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Uppsatsen diskuterar möten och konflikter mellan iscensatt och dokumentärt fotografi samt
föreställningar om bildernas tillkomst. Den behandlar arrangerade bilder, konst och
bildjournalistik bl.a. utifrån några signifikativa debatter som förts i media. Stilarter jämförs
och ställs mot varandra och den rådande genreupplösningen diskuteras liksom bilden som
sanningsvittne. Uppsatsen innehåller en för syftet komponerad modell bestående av en
graderad skala från ögonblick till alltigenom regisserat fotografi. Fallstudien som består av tio
intervjuer med personer verksamma inom fotografi, omfattar också en begreppsanalys där
olika sätt att tolka uttrycket dokumentärfotografi redovisas. Syftet är sammanfattningsvis att
studera relationen mellan estetik och information där det ena inte behöver utesluta det andra.
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1. INLEDNING
1.1 Ämnesval
Som fotograf på en större dagstidning kommer jag ständigt i kontakt med frågor som rör
gränslandet mellan dokumentärt och iscensatt fotografi. Det är frågor med såväl filosofiska
som konstteoretiska, praktiska och etiska förtecken. Frågeställningen handlar om autenticitet
och fiktion, om journalistik och konst, samt om skilda fotografiska bildspråk.
Själv började jag fotografera som barn när jag upptäckte kamerans förmåga att
frysa ett ögonblick. Det vilade något magiskt över att kunna stanna tiden. Intresset för
fotografi hade då helt och hållet med ”bevarande” att göra. Det var som att samla små skatter
av minnen. Klick - en avbild av min bästa kompis och jag hade fångat henne - för alltid.
Kontrollen över ögonblicket var min, oavsett om jag knäppte med kameran när hon var
omedveten om det, eller när jag fick henne att posera. Ju äldre jag blev desto fler perspektiv
smög sig in och mitt fotointresse utvecklades. Ämnesområden som journalistik och konst
spelade stor roll i min fortsatta utbildning till fotograf. Fotografi erbjöd mig både en seriös
vilja att berätta med bilder, visa att ”såhär ser det ut!”, men också en lust att själv uttrycka mig
i bild på ett kreativt sätt, att skapa bilder.
Det finns många orsaker till varför vi fotograferar. Gemensamt är att vi fångar
ögonblick, spontana eller icke. Två fotografiska huvudriktningar går lätt att särskilja: de som
använder foto som konstnärligt uttrycksmedel och de som främst ser till fotots dokumentära
kvaliteter. Även om det inte är lätt att etikettera riktningar inom fotografi eftersom gränserna
är flytande, kan fotografi sorteras in i två allmänt vedertagna grupper:
- konst, poesi, fiktion,
- dokumentär, journalistik, fakta,
Dessa två ideal influeras ständigt av varandra och skapar korsbefruktningar. Fotografiets
mångfasetterade karaktär och den problematik jag tyckt mig se bero på fotografers skilda sätt
att använda sig av olika uttryck, framförallt det dokumentära, har länge intresserat mig. När
jag t.ex. träffade den amerikanske dokumentärfotografen Mary Ellen Mark våren 2000
berättade hon om sin syn på dokumentärfotografi och uttryckte sig på följande sätt: ”så länge
man är sann mot sej själv och motivet, är bilden dokumentär.”1 Hennes bilder av människor,
ofta udda personer som inte kan inordnas i medelklassens normalitet, är inte sällan
arrangerade och ibland avancerat ljussatta, många till och med tagna med otymplig
storformatskamera, dvs. de är sällan några ögonblicksbilder. Men Mark menar att de visar
verkligheten och därför är dokumentära. ”Jag skulle aldrig placera något i bilden som inte hör
hemma där”, säger hon och fortsätter: ”jag talar inte om för folk hur de ska se ut. Jag vill visa
dem som de är.”2 Där finns ofta en överenskommelse mellan fotografen och den
avporträtterade, en ömsesidig respekt. Mötet med M. E. Mark gjorde mig nyfiken på hur
andra betydande fotografer och teoretiker egentligen ser på dokumentärfotografi, hur långt de
accepterar att man kan gå i iscensättande utan att ”tulla” för mycket på sanningen.
1.2 Frågeställning och syfte
Samtidigt som vi går mot en alltmer utstuderat subjektiv dokumentärfotografi blir kravet på
trovärdighet allt viktigare inom bildjournalistiken. Vi vet att det finns en berättare bakom
varje bild, en iakttagare. Vi vet också att tidningsbilder arrangeras, mer eller mindre. Frågorna
som diskuteras i uppsatsen är:
- Hur iscensatt kan ett dokumentärfotografi vara?
