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Inledning 

Det är en gråkall eftermiddag. Vid en vägkorsning står en man med en kamera. 

”Det här är det bästa stället att fotografera på. De flesta bussar passerar här.” En 

lång stund är det helt stilla. Vi tittar åt olika håll efter bussar.  Efter en tids väntan 

uppenbarar sig två bussar. Mannen riktar sin kamera mot bussarna och 

fotograferar. När bussarna har försvunnit tar han fram sin anteckningsbok. ”Jag 

saknade tre i den här serien. Tänk att två av dem skulle komma förbi just idag.” 

Med en nöjd min stoppar han undan anteckningsboken. 

 

Bakgrund 

Bussfotografering är en ganska okänd företeelse i vårt samhälle. Under årens lopp har jag fått 

en del frågande blickar när bussfotograferandet har kommit på tal. I jämförelse med 

likvärdiga fritidssysselsättningar såsom fågelskådning eller trainspotting är 

bussfotograferandet relativt okänt som fenomen.  Jag blev nyfiken och bestämde mig för att 

titta närmare på bussfotograferandet ur ett kulturellt perspektiv. I den här uppsatsen 

försöker jag att kasta ljus på en hobby som inte många känner till.   

I förskolans låda med leksaker fanns två bussar. Jag brukade skynda mig till lekrummet 

på morgonen för att få ha bägge bussarna för mig själv. Jag tror inte att jag reflekterade 

speciellt mycket över att de andra pojkarna prioriterade sportbilar. Det är mitt tidigaste 

bussrelaterade minne. I mitten av 1980-talet hamnade ett antal busstidningar i min ägo och 

intresset för bussar befästes. Under uppväxten hade jag en liten analog kamera som användes 

vid speciella tillfällen. Filmens 24 bilder skulle helst räcka i ett år. I samband med resor 

hände det att även bussar hamnade på bild. Långt senare upptäckte jag ett forum för 

bussintresserade på Internet och i dess kölvatten hemsidor med bussfotografier. Inspirerad 

av dessa påbörjade jag min egen resa som bussfotograf.  Vad är då en bussfotograf? 

 

Syfte och avgränsning 

Studiens syfte är att undersöka bussfotografering som kulturell företeelse.  

Vad är en bussfotograf?  Hur går en bussfotografering till?  Hur ser en bra bussbild ut? Varför 

man fotografera bussar? 
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Teori 

I det här avsnittet redogör jag för de teoretiska begrepp som används och vilken relevans 

dessa har för uppsatsen. Jag börjar med att gå igenom Bourdieus fältbegrepp och redogör 

därefter för de tankar av Foucault om övervakning och normalitet som jag har använt mig av.  

Bourdieu 

Jag använder mig i den här studien av Pierre Bourdieus begrepp fält för att begripliggöra det 

studerade området i en akademisk kontext. Den sociala strukturen i vårt moderna 

industrisamhälle består, enligt Bourdieu, av en rad självständiga fält som har egna specifika 

regler, värden och intressen (Bourdieu 1993: 270).  Socialt fält är ett system av relationer 

mellan positioner besatta av specialiserade agenter och institutioner som strider om 

någonting för dem gemensamt (Broady 1991: 266). Jag tolkar bussfotograferandet som ett 

fält, i vilket bussfotograferna strider om att ta den unika bilden.  Det finns i det 

bussfotografiska fältet specifika regler, värden och intressen, vilket jag återkommer till i 

analysen. 

Positionerna på de olika fälten bestäms utifrån placering i förhållande till de på fältet 

aktiva kapitalformerna. Kapital är värden, tillgångar och resurser (Broady 1991: 169). 

Bourdieu pekar på tre huvudsakliga former av kapital: ekonomiskt kapital, kulturellt kapital 

och socialt kapital.  Det ekonomiska kapitalet knyter jag exempelvis till kamerautrustning 

och resor. Kulturellt kapital kan direktöversättas till kunskap. Den med störst kunskap om 

fotografering och bussar tillerkänns störst kulturellt kapital. När det gäller det sociala 

kapitalet skulle jag tolka det som att bussfotografens kontakter och storleken på kontaktnätet 

påverkar det sociala kapitalet. Dessa tre kapitalformer transformeras till den överordnade 

kapitalformen symboliskt kapital, som skall tydas som prestige eller anseende, när de på det 

specifika fältet ses som legitima. I analysen av resultatet tar jag upp frågan om prestige och 

anseende inom bussfotografin.  

Jag anser att Bourdieus teorier om det sociala fältet är relevanta för den här studien då 

användandet av Bourdieus fält som begrepp möjliggör en jämförelse med andra sociala fält. 

Genom att bryta ut specifika uttryck och värden och inordna dessa i ett allmängiltigt system 

av relationer, åskådliggörs dessa i en allmän kontext. Det är en förklaringsvärld som inte bara 

är ägnad att förenkla belysning av ett specifikt fält, utan även för dem som befinner sig 

utanför fältet. Att i tanken inordna det specifikas självklara beståndsdelar i ett allmängiltigt 

system ger även mig som undersökare en möjlighet att reflektera över bussfotograferingens 

beståndsdelar. Vad finns det egentligen för olika värden för en bussfotograf?  
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Foucault 

I studien använder jag mig även av Michel Foucaults tankar om normalitet som 

förklaringsmodell till omgivningens syn på bussfotografer. I övervakning och straff (1974) 

visar Foucault hur den disciplinära makten befäster det normala. Den moderna disciplinen 

vilar enligt Foucault inte längre på kraftfull ledning och hårda sanktioner, utan har blivit en 

genomtänkt metod för organisationsledning. Man arbetar med en indelning av rummet som 

innebär att utrymmen och lokaler differentieras och specialiseras, medan den underordnade 

får lära sig att hålla sig på bestämda platser (Foucault 1974: 159-267). Vilket kan 

exemplifieras av omgivningens reaktion på bussfotograferandet. En person som bär på en 

kamera tillhör inte den specialiserade stadsbilden, utom möjligen vid turisternas utposter.  

 I de olika formerna av disciplin ser man normens makt framträda. I och med införandet 

av en standardiserad uppfostran befäster det normala sin ställning som tvångsprincip. De 

yttre kännetecken som utmärker vars och ens status och grupptillhörighet tenderar att 

ersättas eller utökas med en uppsättning normalitetsgrader som visar på en tillhörighet till en 

homogen samhällskropp, men som även klassificerar, hierarkiserar och bestämmer 

rangordningen. Makten att normalisera framtvingar homogenitet, samtidigt som den 

individualiserar genom att möjliggöra en mätning av avvikelser, bestämma nivåer, fastslå 

specialiteter och dra nytta av olikheter.  Jag skulle exemplifiera normens makt med det sätt 

på vilket enskilda busschaufförer bemöter bussfotografer. Med hänvisning till icke 

existerande lagar försöker dessa befästa normen i en tveksam differentierad ordning, baserad 

på egenmäktig hierarkisk upphöjelse. 

Foucault använder termen ”panoptik” för ett allseende övervakningssystem. Det 

panoptiska systemet bygger på att den övervakade är medveten om att övervakning kan ske i 

varje ögonblick, samtidigt som denne är ovetande om när exakt övervakning sker. Det är 

således bäst att bete sig på rätt sätt hela tiden. 

Därmed uppnår Panopticon sin huvudsakliga verkan, nämligen att göra fången ständigt 

medveten om att man kan se honom. Tack vare att han är medveten om det fungerar 

makten automatiskt. Övervakningen blir permanent till sin verkan, även om den i sin 

handling blir diskontinuerlig […] (Foucault 1974: 235) 

Relationen mellan panoptik och bussfotograferandet kan ses i beskrivningar från 

informanter om hur busschaufförer har känt sig övervakade. Att tankegångar om att 

övervakning från arbetsgivarehåll medels kamera inte ter sig främmande, kan tyda på att 

panoptiken fungerar.  För medborgare vana vid trafikkameror och övervakningskameror kan 

varje kamera vara en möjlig övervakning. Samtidigt är det ironiskt att personen med 

kameran är den person som sticker ut ur mängden och därigenom blir den övervakade.  
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Områdesöversikt 

Bussfotografering är ett relativt outforskat område, vilket har inneburit att jag har brutit 

ner fältet i mindre delar. Vad är bussfotografering? Bussfotografering är en hobby.  Jochum 

Stattin beskriver i sin bok Hobbyentusiaster och folkhemsbyggare (2007) framväxten av 

hobby som begrepp, samtidigt som han ger en definition av vad hobby kan vara. Stattin 

menar att hobbyverksamheten är utbredd och att de flesta av oss någon gång har sysslat med 

samlande, byggande eller knåpande i någon form.  Jochum Stattin menar att vi dagligen gör 

en mängd val som utgår ifrån estetiska premisser, samtidigt som vi bedömer och klassificerar 

omgivningens val. Han menar samtidigt att det är på få områden som vi är så känsliga för 

kritik som när det kommer till personlig smak (Stattin 2007: 135).   

