att ha ett stort antal gäster blir ett sätt för paret att 

visa upp sin lyxiga konsumtion för fler (a.a.:10). Otnes och Plecks bok Cinderella dreams: 

the allure of the lavish wedding är dock skriven innan uppkomsten av Facebook (2004) och 

övriga (idag dominerande) sociala medier vilket har gjort att förutsättningarna för att visa upp 

lyxkonsumtion har förändrats. Istället för att endast ha gästerna som publik för ens lyxiga 

konsumtion finns nu ytterligare en publik på de sociala medier så som Facebook, Instagram 

med flera där bilderna kan publiceras för även resten av världen att beskåda.  

Covid-19-pandemin har satt begränsningar i antalet personer vid 

sammankomster så som exempelvis bröllop. Med anledning av denna nya situation får vi i 

den senaste upplagan av Allt om Bröllop (2020b, 2020c) en inblick i vad som händer när ett 

stort bröllop med massor av gäster inte längre är en möjlighet. Att möjligheten att uppvisa 

lyxig konsumtion är en tilltalande funktion av det moderna bröllopet förnekar jag inte, 

bilderna från bröllopen under sommaren 2020 visar nämligen just detta. Men sociala medier 

har gjort att denna konsumtion inte tvunget behöver delas live med gästerna utan nu finns som 

sagt även möjligheten att dela den med en annan publik online.  

 

De bröllop vi kan se i Allt om Bröllop #3 2020 var under sommaren 2020 och mitt i Covid-19-

pandemin. Dock innebär detta ytterst lite skillnad i estetiken från dessa bröllop och deras 

tillhörande bröllopsbilder jämfört med de som vi kan se i Allt om Bröllop innan pandemin. Då 

det inte är särskilt vanligt med uppställda bilder där alla gäster är med utan gästerna snarare 

hamnar i bakgrunden på bilder eller fotograferas i spontana och känslosamma stunder syns 

det inte så stor skillnad i antalet gäster jämfört med bilder från före pandemin. Klädseln skiljer 

sig inte heller, både gäster och bröllopspar ser ut så som vi skulle kunna förvänta oss att de 

hade sett ut även om det hade varit ett ”vanligt” bröllop innan pandemin. Träskyltarna är på 

plats även här likväl som de svenska detaljerna i form av gärdsgård, timmerhus, folkdräkt och 
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dalarnas fjäll vid det första bröllopet från Läsarnas bröllop (Allt om bröllop 2020b:162). Från 

det andra läsarbröllopet kan vi se faluröda hus med vita knutar, en vildvuxen äng och en 

klassisk midsommartårta med jordgubbar i trevåningsformat (a.a.:172). Det tredje bröllopet 

ger oss skärgård och en faluröd gammal tågvagn som ser ut att vara tagen från någon av 

böckerna om Madicken (a.a.:182). Med andra ord: trots en avsaknad av gäster på plats är det 

lite skillnad i vad vi ser i bröllopsbilderna. 

Trots att två av bröllopsparen poängterar att de har valt att ha en ”liten” vigsel 

och fest under pandemin och sedan kommer ha en större fest med alla tilltänka gäster efter 

pandemin har de ändå tagit beslutet att anlita en professionell fotograf att fånga dagen. Tårtan 

(om än i mindre format) är fortfarande på plats liksom festliga transporter, brudbukett från 

florist och koordinerade klädslar för bröllopsföljet. Hade det inte varit för att det i den 

tillhörande texten står tydligt att covid-19 satt begränsningar hade detta varit svårtytt i 

bilderna, utöver möjligtvis en humoristisk bild där ett av paren står runt en soptunna och 

skålar med Corona öl (Allt om Bröllop, 2020b:188). Dock poängterar bruden i samma par att 

hon har valt att ha på sig en klänning som skiljer sig så mycket som möjligt från den hon har 

specialdesignat till den stora bröllopsfesten efter pandemin (a.a.:186). Att bröllopsgästerna är 

ett viktigt element blir här tydligt. Om gästerna hade varit mindre viktiga än själva 

etableringen av äktenskap hade det troligen räckt att ha den ”lilla” vigsel som är möjlig. 