- Hur dokumentär är egentligen dokumentärfotografi?
- Hur definierar fotografer och fototeoretiker dokumentärfotografi?
- Kan man dra gränser mellan information och estetik?
- Hur töjbara är bildjournalistikens ramar?
Fotografins roll i samtidskonsten har blivit allt viktigare. Olika genrer influeras av varandra
och flätas samman, ibland över gränsen för vad som är tillåtet. Fotokonsten intar inte sällan en
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dokumentär eller skendokumentär prägel. Denna sammanblandning av stilar tillsammans med
den digitala utvecklingen har gjort att den dokumentära bilden blivit alltmer ifrågasatt. Även
om det inte finns någon absolut sanning och inga objektiva fotografer, så finns det ändå mer
eller mindre korrekta beskrivningar. Trovärdigheten är nyhetsfotografens vapen, signum och
profession. Bilder har bevisligen påverkat opinioner och fått avgörande betydelse för politiska
beslut. Att nyhetsbilder arrangeras, eller förvanskas på annat sätt, undergräver också
förtroendet för de dokumentära reportagen.
Eftersom allt kan ifrågasättas och ingenting är absolut, väljer jag att uttrycka
mig så här: Den här uppsatsen handlar om mer eller mindre arrangerade bilder. Syftet är att
diskutera och åskådliggöra relationen och konflikten mellan iscensatt och dokumentärt
fotografi. Syftet är också att undersöka föreställningar om bilders tillkomst samt att studera
bildjournalistikens sökande efter sina egna ramar.
Avsikten är att klargöra skillnader men också belysa likheter mellan olika
förhållningssätt till fotografi bland annat genom att studera några av de debatter som förts i
dagspress. Dessutom vill jag undersöka medvetenheten och åsikterna inom olika fotografiska
genrer och med vilka argument företrädare för dessa försvarar eller kritiserar skilda sätt att
tolka och tillrättalägga sin verklighet på.
1.3 Avgränsningar och materi al
Man kan fördjupa sig i filosofiska frågor om objektivitetens död, om sanningar, och om det vi
kallar verklighet, men jag har medvetet valt att flyktigt beröra dessa resonemang eftersom
frågeställningarna måste begränsas. Även diskussionen om manipulation kommenteras endast
kort.3 Uppsatsen fokuseras på vad som händer innan och vid själva fotograferingsögonblicket,
inte hur bilderna behandlas vid framkallning och/eller kopiering. Det är en annan historia.
I studien redogörs för hur kultur- och bildjournalistikdebatten förts i Norden,
framförallt i Sverige, sedan i början av 90-talet. Källmaterial till de debatter som publicerats
på kultursidor och i fackpress, har hämtats från Internet eller direkt från de olika
redaktionerna.4 Litteratur och periodica består av tidningsartiklar, utställningskataloger och
facktidskrifter. Två skrifter, Glänta och Xposeptember har varit värdefulla, samt fototeori av
författarna Roland Barthes, Det ljusa rummet, Vilém Flusser, En filosofi för fotografin, Susan
Sontag, Om fotografi, Gisele Freund, Fotografi och samhälle, Fred Ritchin, Bildens
förändrade värld och Graham Clarke, The Photograph.5 Två antologier har också varit till god
hjälp: Jan-Erik Lundströms Tankar om fotografi och Hans-Olof Boströms Tolv begrepp inom
de estetiska vetenskaperna.6 Även litteratur om journalistik har använts, som Tankar om
journalistik av Göran Rosenberg och Nyhetsjournalistik. Tio gyllene regler av Erik
Fichtelius.7
Ett moment i uppsatsen består av en fallstudie bestående av tio intervjuer. De
delar av intervjuerna som är relevanta, redovisas i huvudsak i slutet av uppsatsen. Personerna
som intervjuats har alla beröringspunkter med både dokumentärfotografi och iscensatt
fotografi. Deras yrken spänner ifrån dokumentärfotograf, via redaktör och forskare till
konstnär. Jag hade kunnat välja att enbart undersöka hur t.ex. pressfotografer ser på denna
fråga eftersom åsikter och erfarenheter naturligtvis kan gå isär inom en enskild genre. För mig
har det dock varit viktigt att även inbegripa dem som uttalat ägnar sig åt iscensatt fotografi
och som inte utger det för att vara något annat. I min studie ingår som en naturlig del
bildjournalistik, dokumentärfotografi och konst, där jag ser pressfotografi som en hybrid av
det dokumentära och det iscensatta fotografiet. Reklam berör jag endast vagt och andra
genrer, såsom t.ex. porträtt, inte alls.