Bussfotografering kan vidare ses som en form av samlande. Samlarförbundet 

Nordstjärnan1 definierar samlande som att målmedvetet försöka få tag på någonting som 

passar in i en samling, eller att samlaren är en person som har tre föremål med någon form 

av anknytning till varandra och är på jakt efter ett fjärde (www.samlarforbundet.se). Russel 

W Belk undersöker i Collecting in a consumer society (1995) framväxten av ett 

konsumtionssamhälle och det samlande som följt i dess spår, genom en kort historisk exposé 

över konsumtionssamhället och samlandets praktik.  Han går igenom hur och varför 

individer och institutioner samlar. Belk menar att en känsla av att behärska någonting är en 

allmän motivation för samlande och att samlingen i sig blir beviset på detta (Belk 1995: 87). I 

min uppsats kommer jag att använda mig av Belks arbete när det kommer till den samlande 

biten av bussfotograferandet. En stor del av bussfotograferandet bygger på samlande och det 

gör att Belks arbete är en viktig del i uppsatsen.   

Den viktigaste beståndsdelen i bussfotograferandet får nog själva fotograferandet anses 

vara. I Nordiska museets årsbok, Fataburen 2009 Amatörfotografernas värld (Rosengren, & 

Westergren red. 2009), ligger fokus på amatörfotografen. Utgångspunkten är Nordiska 

museets omfattande samlingar av amatörfotografi. I boken behandlas amatörfotografi 

historiskt, men även ur andra perspektiv. Olika amatörfotografer kommer till tals via sina 

bilder. Tillsammans med Pierre Bourdieus och David duChemins arbeten om fotografering 

utgör det länken till det fotografiska i hobbyn. Pierre Bourdieu pekar i Photography – a 

middle brow art (1990) på det strukturella och systematiska i fotografering som kulturell 

aktivitet.  Studien involverar den fotografiska praktiken och meningen i fotografiet och 

bygger på intervjuer och enkäter. Photography innehåller ett flertal olika texter om det 

sociala användandet av fotografin. I David duChemins bok Berätta i bild - så tar du bilder 

                                                        
1 Samlarförbundet Nordstjärnan är en förening för samlare av alla kategorier och grundades 1941.  Har 4500 
medlemmar. 
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som berör (2009) behandlas fotografiet ur fotografens perspektiv. Jag har valt att använda 

mig av detta perspektiv för att ge uppsatsen en kulturpraktisk injektion.  

Avslutningsvis har jag valt att även titta närmare på fågelskådning som hobby, då 

fågelskådning och bussfotografering har visat sig ha en del gemensamma beröringspunkter. 

Mark Cocker beskriver i Skådare – ett släkte för sig (2006) fågelskådarens kulturella koder 

och ger skådaren en historisk kontext. Cocker beskriver olika typer av fågelskådare, vad som 

driver dem och hur de går tillväga. I det här arbetet använder jag mig av Cockers bok som 

jämförelseobjekt. Både fågelskådare och bussfotografer kan språka om fjädrar, men pratar då 

om vitt skilda saker. Ett internt språkbruk som inkluderar och exkluderar. 

 

Material och metod 

I arbetet med den här uppsatsen har jag gjort intervjuer med ett antal bussfotografer. Vidare 

har jag vid några tillfällen observerat bussfotografer under deras hobbyutövning. 

Intervjuerna har utförts i offentliga miljöer och dokumenterats med hjälp av ett fickminne.  

Den huvudsakliga materialinsamlingen under uppsatsens arbete utgjordes av mina 

intervjuer. Steinar Kvale menar att den kvalitativa forskningen har ett oumbärligt redskap i 

intervjun och detta redskap presenteras i boken om den kvalitativa forskningsintervjun 

(Kvale 1997). Kvale menar att en intervjuundersökning består av sju olika stadier; (1) 

Tematisering (2) Planering (3) Intervju (4) Utskrift (5) Analys (6) Verifiering (7) 

Rapportering (Ibid.: 85).  

Min egen uppfattning om arbetet med intervjuer är mindre kategorisk och i viss mån 

pragmatisk. Det är bra att ha undersökningens syfte klart för sig innan man påbörjar en 

intervju, men man bör kanske inte stirra sig blind på undersökningens syfte under själva 

intervjun. Jag anser att ett visst mått av flexibilitet bör infinna sig i intervjusituationen. Det 

viktiga är att känna sig fram. En verifiering av reliabilitet och validitet kan vara en 

upplysande information, men man bör inte förringa det faktum att även en spretig intervju 

kan generera kunskap. Denna kan i så fall lätt förloras om fokus ligger på ett förutbestämt 

mål med intervjuundersökningen. Det är måhända just det oväntade som är nyckeln till 

forskningens skattkista. 

I realiteten utgick jag dock i arbetet från ett fastslaget tema och avvek inte från den på 

förhand bestämda rutten i någon hög grad. Jag valde att använda mig av en förenklad 

intervjuguide (Ibid.: 121). Intervjuerna har skett i offentliga miljöer med tillhörande ljud från 

omgivningen, vilket har letat sig in i materialet. Kvale ser på intervjuundersökningen som ett 

samtal och menar att även tematiseringsstadiet och övriga delar av undersökningen är samtal 

(Ibid.: 266).   
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Vid den här undersökningen har jag använt mig av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär 

att jag har använt mig av de personer som har funnits tillgängliga. I det här fallet innebär det 

att jag enbart har intervjuat människor som jag har tidigare kännedom om. Urvalet 

baserades på min kännedom om informanternas bakgrund och inbördes olikhet, vilket har 

resulterat i ett varierat urval. Jag har begränsat urvalet till sju personer, på grund av 

ekonomiska och tidsmässiga faktorer. Det fanns inget bortfall bland informanterna, då alla 

tillfrågade tackade ja till medverkan.  

Analys av datamaterial kan beskrivas som en kategorisering av insamlade data. Enligt 

Widerberg utförs en stor del av analysen kontinuerligt under datainsamlingsfasen 

(Widerberg 2002: 133). Detta då en mängd val och tillämpningar redan har utförts. Den 

slutliga analysen av det insamlade datamaterialet kan utföras oberoende av den fortlöpande 

tolkningsprocessen eller relateras till tolkningar från den fortlöpande tolkningsprocessen.  

Trost menar att när man arbetar med datamaterial sker inte bara en analys, utan också mer 

eller mindre automatiskt, tolkningar (Trost 2005: 125). En stor del av bearbetningen av ens 

material utförs vanligen utan att man reflekterar över det, då idéer kan dyka upp när man 

minst anar det.  

Då studiens syfte är att undersöka bussfotograferande som kulturell företeelse har jag valt 

att i analysen koncentrera mig på den kulturella aspekten. Kultur definieras i den här 

uppsatsen som de koder, föreställningar och värden som människor delar, kommunicerar 

och bearbetar i socialt handlande (Ehn & Löfgren 2001: 9). Vid analysen har materialet sedan 

tolkats med utgångspunkt i undersökningens frågeställningar och i relation till tidigare 

forskning samt de teorier av Bourdieu och Foucault som har använts vid denna studie. 

Svårigheter vid fältarbetet har i huvudsak bestått i att intervjuerna har utförts i miljöer 

som har varit illa anpassade för uppgiften. Intervjuer har utförts i relativt offentliga lokaler, 

såsom rastlokal för busschaufförer, järnvägsstation, café etc., vilket har inneburit en 

förekomst av bakgrundsljud på ljudinspelningen, samtidigt som intervjuerna i vissa fall har 

störts av yttre omständigheter.  Vid transkriberingen har det ibland varit svårt att utläsa vad 

som sägs i vissa situationer.  

Den aspekt av intervjuarbetet som har upplevts som mest tidskrävande har varit just 

själva transkriberingen av datamaterial. Det arbetet har tagit mer tid i anspråk än vad det 

egentligen fanns tillgång till. Denna omständliga process får dock anses ha sin givna plats 

inom undersökningens ramar, då målet är att få tillgång till bästa möjliga data. 

Under arbetet med intervjuerna har jag kommit till insikt om värdet av tystnad. Som 

intervjuare är det av vikt att inte fylla i varje tomrum i konversationen. Att informanten 

tystnar behöver inte betyda att vederbörande har pratat färdigt, utan det gäller för 

intervjuaren att ta hänsyn till att informanten kan behöva en paus för att samla ihop sina 
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tankegångar. Vi får dock även ta i beaktande att uppkommen tystnad kan vara ett tecken på 

att ingenting mer finns att tillägga.  