 

Det överdådiga bröllopet har långa traditioner. Gåvor, inklusive inbjudningar och 

accepterandet av inbjudningar till exempelvis bröllop, ges på vad som ses som en frivillig 

men egentligen är en pliktbaserad basis menar Mauss (2002:a.a.:3). Gällande bröllop och 

andra former av inbjudningar skriver Mauss att en inbjudan både måste ges ut och accepteras 

(a.a.:84). Mauss nämner även att fram tills för några år sedan var ”bröllopsfrukostar” där hela 

byar var en del av bröllopet vanliga och det sågs som ett dåligt omen och ett bevis på 

avundsjuka om någon valde att inte medverka vid en bröllopsfrukost som de getts en inbjudan 

till (ibid). Mauss bok är skriven 1925 men jag skulle vilja applicera denna tanke på dagens 

uppmärksamhetssamhälle och de bröllopsbilder vi kan se, framförallt från sommaren 2020 då 

det inte kan vara en lika stor närvaro av gäster på bröllopet som annars är vanligt.  

Sommaren 2020 försvåras det naturliga uppvisande av kapital samt det utbyte av 

gåvor på plats (bröllopsinbjudan mot närvaro, bröllop mot bröllopsgåva) som annars är 

återkommande för bröllop. Publiceringen av bröllopsbilder på sociala medier blir här som 

bröllopsfrukosten som Mauss nämner; en plats där alla kan ta del av bröllopet men det 
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förväntas även ske ett utbyte av gåvor, här i form av interaktioner (magiskt kapital). Därför 

blir det av extra vikt att ha en professionell fotograf på plats då denne möjliggör (unika och 

välproducerade) bilder som kan leda till interaktioner på sociala medier då övriga utbyten av 

kapital har begränsats. 

Vad gäller ”plikten” att ge tillbaka kan vi se det även här, det är få inlägg på 

sociala medier som får så många interaktioner som inlägg om att människor har ändrat sin 

relationsstatus. Dock verkar inte detta utbyte av interaktioner på sociala medier ha lika högt 

värde som om det hade skett i verkligheten eftersom två av de tre paren trots allt väljer att ha 

ett andra bröllop även om de redan har blivit gifta. Kanske är det rent av så att bröllopet i sig 

med alla sina gäster och tillhörande investeringar har blivit viktigare än själva äktenskapet. 

Varför skulle det annars finnas ett behov av att ha dubbla bröllop trots ett redan etablerat 

äktenskap?  

 

5.4.3. En upplevd nödvändighet 

Bakom specialdesignade klänningar, diamantringar och professionella fotografer gömmer sig 

som nämnt tidigare stora ekonomiska investeringar. Ingraham (2008) konstaterar att dagens 

bröllop är mycket dyrare än de behöver vara (a.a.:222). På grund av effektiv marknadsföring 

från bröllopsindustrin samt populärkulturella verk om bröllop har en idé om bröllopet som 

den viktigaste dagen i livet (framförallt för kvinnan) etablerats. Via idén om den viktigaste 

dagen i livet uppstår även ett behov av att spendera mer pengar för att framhäva just hur 

viktig dagen är (ibid). Ingraham framhäver att många av de dyra ”bröllopstraditioner” som 

finns idag snarare än att vara faktisk tradition är konsekvenser av effektiv marknadsföring 

från bröllopsindustrin (ibid). Otnes och Pleck (2003) hävdar att en trolig anledning till det 

överdådiga bröllopets uppkomst är en oro över eventuell skilsmässa, paren föreställer sig att 

om man lägger mycket tid och pengar på bröllopet så är det mindre risk att äktenskapet slutar 

i skilsmässa (a.a.:7). Med andra ord är det överdådiga bröllopet ett resultat av att äktenskapet 

som institution förändrats och försvagats.  

Giddens (1992) poängterar att många av dagens äktenskap är vad han kallar 

rena relationer; det är relationer som pågår så länge båda parter känner sig tillfredsställda 

inom den (a.a.:58). Ekonomiska insatser används som en slags försäkring för dessa rena 

relationers stabilitet. Värta att notera är dock att Andrew Francis-Tan och Hugo Mialon 

(2015) i sin studie av par i USA hävdat att par som spenderade mer pengar på 

förlovningsringar och bröllopet oftare hade kortare äktenskap (ibid).  
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Trots att överbekostade bröllop snarare verkar vara vägen till skilsmässa än från 

påpekar Otnes och Pleck (2003) att detta är en trend som har nått även arbetar- och 

medelklassen, även om de egentligen inte har råd till denna form av bröllop (a.a.:6). Att 

kostsamma bröllop spridits från överklassen kan liknas vid hur Bourdieu (1997) talar om stil 

och smak i Kultur och Kritik. Bourdieu konstaterar att samtliga klasser springer mot samma 

mål men vissa (den dominerande klassen) har bättre förutsättningar än andra (arbetarklassen) 

att nå dit (a.a.: 217f.). Bourdieu menar att genom att även ”folket” strävar mot samma mål 

som den dominerande klassen så erkänns målet (ibid). Genom att det överdådiga bröllopet har 

spridits även till samhällsklasser som egentligen saknar de ekonomiska förutsättningarna för 

att arrangera denna typ av bröllop ses det överdådiga bröllopet som det självklara.  