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Praxis är att manipulation som begrepp används om ingrepp efter själva fotograferingen, dvs. bildbehandling
På www.mediearkivet.se och www.presstext.se kan man hitta de flesta publicerade artiklarna ur ett stort antal
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1.4 Metod
Studien avser inte att ge några definitiva svar kring mina frågeställningar utan metoden är
operationell, dvs. ett sökande efter mönster och exempel på likheter, skillnader och korsningar
mellan dokumentärfotografi, pressfotografi och konst. Under arbetets gång görs
deldefinitioner och den hypotes som växer fram prövas. Efter genomgång av diskussioner och
debatter som pågått på kultursidor och i fackpress samt delar av den litteratur som tar upp
fotografisk teoribildning i dessa frågor, sammanställs en modell för att kunna klassificera
bilder på en fotografisk skala från dokumentärt till iscensatt. Modellen består av exempel på
skilda situationer som fotografer kan ställas inför.
I studien har också en empirisk undersökning utförts. Fallstudien innehåller tio
intervjuer med personer som alla har beröringspunkter med dokumentärfotografi. De fick
svara på frågor, kommentera mina deldefinitioner och min modell. Dessutom fick de
analysera ett fotografi med utgångspunkt från mina frågeställningar. Utifrån detta material
görs en definitions– och begreppsanalys. Frågorna utvecklades under arbetets gång varför
svaren sannolikt ser annorlunda ut än om t.ex. en enkät skickats ut.
1.5 Presentation av informanter
För fallstudien valdes 10 personer ut. Målet var att hitta verksamma och framstående
intervjuobjekt inom ramen dokumentär-konst eftersom de skulle få uttala sig om allt från
icke- till alltigenom iscensatt fotografi. Personerna fick först ett brev eller telefonsamtal där
uppsatsens syfte presenterades. Själva intervjuerna tog c:a en-två timmar och gjordes på olika
platser runt om i Göteborg och Stockholm, förutom den med bildjournalisten och skribenten
Hasse Persson som gjordes per telefon. Ingen av informanterna hade kännedom om de andras
svar när de själva besvarade frågorna. Alla anteckningar sköttes för hand och informanternas
spontana svar skrevs ner. Citaten är sedan förkortade och endast de partier ur intervjuerna som
varit relevanta för uppsatsen har valts ut.
Det skall betonas att bildjournalister och frilansfotografer ofta arbetar på samma
villkor som pressfotografer. Skillnaden är att pressfotografer är anställda på en tidning medan
frilansfotografer ofta arbetar på uppdrag av media, men kanske också ägnar sig åt andra
genrer såsom reklam. Alla tre grupperna sorterar dock under bildjournalistik i den här
uppsatsen.
Bildforskare
Bildjournalist
Bildjournalist
Bildredaktör
Dokumentärfotograf
Konstnär
Konstnär
Frilansfotograf
Frilansfotograf
Pressfotograf

Karin Becker
Jens Assur
Hasse Persson
Bengt Kjellin
Jens S. Jensen
Annica Karlsson Rixon
Annika von Hausswolff
Kristin Lidell
Joakim Roos
Magnus Sundberg

Eftersom det kan vara vanskligt med intervjumetodik fick informanterna möjlighet att
godkänna sina uttalanden när sammanställningen var klar. Några av dem ville då förtydliga
sina citat, vilket också gjordes. För utförligare presentation av informanterna - se bilaga.
Urvalet är gjort för att lättare kunna studera den dokumentära bilden som ”sanningsvittne” i
motsats till konstfotot som även om det inte alltid är iscensatt, i alla fall tillåter fullskalig regi.
Pressfotografens vardag består av mer eller mindre arrangerade bilder samtidigt som han ofta
söker den opåverkade nyhetsbilden eller det dokumentära reportaget. Konstnärerna arbetar
med iscensatt fotografi som konstnärlig metod men har båda en dokumentär bakgrund och
influeras på olika sätt av det bildspråket. Bildjournalisternas och frilansfotografernas arbete
påminner mycket om pressfotografens – de arbetar på uppdrag och får anpassa sig efter de
regler som råder där de publicerar sig.8 I sin självständighet står dokumentärfotografen
8
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närmare konstnären. Bildforskaren ägnar sig åt både konst och journalistik och bildredaktören
är van att hantera all slags fotografi.
2. FOTOGRAFI
2.1 Om fotografi
För att underlätta arbetet har följande begrepp slagits upp i SAOL.
Dokumentär 9
som direkt återger verkligheten; dokumentarisk
Autentisk 10
äkta, tillförlitlig m.m
Objektiv 11
1) saklig; oväldig, opartisk; verklig
2) mot föremålet vänd del av linssystem o.d.