 

Reflexivitet 

I mötet mellan forskningsobjektet och utforskaren har utforskarens person betydelse 

(Arvidsson 2001: 101f). Det gäller att vara medveten om sin egen roll i studien.  Den här 

studien behandlar bussfotografering. Såsom själv varande en bussfotograf riskerar jag att 

missa det uppenbara. Det finns även en möjlighet att det funna ses som självklart och 

vardagligt att det saknar behov av förklaring. Risken för subjektiva perspektiv och personliga 

tolkningar bör därmed finnas i medvetandet (Ehn & Klein 1994: 78).   

Jag har fotograferat bussar i ett antal år, men min fritid innehåller även andra aktiviteter. 

Jag tillhör inte någon speciell gruppering av fotografer, utan fotograferar gärna ensam. Det 

finns perioder då mitt fotograferande går in i mer aktiva faser och inbegriper resor enbart i 

syfte att fotografera bussar. Andra perioder kan fotograferandet ligga på is. Jag har en 

systemkamera, men den tillhör inte toppskiktet. Intresset är inte alltid på topp. Jag följer 

med i diskussionerna på Internet, även om jag inte alltid aktivt deltar. Det gör att jag har 

tillägnat mig viss kunskap om övriga skribenter på Bussnack, även om jag innan arbetet 

påbörjades med denna undersökning inte hade träffat någon annan bussfotograf ute i 

verkligheten. När jag inledde undersökningen hade jag förkunskaper om de bussfotografer 

som är aktiva på Internet. Jag kunde på så viss anpassa urvalet av informanter för att få en 

åldersmässig blandning och i den mån tid och ekonomi tillät, även en geografisk blandning.  

Att jag själv är bussfotograf har garanterat påverkat intervjusituationerna. Intervjuerna 

har utvecklats till intressanta samtal om busshobbyn i stort. Informanterna har inte behövt 

förklara de mest basala begreppen. Vilket paradoxalt kan vara en nackdel. Problemet med att 

beträda välkänd mark är att man riskerar att missa det som finns framför ögonen. Ställer 

utforskaren rätt fråga om han redan tror sig veta svaret? Samtidigt innebär förkunskaper att 

språkliga och kulturella hinder kan undvikas (Ehn & Klein 1994: 75). 

Huruvida mitt bussintresse har hjälpt till att initiera intervjusituationerna kan jag inte 

svara på. Det är möjligt att det för informanterna kan kännas betryggande att intervjuas av 

någon som involverad i fältet. Samtidigt är bussfotograferande ett relativt litet och outforskat 

fält, vilket gör att ett visat intresse utifrån förmodligen hade tett sig smickrande för 

informanterna. Man får inte sätta för stor tilltro till sin egen person. Bara för att jag är 

medveten om att mina informanter är aktiva bussfotografer, innebär inte det att de per 

automatik är medvetna om mitt intresse. Som tidigare nämnts är jag inte den mest aktive 

bussfotografen. 
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Nästan all etnologisk forskning är forskarens personliga projekt, i akademisk svepning 

(Ehn & Klein 1994: 79). Det går inte att komma ifrån att det här är ett personligt projekt. Min 

röst är bärande, då jag som utforskare redigerar och bestämmer vilka delar av mina 

informanters utsagor som finner sin plats i det slutgiltiga resultatet av studien.  

Disposition 

Uppsatsens resultatdel är uppdelad i tre kapitel. I det första kapitlet ”bussfoto” går jag 

igenom bussfotografiet, själva produkten av bussfotograferandet. I det följande kapitlet 

”bussfotografering” går jag igenom bussfotograferandets praktik. I resultatdelens avslutande 

kapitel ”bussfotograferna” presenteras, som namnet antyder, några av bussfotograferandets 

praktiserare. Efter resultatblocket kommer en analys, som sedan följs av en diskussion. 

Uppsatsen avslutas sedan med en källförteckning.  
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Bussfoto 

Vad är ett bussfoto? Kortfattat kan man säga att ett bussfoto är ett fotografi som föreställer 

en buss. Det är det enkla svaret. Inom bussfotografi finns det två dominerande skolor. Den 

ena skolan förespråkar typbilder då bussen är helt i fokus. Bussen skall fotograferas snett 

framifrån från dörrsidan och bussens registreringsnummer och eventuellt 

inventarienummer2 skall vara fullt synligt.  Den andra skolan förespråkar inkluderandet av 

miljö i bilderna och ser bussen som en del av bilden.   

Bussfotografen kan ha skilda bevekelsegrunder för sitt insamlande av material och 

samlingarna ges därmed en individuell prägel. Det kan samlas på busstyp, busstillverkare, 

bussbolag eller vad som faller fotografen i smaken. Det vanligaste bildobjektet är förmodligen 

en buss i linjetrafik, då dess bindning till en tidtabell gör den till ett lättfångat byte. En 

turistbuss är svårare att infånga enligt de kriterierna, om fotografen inte håller uppsikt över 

större evenemang eller vaktar vid någon sorts turistattraktion.  

Norsk tv har i sitt webbarkiv ett program om Norges mest profilerade skivbolagsdirektör, 

Audun Tylden, och hans passionerade samlande (NRK 2007). Bland hans samlingar finns två 

bärkassar med bussbilder. Målet med den samlingen var att få en bild från varje bussbolag i 

Norge.  Audun Tylden menar att en samlares värsta mardröm är en komplett samling. 

Sett ur en historisk synvinkel är tidens gång samtidigt fotografiets vän och fiende. Tidens 

tand bleker bort fotografiets färger, samtidigt som en vardaglig bild förvandlas till exotism. 

Om man tittar på en miljöbild som är 20-30 år gammal så kan det rymmas mången 

tidsmarkör inom fotografiets fyra hörn. Stadsbilder förändras och modet går i vågor. En 

historisk typbild av en buss skapar ett annat intresse. Fordonet är fokuserat i ensamt 

majestät. Och fordonsnostalgiska hjärtan klappar hårdare.  

De bilder man tar idag är ju inte märkvärdiga, då man kan gå ut och ta samma bild. Men 

om 20-30 år blir de ju märkvärdiga. (Staffan) 

Det finns inget facit som talar om vad som är rätt eller fel när det gäller bussfotografi. Varje 

fotograf har sin egen subjektiva bedömning. I slutändan är det upp till fotografen att 

bestämma vilken typ av bilder som passar in i dennes vision. 

Visionen är fotograferingens A och O. Det är den som får dig att ta fram kameran, och den 

avgör vad du tittar på och vad du ser när du gör det. Den bestämmer hur du fotograferar 

och varför. En fotograf kan inte vara utan visioner. (duChemin 2009: 2)  

                                                        
2 Inventarienummer är bussägarens egen identitetsmarkör på den enskilda bussen. Bussen är ofta uppmärkt med 
inventarienummer i front och akterparti. Används ofta som identifikator av bussfotografer.  
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Bussfotografering 

Förberedelser 

Det krävs vissa förberedelser för att fotografera bussar. De flesta bussfotografer arbetar nog 

efter en sorts plan när de beger sig ut för att fotografera. Graden av förberedelse är avhängig 

av situationen. Om fotografen är ute efter att fotografera en buss, vilken som helst, och är 

medveten om ungefär var bussarna går kan förberedelsen stanna vid att se till att kameran är 

försedd med minneskort och batterier. Extrabatterier är alltid bra att ha med sig.  

Kortare turer i närområdet kan kräva ytterligare förberedelser om det är en speciell buss 

eller miljö som eftersöks. Studier av tidtabeller och kartor kan vara på sin plats. För 

bussfotografer som är intresserade av turistbussar är det nyttigt att studera 

evenemangskalendrar. Vid större idrottsevenemang och mässor krävs det i regel ett antal 

bussar för att transportera publik och aktiva. Bandy-SM i Uppsala och utbildningsmässor för 

skolungdom brukar kunna generera en ansamling av bussfotografer. En del fotografer brukar 

även höra av sig till trafikledningen för att förhöra sig om var specifika bussar bör befinna sig. 

Dessa kontakter bör tillskrivas det sociala kapitalet i Bourdieus analys av fältet.  

Om fotografen tänkt bege sig ut på en längre resa till okänt territorium krävs mer 

förberedelser.  Det kan krävas långa studier av kartor och tidtabeller för att hitta lämpliga 

fotoplatser.  Det kan även vara bra att se om skolorna har ledigt, då många bussar endast 

körs skoldagar. Det säger sig själv att resor och eventuellt boende ingår i det som planeras. 

Ska jag åka långt bort då planerar jag i flera veckor i förväg och planerar varje dag vilka 

bussar som kommer och vart dem går och så där. Om något händer så är det bara att 

ändra. (Patrik) 

Ofta är bussfotografen ute efter någonting speciellt. Det kan röra sig om en plats eller en 

speciell buss. Bussfotografens mål påverkar omfattningen av förberedelser. Ibland räcker det 

dock med att hålla ett öga på almanackan. November månad är ofta mörk och regnig, vilket 

kan påverka viljan att bege sig ut och fotografera. Det finns andra tidpunkter under året då 

bussfotograferandet har bättre förutsättningar.  