 

5.4.4. Det överdådiga bröllopet 

Bara valet att ens anlita en professionell fotograf visar på vikten av att uppvisa resurser i det 

moderna bröllopet.  
”Namnstämpeln är en markering som inte förändrar ett objekts materiella natur utan dess sociala 

natur” (Bourdieu, 1997:221) 

Detta konstaterar Bourdieu (1997) inom konstens fält, men jag skulle även vilja argumentera 

att så även är fallet i valet att anlita en professionell fotograf. Att anlita en professionell 

fotograf blir så klart ett sätt att använda dess professionalitet som en försäkran om tekniskt 

och estetiskt vältaglana bilder. Men genom att ett par anlitar en etablerad fotograf får de inte 

bara fotografens bilder utan även hens namn på dessa bilder vilket förändrar fotografiernas 

sociala natur och värde. Hade exakt samma fotografi tagits av en amatör-eller hobbyfotograf 

hade bilden kanske sett likadan ut men hade mist värdet som finns i fotografens titel. I en 

värld där de ekonomiska investeringarna är en viktig del i bröllopsriten finns inte valet att inte 

lägga pengar på en professionell fotograf.  
”Vad som i själva verket står på spel är inte produktens sällsynthet utan producentens 

sällsynthet.” (Bourdieu, 1997:221) 

 

Bröllopsfotografierna i sig blir ett sätt att visa att man har gjort bröllopet på ett ”korrekt” sätt, 

att man har spenderat de pengar som förväntas spenderas, att diamantringen, designerskorna 

och den antika bilen är på plats tillsammans med en professionell fotograf som kan föreviga 

allt. Det är så klart inte nödvändigt att ha diamantringar, designerskor, antika bilar eller en 

fotograf för att ingå äktenskap. Egentligen är inte ens den klassiska bröllopsklädseln eller -



Lunds universitet                  HT20 
Institutionen för kommunikation och medier                                     Alexandra Roslund 
Kurs: MKVK04:3 Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs 
Examensarbete för kandidatexamen 
 

 37 

festen ens en nödvändighet. Men på grund av effektiv marknadsföring, populärkulturella verk 

samt äktenskapets förändrade status upplevs det som en nödvändig att investera i bröllopet för 

att högtidlighålla äktenskapet till den status det en gång haft. Högtidlighållande genom 

ekonomiska investeringar bidrar i sin tur till reproduktionen av det överdådiga bröllopet och 

arvsbaserade symboler som ett ”måste” för äktenskapet. Detta trots att dyra bröllop och ringar 

snarare verkar vara en osäker investering om man hoppas på ett långvarigt äktenskap 

(Francis-Tan & Mialon, 2015). 

6. Bland tallar, träskyltar och kapital 
I den analoga världen, där min farmor och farfars bröllopsbilder togs hade bilderna sin 

främsta plats i hemmet. De flesta bröllopsbilderna fick plats i ett bröllopsalbum, det/de allra 

bästa porträttet/porträtten kanske förstorades och hamnade i en ram i finrummet, eventuellt 

tillsammans med bröllopsfotografier från andra familjemedlemmar. Idag har dock detta, i 

samband med sociala mediers etablering, till stor del förändrats. Bröllopsfotografierna som 

tidigare återfanns i det privata publiceras nu halvoffentligt på sociala medier och vid dess sida 

är inte bara familjens tidigare bröllopsfotografier utan även vänner och främmande som 

bilderna kan jämföras med. Även om man inte har gått på ett modernt bröllop är det lätt att 

kolla upp hur de ser ut nuförtiden, innan sociala medier var den främsta källan till hur bröllop 

”ska se ut” de gånger man var gäst på andras bröllop. Det har skett en mediering av hur vi får 

vår upplevelse av bröllopet. Idag behöver du inte ens ha gått på ett bröllop för att veta vad 

som händer under dagen och hur bröllopsriten ”ska gå till”. Tidigare gick man på bröllop, nu 

kan man utöver att gå på bröllop även uppleva hur de är på Facebook, Instagram, Pinterest, 

bröllopsmagasin och andra medier. Förflyttningen av bröllopsfotografiet från det privata till 

offentliga har även haft konsekvenser för fotografiernas innehåll och funktion. 

 

Bröllopsfotografens roll har blivit viktig då fotografen naglar fast minnet av bröllopsdagen. 