Subjektiv12
som hänför sig till subjektet; personligt färgad; osaklig
Dokumentera13
styrka; bevisa o.d.
Regissera 14
leda som regissör, iscensätta
Arrangera 15
anordna; ställa till; bearbeta
Konstruera 16
uppbygga, utforma, skapa; rita upp; hitta på, ställa
Manipulera17
omärkligt påverka el. styra i önskad riktning
Fotografi är en registrering av ljusstrålar i en emulsion av silverhalter. Med
denna teknik ristar vi in bilder, spår, av det vi kallar verkligheten. Verkligheten låter sig dock
inte fångas så lätt, åtminstone inte på något rättvisande sätt, vare sig i text eller bild. Ett
portätt i Platons mening t.ex. är falskt i förhållande till ursprunget eftersom det är en kopia av
originalet.18 Fotografi väcker ständigt nya frågor. Det är både realistiska avbilder (ikoner) och
index.19 Ända sedan Platon har man funderat över vårt beroende av avbilder. Platon menade
att människan har en efterbildande begåvning (mimesis), att kunna skilja mellan
efterbildningar och verkliga saker.20 Mimesis som är det grekiska ordet för återgivning,
avbildning och representation har alltid haft en koppling till sanning. Kanske föredrar vi
hellre avbilder framför reella ting, kopior framför original. Under skolavslutningar t.ex. är
föräldrar ofta mer upptagna av att fotografera och videofilma sina barn istället för att uppleva
barnen där och då Alla har vi behov av att bevara våra upplevelser. Men när vi tittar på ett
fotografi ser vi på något som inte längre existerar. Ögonblicket är alltid förbi. De upplevelser
som fångades med kamerans hjälp visar händelser som ägde rum just då, aldrig mer. Aldrig
mer likadant. Inte ens med hjälp av regi. I boken Det ljusa rummet talar filosofen Roland
Barthes om ”detta någonting som har funnits och finns inte mer” och exemplifierar med en
bild på en dödsdömd fånge.21 Bildtexten i Barthes bok lyder: ”Han är död och han skall dö.”22
Barthes ser att detta skall hända, och att det har hänt.
Barthes hävdar den privata upplevelsen, det speciella mötet med bild, bortom
teori, text och kultur. Han delar in de visuella upplevelserna av bilder i två kategorier:
allmänna intryck - det som gör att han intresserar sig för en bild kallar han studium, och
särskilda intryck - de intryck som träffar honom och etsar sig kvar, när han betraktar en bild
kallar han punctum.23 Dessa teorier står i kontrast till de som fått stor betydelse i diskussionen
9

SAOL, 1998, s 144
Ibid., s 40
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Sjölin, ”Tecken”, Tolv begrepp inom de estetiska vetenskaperna, H-O Boström, 2000 s 92-95
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21
R. Barthes, Det ljusa rummet, 1986, s 95
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Ibid., s 95
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modernism/postmodernism där kontexten spelar en tydligare roll och frågor som vem som är
producent och vad bilden skall användas till, är viktiga vid tolkning och analys. Ett fotografi
kan ena dagen vara en journalistisk produkt och nästa dag användas i reklamsammanhang.
Bruksfotografi plockas gärna ur sina ursprungliga sammanhang och förvandlas genom
museers inramning till konst. Detta faktum gör fotografi komplext. Barthes intresserar sig
dock framförallt för bilden som sådan och vad den gör med betraktaren.
Ordet fotograf har i Nationalencyklopedin följande definition: ”Person som
yrkesmässigt sysslar med fotografisk bildframställning. Fotografyrket omfattar en mängd
olika grenar, t.ex. porträtt, mode-, reportage-, dagspress-, dokumentär-, industri-, reklam-,
arkitektur-, sjukhus-, polis- och museifotografi.”24 Det står ingenting om konst och konstnärer,
trots att Högskolan för Fotografi och Film sorterar under ”högre konstnärlig utbildning” och
att många fotografer väljer att arbeta med foto som konstnärligt uttrycksmedel.25 Under ordet
fotografi står det följande: ”/…/ Även inom vetenskapen har fotografiet en viktig funktion på
grund av sin sakliga återgivningsförmåga.”26 Av gammal praxis sorterar Fotografi under P –
Teknik, industri och kommunikationer - i de svenska bibliotekens klassifikationssystem. Och
inte under bokstaven I – Konst, musik, teater och film.