Den bästa tiden att fotografer är i maj-juni när det är ljust och skolbussarna fortfarande 

går. Varje maj-juni kan man hitta ett nytt ställe att fotografera på. (Staffan) 

I planeringen ingår att se till att den utrustning man medför är den för uppdraget avsedda. 
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Utrustning 

I likhet med fågelskådarnas värld är bussfotografen beroende av utrustning. Det säger sig 

själv att en person som fotograferar behöver en kamera. Hur dyr denna bör vara är upp till 

fotografen.  

Är man pryltokig så är det en dyr hobby, men generellt sagt så har man en någorlunda bra 

systemkamera så får man oftast en bildkvalitet som man kan vara nöjd med. Det är 

engångsbelopp och minneskortet tjänar man ju in ganska snabbt. (Oskar) 

Mark Cocker beklagar att tiden är förbi då fågelskådare ”kunde förutsätta att en person som 

hade en bra kikare automatiskt också visste vad han snackade om […]” (Cocker 2006: 34). På 

samma vis förhåller det sig inom bussfotograferandet. Det som speglar ett ekonomisk kapital 

på det bussfotografiska fältet, ger inte automatiskt kulturellt kapital. Det vill säga, innehav av 

en dyr kamera innebär inte automatiskt att fotografen vet vad vederbörande håller på med. 

Det är inte kameran som gör fotografen. Även en bra kamera kräver en fotograf som kan 

hantera denna på ett tillfredsställande sätt. 

 […] kameran är vår partner i processen och det som skiljer fotografen från målaren. Vi 

lever i ett symbiotiskt förhållande – inte med kamerateknologin utan med bilden som, 

trots alla tekniska förändringar som fotograferingen har genomgått, förblir densamma. 

(duChemin 2009: 4)  

Förutom kamera kan det i bussfotografens utrustning finnas en anteckningsbok. I denna kan 

uppgifter inför dagens jakt finnas nedpräntade. Det kan finnas listor över önskade bussar att 

pricka av. Under fotograferingen kan det dessutom upptäckas nya individer att anteckna. Det 

påminner till stor del om fågelskådarens anteckningsbok, med den skillnaden att 

bussfotografer sällan försöker rita av bussar för senare identifiering. Anteckningsbok kan 

bytas ut mot lösa papper. 

De flesta människor känner ju till åtminstone en fågelart och kan urskilja gökens läte, 

men när det kommer till bussar är det många som inte känner till att det finns olika 

bussar förutom skillnader mellan stadsbuss och turistbuss. Att det finns olika märken är 

ingenting de reflekterar över. (Staffan) 

En mobiltelefon kan vara bra att ha i sin utrustning, då eventuella tips om bussar kan komma 

den vägen. Har man en mobiltelefon med MMS-funktion kan man snabbt sprida sina fynd.  

Då de flesta i dagens läge ändå bär med sig en mobiltelefon, är det frågan om den ens bör 

nämnas bland utrustningen. Över till fotograferingen.  



 14 

Fotografering 

Vid fotografering finns det en del saker att tänka på som bussfotograf. När fotografering av 

buss i trafik sker är det viktigt att tänka på i vilken omgivning fotograferingen sker. Som 

fotograf gäller det att placera sig så att om möjligt undvika att bussen skyms av växtlighet, 

elledningar eller andra störande objekt. Om inte de störande objekten ingår i bildens 

komposition. Det gäller också att ha uppsikt över var solen befinner sig.  

Vid fotografering i stadsmiljö finns det alltid människor som kan placera sig framför 

kameran. Det gäller att ha blicken riktad åt alla håll för att slippa obehagliga överraskningar. 

Om en fotgängare eller cyklist dyker upp och stjäl fokus i bilden, är det bara att vänta till 

nästa avgång för ett nytt försök.  

Vid fotografering i landsortsmiljö är risken för oönskad mänsklig närvaro i bilden mindre, 

samtidigt som en omfotografering kan innebära en lång väntan. Vissa landsbygdslinjer 

trafikeras endast en dag i veckan. Bussfotografering är till viss del kopplad till tidtabell. En 

bussfotograf vet därmed ofta på förhand var och när ett objekt uppenbarar sig till skillnad 

mot en fågelskådare. 

Det finns vissa beröringspunkter med fågelskådare. Vi har ju viss systematik i vårt 

fotograferande då vi vet var bussarna kommer. Fågelskådare vet ju aldrig var fåglarna är. 

De meddelar ju varandra när de sett någonting och direkt sticker alla dit och ska få det på 

bild. (Staffan) 

En speciell regel vid bussfotografering är att alltid fotografera bussen bredvid, då det vid 

visning av bilden i regel kommer förfrågningar från andra bussentusiaster om varje övrig 

buss som skymtar inom bildens ram.  I övrigt finns det vissa fotografer som hävdar att en bild 

på en buss i trafik är mer värd än en buss som är skyltad ”ej i trafik”. Men det är högst 

individuellt. Den som söker efter en viss bussindivid nöjer sig förmodligen med att få den 

specifika bussen på bild.  

Som fotograf i trafik är det viktigt att se till att man inte är i vägen för övriga trafikanter 

och undvika att bli påkörd. Det gäller speciellt vid tungt trafikerade terminaler. Det är trots 

allt fotografen som är den främmande fågeln i den miljön.  

Informanten Patrik har för övrigt gjort en informativ kortfilm som heter ”Hur man 

fotograferar bussar…”. Den finns upplagd på internet (Patrik 2009) och visar, som titeln 

antyder, hur en bussfotografering går till. 

Efter att den publika processen av fotograferandet är avklarad tar efterarbete med 

bildbehandling och katalogisering vid.  
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Efterarbete 

Efter fotograferingen tillkommer efterarbete med bildbehandling. I den digitala världen 

kräver bilderna en viss behandling för att kunna presenteras. Det kan innebära att färgerna 

justeras för att bättre stämma överens med verkligheten, eller fotografens smak. En bild kan 

behöva rätas upp eller beskäras för att presentera motivet på bäst sätt. Att lägga ner tid på 

bildredigering är en del av fotograferandet.  

Det krävs tre bilder för att skapa ditt färdiga fotografi. Den första är den bild som du 

visualiserar – berättelsen som du vill förmedla. Den andra är den scen som du fångar med 

kameran. Den tredje är den bild som du förbättrar med efterarbetet.(duChemin 2009: 41)  

Vissa bilder behöver dock inte behandlas så mycket. Det kan räcka med att beskära bilden, 

skärpa till den och justera färgerna. Inom bussfotografering är det viktigt att färgerna 

presenteras rätt, då de olika bussbolagen eller beställarorganisationernas färgsättningar är 

välkända hos andra fotografer. Vissa länstrafikbolag har enhetliga färgsättningar som med 

lite otur kan förväxlas med andra länstrafikbolags dito. Exempel på det är att Skånetrafiken, 

Värmlandstrafik, Kalmar läns trafik och Upplands lokaltrafik har valt olika gula kulörer. 

Närbesläktade färgsättningar som det gäller att hålla isär.  

En del bilder som man tar tycker man är så där, men man behöver inte lägga ner så 

mycket tid för att få det bra. […] Jag lägger ner en halv till en minut på varje bild. Är man 

ofta ute och fotograferar, tar man ofta fler bilder på samma objekt och då får man sitta 

ner och rensa ur… det tar sin tid det med. (Niclas) 

I efterarbetet räknas även inskanning av äldre bilder från dia eller film. Det är inte alla 

bussfotografer som började fotografera i och med den digitala revolutionen. Det finns många 

bussfotografer som i sina gömmor har en skatt i form av historiska bilder. Denna skatt kräver 

efterarbete i förhållande till vilket skick dessa befinner sig. Repor, damm och liknande kan 

behöva trollas bort i bildredigeringen.  

När bildbehandlingen är avklarad tillkommer någon form av katalogisering, vilket är ett 

krav, då fotografernas bildsamling tenderar att snabbt växa till sig. Det vanliga är att märka 

bilderna med en kombination av olika parametrar av typ bussens ägare, inventarienummer, 

registreringsnummer, chassinummer, fotograferingsplats och datum då fotografiet är taget.  

Katalogiseringen definierar och kommunicerar samlingen, då det möjliggör en enkel sökning 

på enskilda bussindivider. Om det på fotografiet inte går att urskilja alla uppgifter som 

behövs för katalogiseringen, har fotografen möjlighet att ta hjälp av Svensk busshistoria 

(www.svenskbusshistoria.se), som är en databas med information om över 50 000 svenska 

bussar. Vad händer då med fotografiet efter bildbehandling och katalogisering? 
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Rapportering 
När bilden är färdigbearbetad återstår det sista momentet. Det handlar om vad bilden skall 

användas till. En del bussfotografer samlar bilder för egen del, medan andra vill visa upp sin 

fångst. I likhet med fågelskådare kan det hos bussfotografen finnas en önskan om att vara 

först. Det har en viss status att kunna visa upp någonting som inte övriga fotografer har. 