Bröllopsfotografer gör det dessutom möjligt att dela bröllopet med fler i 

uppmärksamhetssamhället. Då bilderna är tagna av någon som är etablerad snarare än en 

amatör höjs dessutom deras värde. Det är troligen därför människor (om än omedvetet) 

känner att det är värt att spendera tusentals kronor på en bröllopsfotograf men sällan anlitar 

fotografer i andra sammanhang.  
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I ett försök att skapa legitimitet och åter sakralisera äktenskapet som idag har blivit en 

skalinstitution åberopas traditionen genom att ge faluröda hus, stora tallar, gärdsgårdar och 

andra symboler för Sverige och arv en plats i bröllopet. Tolkningen av dessa symboler för 

Sverige som ett tecken på äktenskapets försvagade status kan ses som cyniskt, men jag skulle 

vilja argumentera för det motsatta. Äktenskapet som institution har förändrats och i mångt om 

mycket försvagats, men detta är inte främst negativt. Istället för att vara en transaktion där 

ägandet av en kvinna går från hennes far till hennes man har bröllopet blivit firandet av en 

kärlek (Giddens, 2002:64ff.), som åtminstone för en stund känns så stark att det är värt att 

investera tid och pengar i firandet av den. Om äktenskapet skulle vara misslyckat eller någon 

skulle vara otrogen finns dessutom möjligheten att begära skilsmässa. Dessutom har 

samkönade par i allt fler länder getts rätten att gifta sig de senaste 20 åren (McCarthy, 2020). 

Även om ungefär hälften av alla äktenskap kommer att avbrytas vid någon punkt 

(SCB:2020b43), så finns i stunden av bröllopet förhoppningen att just det egna äktenskapet ska 

vara undantaget. Därför behövs dessa traditionsbringande symboler för att stärka legitimiteten 

av ett i grunden numera ganska osäkert åtagande (äktenskapet). Men att äktenskapet inte är ett 

lika förpliktigande löfte som det tidigare varit och har förvandlats till en skalinstitution bygger 

till stor del på en mer jämställd samhällsutveckling.  

 

Bröllopet och dess tillhörande fotografier har blivit ett sätt att för paren visa på klass och 

smak. Jämför vi bilderna från idag med de som är från min farmor och farfars bröllopsdag 

säger bilderna från min farmor och farfars bröllopsdag ytterst lite om hur själva bröllopet var 

eller ens om vilka de är. Idag visas ”unik” och dyr smak stolt upp genom lyxiga, 

genomtänkta, vintage och handgjorda detaljer som både ger en upplevelse till gästerna och 

finns för beskådan i fotografier som kan publiceras på sociala medier. Publiken för parets 

statuskonsumtion har blivit större än bara de närvarande gästerna och bilderna kan publiceras 

för en större krets av följare. Denna konsumtion motiveras som ett sätt att investera i ritualen 

och försöka cementera äktenskapet och dess hållbarhet. När bilder på överdådiga bröllop 

publiceras om och om igen både på sociala medier och i exempelvis Allt om bröllop 

reproducerar detta dessutom tron att investering av tid och pengar i bröllopet är en viktig del 

av bröllopsriten. Överdådiga bröllop blir ett ostabilt sätt att skapa stabilitet; man sätter vad 

 
43 Beräkning baserat på medelvärdet av antal skilsmässor/bröllop 2014–2019. 
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man hoppas är spärrar i hoppet om att om man lagt stora summor pengar och mycket tid på 

bröllopet blir det ett äktenskap som är svårare att lämna. 

 

Så vad säger oss bröllopsfotografierna om det nutida bröllopet? Vardagslivet innan och efter 

bröllopet skiljer sig idag inte särskilt mycket åt på det sätt som det gjorde på exempelvis 

1960-talet när min farmor och farfar gifte sig. De flesta har redan innan bröllopet gjort de 

saker som tidigare kopplades till äktenskapet så som att bo tillsammans, ha samlag och starta 

familj. Eftersom många dejtar och har förhållanden med flera olika personer innan de träffar 

den partnern de väljer att gifta sig med blir bröllopet ett sätt att visa upp att just det här 

förhållandet har något extra. Bröllopet ger möjlighet att berätta för en värld fylld med osäkra 

relationer att man har hittat en som känns stabil nog att våga investera i. Bröllopsfotografierna 

skapar minnen som varar och eventuellt kan återuppväcka de känslor som riskerar att tyna 

bort. Genom bröllopsfotografierna kan man dessutom dela berättelsen om den stora dagen 

med resten av världen och på så sätt skapa ett gåvoutbyte av (åtminstone magiskt) kapital 

även med personer som inte var på plats för själva bröllopsriten.  
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Allt om Bröllop som författare till samtliga reportage för tydliggörandets skull. 
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