Fotografyrket blir alltmer populärt. Varje år söker 400-450 till Högskolan för
Fotografi och Film Göteborg, men endast 20 kommer in.27 Det finns ingen utbildning för
bildjournalister i Sverige, som i många andra länder. I Danmark bedriver Foto- och
Journalisthögskolan i Århus en kvalificerad utbildning i bildjournalistik.28 De högre
utbildningarna i Sverige är främst Högskolan för Fotografi och Film vid Göteborgs
Universitet, Konstfack i Stockholm, Nordens Fotoskola-Biskops-Arnö (den enda med
dokumentär inriktning) och Fotoskolan i Gamleby. De två första är på universitetsnivå, medan
de två senare är s.k. Kvalificerade Yrkesutbildningar. De utbildar ca 15-20 elever vardera,
med undantag av Konstfack som bara utbildar 6 stycken.29
2.2 Fotografiet som ”sanningsvittne”
Kameran har den unika egenskapen att den kan göra, om inte exakta återgivningar, så
realistiska transformationer av en sak, en person eller en händelse. Därmed inte sagt att bilden
aldrig ljuger. Förutom att dokumentera och informera, förvanskar och förskönar den
verkligheten. Fotografiets ytliga överensstämmelse med verkligheten är uppenbar men bilden
är inte identisk med, utan en representation av det som kallas verkligheten. Så vad är
egentligen ett fotografi? En sanningssägare eller en lögnare? Fotografins största funktion har
aldrig varit att säga oförvrängda sanningar utan snarare att skapa en dialog, menar Fred
Ritchin.30 Även om vi lämnat uppfattningen om bilden som absolut sanningsvittne, finns det
inom journalistiken skrivna spelregler för hur verklighetstrogen en bild måste vara.31 I
avsnittet ”Publicitetsregler” i Svenska Journalistförbundets etiska regler för press, radio och
TV står det uttryckligen att man skall slå vakt om den dokumentära bilden och att man ej får
utforma bilder på ett sätt som vilseleder eller lurar läsaren.32
Vissa fotografer menar att iscensatta bilder kan säga mer om verkligheten än
dokumentära. Frestelsen att frisera verkligheten kan vara stor och även om en journalistisk
berättelse aldrig kan göra anspråk på sanningen, får den inte upphöra att sträva efter den.33
Trovärdigheten är journalistikens viktigaste tillgång. Men vad är en sann bild? Bildens
betydelse som sanningsvittne har alltid diskuterats. Jean Paul Sartre menade t.ex. att varje bild
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är en illusion.34 Många betraktar fotografi som en subjektiv konstruktion och då måste man
ställa sig frågan: Hur trovärdig är fotografen? Synen på fotografi har ändrats under dess drygt
150-åriga historia, från en förhoppning om fotografen som en objektivt registrerande
yrkesman, till en ökad förståelse för att all fotografi handlar om subjektivt gestaltande. På
baksidestexten till Gisèle Freunds bok Fotografi och samhälle står det: ”I huvet på en fotograf
– det är där bilden sitter, men vem är fotografen? Och vem skall se eller köpa hans bilder?”35
Det finns exempel på när teckningar säger mer om en händelse än ett fotografi. I
Lena Johannessons bok Den Massproducerade bilden jämförs ett fotografi och ett xylografi
från samma händelse, krigsutbrottet i Athen 1898.36 På fotografiet är folkmassan lika
intresserad av fotografen som av händelsen utanför parlamentet medan den grafiska bilden är
mer ”sanningsenlig” eftersom den visar vad som inträffade.
Att bilder kan manipuleras är allmänt känt. Betydelsen i SAOL kan tolkas som
att manipulation omfattar påverkan på bild innan fotograferingsögonblicket.37 Praxis är dock
att man använder detta uttryck för bearbetning av bilder i efterhand. Bilder där ingrepp gjorts
efter själva fotograferingen i form av retusch eller annan förändring tenderar att anses vara
förfalskade medan en arrangerad bild istället anses vara tillrättalagd. Ett av de mest kända
exemplen på bildmanipulation var när tidskriften National Geographic,1982, på elektronisk
väg, flyttade pyramiderna i Giza närmare varandra för att fotot skulle passa omslagets stående
format. Redaktören som inte ansåg att förändringen var någon förfalskning, kallade det en
retroaktiv förflyttning av fotografen.38
Oavsett ingrepp är min bild av verkligheten kanske inte din bild. Kari Andén
Papadopoulos, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, medverkar ofta i debatter om
fotografi. Hon skriver bl.a. om bilden som ett väl beprövat sätt att ljuga och vänder på det
gamla talesättet att en bild säger mer än tusen ord, till att ett par konkreta ord i vissa fall
uttrycker mer än tusen bilder.39
Det finns fotografer som bär på en önskan att vara den iakttagande ”flugan på
väggen”, som inte påverkar skeendet, som aldrig ber folk agera utan som istället inväntar
faktiska skeenden. Få arbetar dock på det sättet. De flesta påverkar bilden genom sin blotta
närvaro, många gör också medvetna ingrepp för att förtydliga eller skapa en mer estetiskt
tilltalande bild. Fotograf Peter Claesson, har alltid sin kamera med sig och har gjort små
spontana ögonblick i vardagen till sin nisch, när han inte utför sina vanlig uppdrag som
pressfotograf på Göteborgs-Posten. Bilderna bygger ofta på just en situation, en blick, eller en
rörelse som inte skulle ha infunnit sig om fotografens närvaro upptäckts, och som är svår att
återskapa (bild 1). Här är det viktigt att påpeka att fotografen ändå har ett mycket personligt
bildspråk. Mimiken hos en person som ej tror sig vara iakttagen samt dråpliga
vardagssituationer är icke regivänliga. Detta är en tydlig skillnad mellan den icke- och den
iscensatta bilden. Av detta skulle vi också kunna dra slutsatsen att dessa borde vara de
viktigaste bilderna för en dokumentärfotograf – bilderna som inte går att återskapa.