Inom fågelskådarkretsar skiljer man på skådare som åker runt och letar det ovanliga 

”twitchers” och de som arbetar sig igenom ett begränsat revir ”patch-workers”(Cocker 2006: 

124). Inom bussfotograferandet finns inga dylika benämningar, även om bägge typer kan 

sägas existera. Det finns de bussfotografer som reser land och rike runt, samtidigt som det 

finns bussfotografer som i huvudsak bevakar sitt närområde. Det kan nog kännas lite trist för 

en fotograf som bevakar sitt revir att få se att någon annan tar den första bilden på ett nytt 

fordon, men det hör samtidigt till spelets regler.  

När fotografen beslutar sig för att visa upp sina fotografier väljer en del att göra det på 

egna hemsidor. Riktiga fynd visas dock med fördel på Svenska omnibusföreningen3 

internetforum för bussentusiaster Bussnack (www.omnibus.se/forum). På Bussnack finns 

1846 registrerade användare.  Diskussionerna kan vara livliga och det samlade kunnandet 

bland skribenterna är stort. Det är med andra ord helt rätt plats att visa upp sina bilder på. 

För den allmänt lokaltrafikintresserade finns även möjlighet att visa bilder på Svenska 

spårvägssällskapets internetforum (www.sparvagssallskapet.com). Diskussionsfora på 

Internet kan ses som en brobyggare över generationsgränser då bussintresserade i alla åldrar 

sammanförs och utbyter åsikter och erfarenheter. Det är på Bussnack de yngre entusiasterna 

får möjlighet att ta del av de äldre fotografernas bilder från 20-30 år tillbaka i tiden. Det är 

också en väg in i bussfotograferandet för unga entusiaster. 

Det finns en stor tillväxt nu bland de yngre. Det finns ju många nu som börjar med några 

suddiga bilder och utvecklas till riktigt bra bussfotografer. (Staffan) 

Det är inte alltid som det uppstår diskussioner kring de visade bilderna, men det händer 

att bildvisningar kan ge upphov till långa diskussioner. Det kan uppstå diskussion över 

fotografernas val av bildmärkning vad gäller fordonsägare och plats. Exempelvis väljer en del 

fotografer att ange Bergkvarabuss AB som ägare till bussar som är registrerade på Traveller 

buss AB, då Traveller buss AB är ett dotterbolag till Bergkvarabuss AB. Andra hävdar då att 

de i så fall borde vara konsekventa och märka även andra bussar med moderbolagets namn. 

En småsak kan tyckas, men ägarfrågan är viktig i katalogiseringen av bilderna och 

katalogiseringen kan i sin tur sägas definiera och kommunicera samlingen. Det är delvis via 

katalogiseringen som jämförelser mellan samlingar kan göras. En efterlyst bild blir lättare att 

hitta om bägge parter använder samma benämning av fordonet.   

                                                        
3 Svenska omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. 
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Bussfotograferna 

I det här kapitlet kommer jag att presentera några praktiserande bussfotografer och försöka 

ge en bild av deras hobby. 

Staffan 65 

Staffans bussfotograferande började med att han köpte en kamera.  

När jag var liten var kameror och film väldigt dyrt. Då fick man inte fotografera mer än 

familjemedlemmar. […] Att fotografera bussar var ju inte att tänka på. I 25 årsåldern 

började jag fotografera allt möjligt. Då fanns småbildskameror till rimligt pris. Då blev det 

en och annan buss som kom med också. […] Det blev att man fotograferade om det var 

något speciellt. Man hade inte råd att fotografera hur mycket som helst då heller. 

Det mer systematiska bussfotograferandet började på 80-talet. Då fotograferades alla bussar 

som gick i den Stockholmsförort där han bodde.  

Det fanns en speciallinje som kördes direkt in till Stockholm med inhyrda bussar. Det var 

turistbussar och gamla vrak, blandat. Då fick jag för mig att fotografera alla bussar som 

användes där. Jag blev välkänd bland chaufförerna där […] det hände att de ringde när de 

körde med någonting speciellt. Sen fotograferade man ju andra bussar också.  

Staffan började skriva för Svensk lokaltrafik som extraknäck 1984. Då blev fotograferandet 

även yrkesmässigt.  Vid denna tidpunkt blev han även redaktör för Svenska 

Omnibusföreningens medlemsblad ”Färdskrivaren”. I samband med detta kom han i kontakt 

med andra bussfotografer.  

Och där fanns det ju en del som hade fotograferat systematiskt sedan tidigt. Det fanns ju 

en del, men det var ju rena turen om man råkade träffa på någon. […] Man mötte väl 

någon gång någon annan som fotograferade, men innan Internet hade man inte de här 

kontakterna. Det fanns inget sätt att se att det fanns andra bussfotografer. 

Staffan har fotograferat med digitalkamera sedan sommaren 2004. Det är en tämligen enkel 

kamera som är lätt att bära med sig. Det är motivet som är det intressanta, inte 

fotograferingen som sådan. Det går inte åt så mycket pengar. Det är resorna som kostar. 

Minneskort håller länge och batterier är laddbara. Han stoppar i ett minneskort och laddar 

batterierna. Förberedelserna inför en fotografering stannar ofta vid att veta vart han tänker 

åka.  

Jag kollar aldrig innan var den eller den bussen bör befinna sig. Men visst händer det att 

det går en intressant buss på en linje och att jag åker dit och hoppas på att få den, men det 

får ju bli vad som kommer. Det är nästan roligare än att veta att den ska komma och så 

kommer den ändå inte. Då blir man bara besviken så det är bättre att inte ha några 

förväntningar alls. Då blir det ju spännande om det dyker upp några bussar av de man vill 

ha. 
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Själva fotograferingen tar inte så mycket tid, men det är rätt mycket jobb i datorn efteråt. Vid 

datorn skannar han även gamla diabilder. Det blir nog omkring tio timmar i veckan som 

spenderas med bildernas efterarbete. Jag frågar Staffan hur en perfekt bussbild ska se ut.  

Antingen ska det vara en bild där man ser bussen i någon form av typbild och då är det ju 

den gamla klassikern snett framifrån på dörrsidan som gäller helt klart. Då ser man ju 

bäst hur fordonet ser ut. Man måste ju kunna läsa registreringsnummer, 

inventarienummer och sånt där. Eller också är det en bild på en buss i miljö och då spelar 

det egentligen inte så stor roll… man ska ju se att det är en buss, men det spelar 

egentligen ingen roll hur stor del av bilden som är buss. 

När det gäller det egna fotograferandet är han ganska ”allround” 

Det enda jag inte bryr mig om är hästbussar och flyttbussar. De är ju i regel byggda för det 

syftet från början. […] Tågersättningar är väl en lite speciell nisch. Jag åker gärna ut på 

tågersättningar. […] Det är kul att se hela logistiken. Tåget kommer in och folk ska 

fördelas på bussarna och så ska bussarna räcka och så vidare. Det finns en viss systematik 

i det. Man vet när tågen ska komma och bussarna ska gå. Man behöver inte hänga där 

hela dagen för man vet ju när någonting skall hända.  

Staffan tycker egentligen inte att det är så viktigt att visa upp bilder, men någonting ska man 

ju göra med dem. Han visar bilderna på Internet. Då han sedan 1984 skrivit och fått bilder 

publicerade på annat håll, har han i egentlig mening aldrig suttit och samlat för egen del. 

Tidigare har han kunnat hålla föredrag på SVOF4 eller för bussförare och då kom bilderna till 

användning. 

Vad man bör framhålla om bussfotografering är att det är en extrovert hobby, man träffar 

folk, man är ute och får motion och frisk luft på köpet. Samlar man frimärken så gör man 

ju det i sin ensamhet. Du kommer aldrig att kunna fotografera världens alla bussar hur 

hårt du än anstränger dig. Det kommer alltid nya bussar. Det kommer tillräckligt många 

nya för att det ska finnas anledning att ge sig ut och fotografera nytt igen. 

När det gäller omgivningens reaktioner så har Staffan råkat ut för både positiva och negativa 

reaktioner. 

Det händer att folk kommer fram och frågar och då förklarar man och då brukar de tycka 

att det är rätt intressant faktiskt. […] Sedan är det en del bussförare som tror att man är 

ute för att kontrollera dem, men de allra flesta nöjer sig med att man förklarar vad det är 

man gör. Kanske har blivit hotad 2-3 gånger om jag inte har tagit bort bilderna. Det var en 

bussförare som hotade med att polisanmäla mig, och jag sa att det får du ju gärna göra.  

Annars har det ju varit att de har skrikit, men det har ju inte varit några handgripligheter. 