Andra exempel på att kunna fånga verkligheten utan inblandning av subjektivitet eller
närvaropåverkan, är den registrering som görs av övervakningskameror. Med långa
teleobjektiv förvandlas fotografen lätt till en slags voyeur. Paparazzis som ligger och
smygfotograferar i buskar kanske är osynliga för betraktaren men har andra sätt att förvränga
sanningen på.
Fotografer väljer det udda och vinklar det. Man söker kontraster och det
annorlunda. Hur sann blir bilden då? Bildjournalisten Jens Assur filosoferar kring frågan om
den dokumentära sanningshalten genom att exemplifiera med konflikten i Kosovo där flera
bilder som kablades ut visade barn som sparkade boll och lekte. Assur menar att det råder en
sådan desperat strävan efter att ta annorlunda bilder att kärnfrågorna missas. ”Jag vet hur
viktigt det är att visa kontraster, styrkan och hoppet mitt i allt elände. Men om alla kommer
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hem och visar bilder på Kosovo som nå´n lekpark – då är det inte bra.”40 Fotbollsspelande
barn i Kosovo är exempel på bilder som, utan att vara arrangerade, ändå ger en felaktig bild
av den verklighet som barnen lever i. Så hur representativa är dessa bilder som dokument?
Det beror delvis på vilken fråga man ställer. Bilden är kanske sann, men inte lämplig som
sanningsvittne. Om att ljuga med bilder, skriver Eva Ström om på DN Debatt och tar som
exempel vintern 1989 då det rapporterades om en massaker i Timisoara i Rumänien.41
Många övertygades av de vidriga ”bildbevisen”. Senare visade det sig att allt var uppdiktat i
propagandistiska syften. En kvinna med sitt barn skildrades som mördade när de i själva
verket hade avlidit av annan orsak. ”Fiktion blir till dokumentär. Dokumentär blir till fiktion”,
skriver hon och fortsätter: ”Och ändå fortsätter verkligheten med eller utan tredubbla
citationstecken att uppmana oss: Lyssna! Skriv! Hör! Skildra!”42
Fotografi är ett nästan fulländat medium när det gäller realistiska återgivningar,
trots sin manipulativa förmåga. Det har visat sig att när folk får svara på frågor om vad de
först skulle rädda vid en brand, svarar de flesta ”fotoalbumet.”43 Fotot är bevis på att man har
levat, att man har ett förflutet, att något har funnits innan nu.44 Samtidigt vet vi att fotografier
ofta avbildar ett tillgjort eller konstruerat ögonblick. Vi tar fram kameran för att dokumentera
något och i samma stund påverkar vi det vi vill fotografera.45 Dessutom är bilden ett litet
utsnitt av verkligheten. I Stockholms Fotofestivals katalog –98 kan man läsa: ”/…/bakom
tillkomsten av bilden finns alltid fotografen med sitt val att rikta blicken och kameran/…/kvar
som dokument av något som har existerat står en ynka rest av allt övrigt som hade kunnat
avbildas.”46 Frågan är om man någonsin sett på fotografiet som ett oproblematiskt avtryck av
verkligheten. Vi vill gärna se att konstfotots styrka är att vara en kommentar till verkligheten
medan den dokumentära bilden ska avbilda den synliga verkligheten. Men så länge fotografen
inte går med förbundna ögon blir hennes bilder lika mycket kommenterar som bevis.
2.3 Genrer
Många av de som använder en kamera i sitt yrke har egentligen just bara det gemensamt –
kameran som verktyg. Trots det, eller kanske på grund av det, råder det motsättningar,
oförståelse och ibland till och med ett förakt för olika genrers bilder eller fotografers sätt att
arbeta. Meningsskiljaktigheterna mellan utövare med olika bildsyn har handlat om just det
iscensatta och det dokumentära fotografiet, antingen om konst kontra reportagefoto eller om
arrangerade kontra ögonblickliga dokumentärbilder.
Det tycks alltid ha varit så att man delat upp fotografer eller fotoriktningar
mellan de som ägnat sig åt den realistiska gestaltningsformen eller de som sett på fotografi
som en konstart. Fotografiets styrka är trots allt verklighetsavtrycket, oavsett om man ser på
fotografi som konst eller inte. I en artikel i tidningen FOTO från 1946 refereras till Pablo
Picasso som menar att fotografi inte är konst utan skall utveckla sina specifika särdrag- de
dokumentära.47 Förhållandet mellan fotografi och konst har alltid diskuterats. Man kan göra
följande uppdelning:
- Fotografer som fångar ögonblick med sin kamera,
- Fotografer som skapar ögonblick inför kameran,
om det så är konst versus dokumentärfoto, eller iscensatt versus ögonblicklig
dokumentärfotografi. Relationerna har sett olika ut, har haft skilda poler vid olika konflikter,
något som kommer att redovisas senare.
Inom den konstinriktade piktorialismen arbetade man med olika
kopieringsmetoder och bilderna var ofta softade och romantiska.48 Stilen efterträddes på 30talet av den maskininspirerade nya sakligheten som använde sig av skarpa kontraster och
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tydlighet. Med utgångspunkt från dessa stilideal utvecklades både reklam- och
reportagefotografin.49 Efterkrigstidens exposé Unga Fotografer (1949), en väldigt
omdiskuterad utställning med sina surrealistiskt färgade fotografier, förändrade synen på
fotografi.50 Några månader senare ordnades en motutställning arrangerad av Stockholms
Kameraklubb som knöt an till det tidiga 1930-talets modernism.51 Även fotografen Sune
Jonsson vände sig mot ”de ungas” bilder som han ansåg präglades av intellektualism och
esteticism.52 Han drevs av en övertygelse om att fotografin har en större uppgift att fylla än en
rent konstnärlig.53
Många som använder sig av kameran i sin profession titulerar sig gärna efter
genre. Bildjournalister och konstnärer använder inte beteckningen fotograf trots att kameran
är deras redskap. Jens Assur kallar sig idag för bildjournalist och förklarar vad det innebär:
”Man driver egna projekt, har en högre särart på sina bilder, ett eget uttryckssätt, en
journalistisk drivkraft, precis som en reporter. Man gör egen research, förbereder, efterarbetar,
kompetensområdet är större. Som bildjournalist vill man beskriva skeenden, man väljer ut
vilka, hittar en poäng, en vinkel. Man driver en tes, vill förmedla en viss sak. Kort och gott
arbetar man journalistiskt precis som reportrar alltid gjort.”54
Konstnären Annika von Hausswolff tycker att en dimension går förlorad om hon
skulle kalla sig fotograf. Hon menar att det finns en särskild fotografisk blick men att ordet
fotograf har en annan koppling till den kommersiella marknaden. ”Konstnären är sin egen
uppdragsgivare, konsten skall inte användas till något annat, ska inte sälja något, har ingen
tydlig funktion utom att vara just konst.”55 Påståendet kan kanske diskuteras eftersom
konstnärer också kan vara intresserade av att sälja, åtminstone sin image. Här finns dock en
tydlig likhet mellan dokumentärfotografen och konstnären. De arbetar med sina egna projekt.