[…] De flesta bryr sig inte alls. Man sticker ju inte kameran i ansiktet på föraren, det är ju 

inte föraren man vill ha på bild 

                                                        
4 Svenska omnibusföreningen 
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Niclas 45 och Fredrik 13 

Niclas har kört buss i 23 år. Intresset att fotografera bussar har kommit vartefter. Sonen 

Fredrik har alltid varit intresserad av fordon och ville även han prova på bussfotograferande. 

Niclas specialintresse är turistbussar och då speciellt av märket Neoplan.  

Vissa tråkar mig för Neoplan och kallar det ’Plockoplan’ med hänvisning till kvalitén, men 

det finns ju problem hos alla tillverkare. Det spelar ingen roll om du köper en Setra, 

Merca, Volvo, Scania eller Neoplan så har du alltid exemplar som strular otroligt mycket. 

Den digitala revolutionen har gjort att fotograferandet har ökat. Niclas använde sig av en 

analog kamera fram till maj 2006 och menar att när man slipper tänka på kostnader för film 

blir kameran mer intressant. ”Min kompis i Tyskland gjorde av med 44 filmrullar på en resa 

till Sverige.”  

Niclas menar att bussfotograferandet kan vara en dyr hobby, då man kan ha en kamera 

”från någon tusenlapp upp till trettio fyrtio tusen”.  Resor kan också dra upp kostnaderna. 

Niclas reser en del till Tyskland och Holland. Där har han kontakter och kan bo billigt. ”Man 

bor hos någon och så bor de här om de kommer hit.” För ett tag sedan var Niclas och Fredrik 

i Holland och besökte en stor bussmässa. Mässor ger en möjlighet att studera nyheter.  

En del försöker klanka ner på det, men det är en hobby som alla andra. Man har väl råkat 

ut för en och annan sur bakom ratten. De påstår att man inte får fotografera bussar och 

att man måste ha tillstånd. Jag har rätt att fota vad som helst var som helst så länge som 

det inte är ett skyddsobjekt. En del vill inte vara med på bild, de drar ner rullgardinen. 

Man kan få ett långfinger. Det är mer linjetrafikförare som ifrågasätter. (Niclas) 

Fredrik flikar in att det är många som frågar vad man gör. Niclas menar att de flesta är 

väldigt positiva när han har förklarat vad han gör och lämnat ut hemsideadressen. Niclas har 

ingen egen hemsida, men har 11000 bilder upplagda på Marcels sida5 (www.touringcarteam-

marcel.fotopic.net). Sedan lägger han upp bilder på Bussnack och på den norska 

motsvarigheten ”Busspraten”6 (www.rhf.no). Det kan vara kul att vara först. Det är lite av en 

tävling mellan vissa personer. 

Niclas blir inspirerad av andra som fotograferar mycket. Det är ofta fler än Niclas och 

Fredrik som är ute och fotograferar. Under sommaren blir det mest fotograferat. Det är då 

högsäsong för de turistbussar som trafikerar landet. Under övriga delar av året blir det mest 

att övervaka lokala idrottsevenemang. 

En nackdel om man är flera som är ute är att man står för tätt och står i vägen för 

varandra. Man vill ju alltid ha den allra bästa vinkeln. Vid bandy-SM var vi sex stycken 

som stod på samma ställe. 

                                                        
5 En internationell bildbank med över 100 000 bilder på bussar från hela världen. 
6 Norskt internetforum för bussentusiaster. Drivs av Rutebilhistorisk forening.  
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Micke 40 

Micke är den mest profilerade bussfotografen och känd under namnet ”Bussmicke”. Han 

lägger ner mycket tid på sitt bussfotograferande och har anpassat sitt arbetsschema så att 

han arbetar när det är minst bussar i trafik. Bussfotograferandet började i Stockholm 1991 

och innan dess samlade han på tidtabeller. I början fotograferade han i huvudsak SL-bussar7 

i Stockholm. Två år senare började han fotografera bussar mer på allvar. Micke lärde känna 

en del bussentusiaster via Svenska Omnibusföreningen som han var medlem i. Det är trevligt 

att känna likasinnade. Sedan Internet kom har han lärt känna en del via Bussnack. I första 

hand är han intresserad av linjetrafik och i andra hand av turistbussar. Micke lägger ner både 

tid och pengar på sin hobby.  

Köpte årskort på SJ i våras för 35 000 så det är ju en del. Då kan jag åka ett helt år med 

SJ: s tåg, hur mycket jag vill. För mig blir x2000 som ett vanligt pendeltåg i princip. En 

transportsträcka från A till B. 

För det mesta har han ett mål med sina resor. Någonting som han vill ha tag på. Veckan efter 

vårt samtal är det stadsbussar i Trelleborg som är målet. De många resorna resulterar i att 

det blir många bilder. Micke vet inte exakt hur många bilder han har som inte är skannade 

eller upplagda på Internet, men det rör sig om tiotusentals, kanske upp emot 70 000 bilder.  

Målet är att få ut så mycket som möjligt av dessa på hemsidan. Det är roligt att andra ser 

bilderna, men också roligt för egen del att ha dem.   

Man samlar ju för egen del, men det är kul att kunna visa upp något på en hemsida. Det 

är roligt att vara först med nåt. Det är inte alltid man lyckas med det. Det gäller att vara 

snabb med att publicera.  

Micke tillhör de som tycker att en perfekt bussbild ska ha front och dörrsida välexponerat.  

Det är den klassiska bussbilden som framhäver bussens typ. Micke blir inspirerad av andra 

bussfotografer. I vårt samtal nämner han exempelvis Patrik och Yujin som inspirationskällor 

och då speciellt deras bilder från platser som han själv inte har varit på.  På sitt eget 

fotograferande får han inte så mycket reaktion från omgivningen.  

Folk vet ju om vad jag gör. De flesta förare säger väl inte så mycket, många hälsar. Det är 

enstaka som inte gillar att man fotar, men det bryr inte jag mig så mycket om. De har 

kommit ut och gapat om att man måste ha tillstånd för att fotografera. Sedan är det ju 

bussen jag ska ha bild på. Föraren syns knappt, men det spelar ingen roll hur mycket man 

förklarar, de verkar inte vilja lyssna på det örat ändå.  

                                                        
7 SL Storstockholms lokaltrafik är länstrafikbolaget i Stockholm och har det övergripande ansvaret för 
kollektivtrafiken i huvudstaden.  



 21

Oskar 28 

Oskar har alltid haft ett bussintresse och bussfotograferandet kom in i bilden samtidigt som 

han kom i kontakt med Bussnack. På Bussnack upptäckte han att det många som var ute och 

fotograferade. Oskar inspireras av de fotografer som lägger ut väldigt fina bilder. Han har 

tidigare fotograferat med vanlig analog kamera, men med övergången till digital 

fotografering kom systemkameror in i bilden.  Han menar att bussfotografering kan vara en 

dyr hobby.   

Är man pryltokig så är det en dyr hobby, men generellt sagt så har man en någorlunda bra 

systemkamera så får man oftast en bildkvalitet som man kan vara nöjd med. Det är 

engångsbelopp och minneskortet tjänar man ju in ganska snabbt.  

Det är linjetrafik som är det stora intresset, men i och med att Bussnack kommit in i bilden 

och de kontakter han fått med andra bussfotografer har han blivit lite mer intresserad av 

turisttrafik. Han har vissa favoritmodeller som tilltalar honom designmässigt. Linjetrafiken 

ligger dock fortfarande närmast hjärtat. Oskar har mycket kontakt med andra bussfotografer 

och brukar fotografera tillsammans med dessa.  Oskar tycker att han får bra respons när han 

är ute och fotograferar, även om det finns en och annan ”gnällspik”. Men han har inga 

problem med att folk inte vill vara med på bild.  

Oskar har en hemsida, men allt kommer ju inte upp där. Hemsidan innehåller i huvudsak 

bussar som trafikerar Uppland. Uppdaterandet av hemsidan går i vågor. Vissa perioder kan 

han uppdatera ganska mycket. Allt kommer inte på hemsidan, även om mycket gör det. Ofta 

ligger bilderna bara kvar sparade på datorn. Han har vissa generella steg som han använder 

sig av vid bildbehandling. Det rör sig om färgnivåer, ljus och skärpa. Ibland någon 

beskärning. Det brukar inte bli så mycket mer redigerande än så.  

Bussnack och Svensk busshistoria (www.svenskbusshistoria.se) betyder mycket för 

Oskars hobbyutövning. På Bussnack har han kontakt med andra bussfotografer och kan visa 

upp sina bilder. På Svensk busshistoria kan han ta reda på fakta om de bussar han 

fotograferat.  

 

 

Patrik 21 

Patrik är 21 år och nyutexaminerad busschaufför. Intresset för bussfotografering inleddes 

med att Patrik hittade bussbilder från sin hemort på Internet. Det inspirerade honom att 

införskaffa en kamera och börja fotografera själv. Han åkte runt med buss och fotograferade. 

På den vägen har det sedan fortsatt.  Patriks specialintresse är att fotografera olika platser 
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och då i synnerhet i Norrbotten. Han tycker att det är roligt att kunna visa en buss från en 

plats där ingen annan har varit. 

 Målet är att åka till alla platser jag inte varit på, i Norrbotten då. Av de större orterna är 

det bara Arjeplog kvar.  Annars är det bara små platser kvar.  

Patrik tycker att det är viktigt att kunna visa bilderna för andra. Det är roligt att visa upp sina 

bilder och jämföra sig lite med andra. De flesta andra bussfotografer som han känner har han 

träffat via Bussnack. Han var tidigare även aktiv på spårvagnssällskapets forum, men har lagt 

ner det. Han samlar på bilderna för att visa var han har varit och vad som finns där. Patrik 

menar att många som inte är intresserade av bussar inte är medvetna om de olika sorters 

bussar som finns i Sverige. Han vill visa att det inte bara är färgen som skiljer bussarna åt. Då 

Patrik är från Stockholmsområdet så undrar jag om bussfotograferandet är en dyr hobby, 

med tanke på de långa resorna och frågar honom hur mycket tid och pengar han lägger ner. 

Förut var jag borta en vecka varannan månad ungefär och varje resa kostar väl tusen… 

tvåtusen spänn så det har blivit några tusen. Kamera hade jag för tjugotusen ungefär 

förut. Nu har jag gått ner till lite mindre på grund av skola och så där. 

När Patrik reser långt bort planerar han flera veckor i förväg och informerar sig om vilka 

bussar som finns på platsen och vart de går. Han brukar kolla på kommunernas hemsidor om 

det där finns publicerat några tidtabeller för skolbussarna och var skolorna ligger.  Om han 

däremot åker ut i närområdet så planerar han inte så mycket. Han går längs vanliga gator och 

hoppas på tur. Han vet ungefär var bussarna går och brukar sällan leta efter någon speciell 

buss. Det blir vad det blir. Patrik brukar själv vinka till föraren direkt efter att han har tagit 

en bild. Vissa chaufförer vinkar tillbaka, medan andra inte ser det. 

Bussmicke har ju fotograferat mig några gånger när jag har övningskört med buss. Jag 

har ju hållit handen uppe hela tiden för att det ska komma med på bild. Det är kul. Det 

ska ju komma med på bild när man vinkar. 

Patrik upplever att vissa tittar snett när han fotograferar bussar. Småbarn kan fråga vad han 

fotograferar.  Bussförarnas reaktioner kan variera från att en del tycker att det är jättekul och 

frågar vilka bussar han har fått, till att vissa undrar ”vad fan håller du på så där för?” Den 

värsta reaktionen han har upplevt fick han på en buss som han åkte med. ” 

Bussföraren, det var i Norrland då och busschaffisen gick ut och skulle lasta av gods till en 

annan buss och då gick jag ut och fotade de två bussarna. Sedan när jag gick in igen och 

han skulle köra iväg då sa han ’du får inte fotografera här inne i bussen’. Fast jag hade 

fotograferat utanför bussen […] sen satt vi där en timme på bussen och höll bara tyst. Det 

var samma företag som jag ska börja på nu, och samma linje.  
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Yujin 17 

Yujin började fotografera bussar efter att ha sett Bussmickes hemsida (www.bussmicke.se) 

och Bussnack. Innan dess hade han åkt runt en del i Stockholm, men då fick han inspiration 

att köpa en kamera och fotografera bussar. 

Just nu har jag inte så mycket tid, eftersom jag går sista året i gymnasiet. Men tidigare har 

jag väl lagt ner 20-30.000 på resor per år. Kamera är en engångskostnad. Det är ett tag 

sedan jag köpte kamera i och för sig. 

Yujin menar att planeringen beror på om han är ute efter en själva platsen eller om det är en 

speciell buss han letar efter. Han brukar ha någon sorts plan när han beger sig ut. I de flesta 

fall försöker han ha med miljö i bilderna. I de fall han har möjlighet använder han sig av en 

inventarielista för att pricka av bussar.  Han försöker ha koll på vilka bussar som finns och 

vilka nummer dessa har. 

Yujin tycker att kontakten med andra bussfotografer är ganska viktigt. Bussnack är ett 

sätt att skapa nya kontakter. Innan han hittade Bussnack skrev han ganska mycket på 

spårvagnssällskapets forum. Det var därifrån han hittade till Bussnack.   

Är jag här i Stockholm brukar jag fotografera själv. Däremot är jag ute och reser så brukar 

jag resa med någon jag känner eller brukar träffa någon. Jag tycker att det är ganska roligt 

att ha med någon annan att prata med medan man väntar på bussen.  

Yujin har en hemsida, men det var ett tag sedan han uppdaterade sidan. Det går åt ganska 

mycket tid på det. Han har inte den lust som krävs för att uppdatera. Det är mer som en 

privat samling nu. Nu lägger han upp enstaka bilder då och då när någon efterlyser en viss 

individ. Bilderna förvaras på extern hårddisk. Bekanta tycker att hobbyn är lite speciellt och 

lite konstigt.  

Bussförarnas reaktion varierar en hel del beroende på var i landet man är. I innerstan i 

Stockholm brukar de flesta vara jättetrevliga och vinka och så. Sedan finns det vissa 

ruttna som drar ner gardinen eller visar fingret och blinkar med lampan sånt löjligt. Det 

värsta var när föraren krävde in mig och undrade vad jag gjorde. Jag sa att jag fotade. Då 

sa han att han skulle ringa polisen för att jag hade fotat. Han tvingade mig att radera 

bilden. Han vägrade släppa av mig. Det var inte så värst trevligt.  
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Analys 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera en analys av bussfotograferandet som en kulturell 

företeelse. Då kultur i den här uppsatsen definieras som de koder, föreställningar och värden 

som människor delar, kommunicerar och bearbetar i socialt handlande, har jag valt en 

tematisering av materialet enligt följande rubriceringar: det inlärda, det kommunicerade och 

det symboliska.    

Det inlärda 

Makten att normalisera framtvingar homogenitet, samtidigt som den individualiserar genom 

att möjliggöra en mätning av avvikelser, bestämma nivåer, fastslå specialiteter och dra nytta 

av olikheter (Foucault 1974: 159-267).  Redan som barn får man lära sig att inte sticka ut eller 

vara annorlunda än gruppen i stort. Skolan kan nästan sägas bygga på ett panoptiskt system. 

Det panoptiska systemet bygger på att den övervakade är medveten om att övervakning kan 

ske i varje ögonblick, samtidigt som denne är ovetande om när exakt övervakning sker 

(Foucault 1974: 235). Skolåren är en kamp för att passa in och undvika avvikelser. Att vara 

bussfotograf är att vara annorlunda. Det är ett individuellt val att gå utanför normen. För ett 

fåtal människor är detta oacceptabelt. I den längtan efter normativ normalitet som Foucault 

skriver om kan man se busschaufförernas inskränkning av fotografens frihet, i den oskrivna 

lagens namn. Det är måhända en ödets ironi att personen med den övervakande kameran i 

sig är den övervakade. 

Fotograferingen kan ses som en meningsskapande praktik, då bussfotografen 

manifesterar och konstituerar kulturella mönster genom denna handling. Det finns specifika 

kulturella mönster som manifesteras i den fotografiska produkten. Ett exempel på det är den 

klassiska bussbilden, där bussen avbildats med front och dörrsida väl synlig. Det är en 

typbild som reproducerats av åtskilliga fotografer och därigenom blivit en standard. Som 

bussfotograf lär man sig att registreringsnummer och inventarienummer skall vara väl 

synliga på bilden.  

Mark Cocker beskriver hur en specifik vokabulär påvisar en grupptillrörighet. Den 

inkluderar och den exkluderar (Cocker 2001: 28). Bland bussintresserade pratas en hel del 

golv.  Det diskuteras lågentré (lågt insteg och lågt golv i främre delen av bussen), låggolv (lågt 

insteg och lågt golv i hela bussen), teatergolv (Framåtlutande golv, ger bra sikt framåt i hela 

bussen) och jag vet inte allt. Det är inte alltid intressant, men poängen är att jag vet vad det 

handlar om. Precis som Mark Cocker beskriver fågelskådarnas initierade diskussioner om 
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fågelfjädrars beståndsdelar (Ibid.), finns det inom busshobbyn områdesspecifika uttryck och 

koder att ta till sig.  

Det kommunicerade 

Bourdieu menade att en majoritet av amatörfotograferna inte hade något intresse av själva 

praktiken, utan enbart var intresserade av produkten (Bourdieu 1990: 19). Liknande 

tankegångar framförs av informanten Staffan, som menar att det är motivet som är det 

intressanta, inte fotograferingen som sådan. Det är produkten som kommunicerar med 

omvärlden. Om du tar en bussbild så är det motivet på bilden som är det relevanta. 

Produkten står på egna ben och talar för sig själv.  

Belk menar att en känsla av att behärska någonting är en allmän motivation för samlande 

och att samlingen i sig blir beviset på detta (Belk 1995: 87).  Samlingen kommunicerar ett 

behärskande av ämnet. Om du har en samling av bussbilder kan samlingens omfattning ta 

över intresset från den enskilda bilden. Samlingen blir ett kollektiv som står och bedöms 

tillsammans. Bland informanterna i denna undersökning finns det ett flertal som har 

tusentals bussbilder till allmän beskådan via egna och andras hemsidor. Samlingen blir på så 

vis offentlig egendom och ett högst påtagligt bevis på vad fotografen har åstadkommit.  

Samlingen påvisar vilken typ av bussfotograf som står för materialet i samlingen. Är det en 

resenär eller en fotograf som betar av det närmaste området i första hand? En resenär har 

större variation av bussar och miljöer, medan den fotograf som koncentrerat sig på 

närområdet kan ha en mer fullständig samling för det området.  

En bussfotograf som har gjort ett intressant fynd kan kommunicera detta fynd på olika 

vis. Fotografen kan tipsa andra fotografer som befinner sig inom rimligt avstånd från platsen, 

eller publicera sitt fynd på ett internetforum. Bussnack är en viktig kanal för kommunikation 

mellan bussintresserade. Det förekommer livliga diskussioner inom många olika ämnen. På 

Bussnack kommuniceras vilka nya bussar som sätts i trafik, samt vilka bussar som har 

avregistrerats. Inventarielistor är vanligt förekommande på Bussnack. Listorna innehåller de 

bussar som hör till ett visst bolag eller en viss plats. Listor kan läggas upp av dem som vill ha 

kompletteringar eller som svar på förfrågningar från andra forumdeltagare. Att ha tillgång till 

inventarielistor är till hjälp för de bussfotografer som prickar av bussar. De kan då se i förväg 

vilka bussar som de bör hålla utkik efter, samt på plats hålla reda på vilka bussar som har 

fångats på bild.  

På Bussnack kan bussfotografen även kommunicera premiärbilder på nya fordon. Något 

som kan ses som viktigt, då vissa fotografer tävlar om att vara först med att visa en buss på 

bild. 
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Det symboliska 

Den sociala strukturen i samhälle består av en rad självständiga fält som har egna specifika 

regler, värden och intressen (Bourdieu 1993: 270).  Socialt fält är ett system av relationer 

mellan positioner besatta av specialiserade agenter och institutioner som strider om 

någonting för dem gemensamt (Broady 1991: 266). Positionerna på de olika fälten bestäms 

utifrån placering i förhållande till de på fältet aktiva kapitalformerna. Kapital är värden, 

tillgångar och resurser (Broady 1991: 169). Bourdieu pekar på tre huvudsakliga former av 

kapital: ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och socialt kapital.  Dessa tre kapitalformer 

transformeras till den överordnade kapitalformen symboliskt kapital, som skall tydas som 

prestige eller anseende, när de på det specifika fältet ses som legitima. 

Ekonomiskt kapital knyter jag till det inom bussfotograferandet som kostar pengar, 

exempelvis kamerautrustning och resor. Den fotograf som har råd med en dyr 

kamerautrustning eller har råd att resa mycket kan tillerkännas störst ekonomiskt kapital. 

Det verkar vara vanligt med en bra kamerautrustning bland bussfotograferna och de flesta 

byter förr eller senare upp sig till en systemkamera.   

Kulturellt kapital direktöversätter jag till kunskap. Den bussfotograf som har störst 

kunskap om fotografering eller bussar kan ståta med störst kulturellt kapital. Till 

kapitalformen kulturellt kapital vill jag även knyta den som har störst samling 

bussfotografier, samt kanske även den med äldst samling.  

Socialt kapital baserar jag på bussfotografens kontakter och att storleken på kontaktnätet 

påverkar det sociala kapitalet. Ett stort kontaktnät genererar möjligheter till gemenskap och 

upplevelser. Vi kan som exempel ta informanten Niclas som berättar att han på sina resor 

kan bo hos kontakter, som i sin tur kan bo hos honom när de är i närheten.  

Symboliskt kapital syftar på prestige och anseende. Bland bussfotografer ger det anseende 

och prestige att ha en kunskap om vad man håller på med. En ovanlig bild ger beundrande 

blickar. Men beundran är förgänglig. Den som söker prestige måste kunna leverera bilder 

kontinuerligt, variera sig och ständigt utöka sin samling. Samtidigt går det inte att komma 

ifrån att den person som presenterar en eller flera oklanderliga bilder från 20-30 år tillbaka i 

tiden får ett visst anseende.  
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Avslutande diskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka bussfotograferande som kulturell företeelse.  Genom att 

intervjua aktiva bussfotografer och analyserat deras berättelser, och lagt till egna reflektioner 

har jag gått igenom bussfotografins produkt, praktik och utövare. Etnologi är i mångt och 

mycket ett personligt ämne, där forskarens person är närvarande i processen (Ehn & Klein 

1994: 79). Så har även fallet varit i tillkomsten av den här uppsatsen. Såsom själv varande 

bussfotograf har det varit ett ren nöje att träffa likasinnade och diskutera olika aspekter av 

bussintresset. Jag har sett likheter och olikheter mellan informanterna och även mellan 

informanterna och mig i vår hobbyutövning. Jag är imponerad av den tid och de summor 

som vissa informanter lägger ner på sin hobby.  

Jag önskar att jag hade kunnat göra fler observationer. Det är intressant att se den 

praktiska aspekten av bussfotograferandet. Tyvärr är fältarbetesmånaden november en mörk 

och fuktig månad som inte inbjuder till fotografiska expeditioner. Jag har inte heller 

observerat någon bussfotograf under arbetet med bildbehandling. Vilket hade kunnat berika 

undersökningen. Arbetet med uppsatsen har gett mig möjlighet att träna på att intervjua 

människor och på så vis få en större erfarenhet av praktiskt användande av etnologiska 

metoder. Jag har försökt att få intervjusituationen att likna ett samtal, då min erfarenhet är 

att det blir en mer avslappnad atmosfär och intressant diskussion. Tyvärr har platserna för 

intervjuerna inte varit de bäst lämpade. I varje intervju har det förekommit bakgrundsljud 

som har överröstat informanternas berättelser vid olika tidpunkter. Platsen för intervjun är 

viktig och bör noga övervägas. Det är en erfarenhet jag kommer att bära med mig till 

kommande undersökningar.  

I arbetet med den här uppsatsen om bussfotografer kom jag i kontakt med litteratur om 

fågelskådning. Det förvånade mig att det fanns så många beröringspunkter mellan dessa 

båda hobbyaktiviteter. Bägge aktiviteterna bygger till stor del på katalogisering och ordning. 

Fågelskådaren prickar av sina fåglar, medan bussfotografen prickar av sina bussar.  Bägge 

aktiviteter tillbringar tid utomhus och har sina egna kulturella koder. Bussfotografen är ett 

med sin kamera, medan fågelskådaren har en kroppslig förlängning i sin kikare.  

Etnologi är ett ämne som används för att undersöka det vardagliga, vilket jag har gjort i 

den här undersökningen. Jag har undersökt en hobby som inte många verkar känna till. När 

jag presenterade idén att skriva om bussfotografering så möttes jag av frågande blickar. Det 

som är vardagligt för mig är exotiskt för någon annan. Bussfotografering är inte en välkänd 

kulturell företeelse för den breda allmänheten. Min förhoppning är att jag med den här 

uppsatsen har gett en inblick i fenomenet bussfotografering och ökat förståelsen för vad som 

driver en bussfotograf att lägga ned tid och pengar på att fotografera bussar.  
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Under mitt arbete med uppsatsen har några frågeställningar som inte behandlats ändå 

pockat på uppmärksamhet. En sak som är uppenbar när man läser igenom den här uppsatsen 

är att bussfotograferingen domineras av män. Var finns kvinnorna?  Belk tar upp en del 

skillnader mellan kvinnligt och manligt samlande och associerar kvinnligt samlande med 

konsumtion och manligt samlande med produktion (Belk 1995: 99). Kan det vara så enkelt, 

eller ligger det mer bakom? 

I Mark Cockers bok om fågelskådande hittar jag en kort passage om ett problem som även 

drabbar bussfotografer och andra samlare.  

Det är tragiskt att tänka sig att efter en skådares död kan hans anteckningsböcker komma 

att eldas upp som oönskade personliga tillhörigheter av hans efterlevande, som inte inser 

deras betydelse. (Cocker 2006: 45) 

Vad händer med en udda samling när samlaren inte längre finns, vem ser värdet i det udda? 
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