Fotografi har en egen historia, en egen teori, teknik. Till stor del beror konflikter
mellan dess olika genrer på just fotografins komplexitet. Det finns inga klara skiljelinjer
mellan det ena och det andra, mellan amatörer och proffs, mellan konst och icke-konst, mellan
verklighetsavtryck och manipulation osv. ”Fotografi är både mediafamiljens och de visuella
konstarternas svarta får”, skriver J. E. Lundström.56
2.4 Den dokumentär a trenden
Vi lever i videokamerans tidevarv. Allting dokumenteras och överallt används dokumentära
grepp. Till och med material, som fotografisk film, uppkallas numera med dokumentära
epitet. I tidningen FOTO görs det på baksidan reklam för dokumentärfilmen Provia 100F
Fuijichrome, som enligt annonsen ger en ”rak osminkad bild av verkligheten”.57 Samtidigt
lever den dokumentära stillbilden paradoxalt nog en tynande tillvaro.58 Få tidningar satsar på
seriös bildjournalistik. Det tycks som om andra medier lagt beslag på det dokumentära
uttryckssättet, inom reklam och inte minst inom konsten. I förordet till den
samtidskommenterande tidskriften Glänta nr 2-3/00 frågar sig redaktörerna: ”Hur hänger det
då ihop, detta med dokusåpor, pseudodokumentärer, dokumentära strategier inom
samtidskonsten, amatörporr, dokumentärer på bio, etc? Uttryck som traditionellt saknat
dokumentärens sanningsanspråk har tillägnat sig dokumentära strategier.”59 Frågorna pekar ut
en färdriktning där begrepp som tidigare definierades med lätthet kompliceras alltmer och där
gränsen mellan offentlighet och privatliv, mellan verklighet och fiktion suddas ut.
Problematiken kring det dokumentära uttrycket och nya media är några av ämnena som
diskuteras i tidskriften. Internet och dess möjligheter till direkt kommunikation har genererat i
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ett intresse för ”real-world-tv”, skriver Jonas Ingvarsson.60 Han menar också att det finns en
dokumentaristisk estetik som går ut på att litteratur och konst ser dokumentära ut trots att de
är fiktiva.61 Jonas Thente gör i sitt inlägg upp med föreställningen om att det dokumentära i
konsten skulle stå för någon slags sanning: ”Det dokumentära har en förmåga att skita ner
allting det kommer i kontakt med” skriver han.62 Han anser bl.a. att sensationslystnaden lurar
runt hörnet eftersom konstnären står fri från de etiska regler som debattörer och journalister
lyder under. Konstkritikern Peder Alton använder sig också av liknande ordval när han i en
artikel i DN 1990 skriver om dokumentärfotografi: ”Ju skitigare desto bättre”, men syftar då
på det estetiska förhållningssätt som fotografins historia hämtar sin näring ur, och som inte
går att renodla.63
Medan reklamen och konsten har hakat på en dokumentär trend och den mer
allmänt hållna pressbilden öppnat upp för mer konstnärliga uttryck, har nyhetsbilden drunknat
i bruset.64 Reklamens annars så blanka och tillrättalagda budskap verkar också luta sig mer
och mer mot ett dokumentärt anslag. Copywriter Björn Engström vid reklambyrån Forsman &
Bodenfors säger att det av och till finns en dokumentär trend inom reklamen som också blivit
starkare under 90-talet och han hänvisar till Lars Tunbjörk som en fotograf som påverkat
reklamspråket i dokumentär riktning. ”Det finns ett behov av ärlighet och fakta när så mycket
är manipulerat”, menar han.65 I den utsagan ligger en inbyggd motsägelse eftersom reklam
per definition inte ägnar sig åt att berätta hela sanningar. Reklamens dokumentära bildspråk är
endast kosmetika men blir komplext när dokumentära bilder på fakta och död används, som i
Oliviero Toscanis Benettonkampanjer.
Även Lars. O. Ericsson, konstkritiker, framhåller Tunbjörk som en viktig
förnyare av den dokumentära traditionen.66 Han uppskattar att Tunbjörk brutit med den
dokumentära koden genom att inte använda svartvita bilder, samt att han saknar ett politiskt,
missionerande patos och därmed inte estetiserar världens elände.
Inte bara det sköra förhållandet mellan realism och fiktion, utan även
kontextbundenhet, och betydelsen av fotografens närvaro blev påtaglig under utställningen på
Magasin 3 i Stockholm, hösten år 2000, där bilder av Annika von Hausswolff och den tidigare
verksamme fotografen Weegee, pseudonym för Usher Fellig (död 1967), ställdes ut. Här
framkom ytterligare exempel på mötet mellan det iscensatta och det dokumentära fotografiet.
Weegee som var verksam som pressfotograf i New York ägnade sig framförallt åt brott och
olyckor och bilderna är ofta hårda och kalla. Enligt utställningskatalogen såg Weegee aldrig
på sig själv som konstnär.67 I ett angränsande rum visades von Hausswolffs verk. Hon arbetar
med kriminal- och pressfoto som inspirationskälla, fascineras av det torra objektiva
registrerandet och beskriver sitt uttryck som en fusion av dokumentärfotots språk och
måleriets aktstudier. Betraktaren får gärna tro att bilderna är dokumentära vid en första
anblick.68 En av Weegees bilder föreställer en strand där en folksamling bildats runt en
drunknad man (bild 2). Mitt i bilden sitter en kvinna som tittar rakt in i kameran och ler.
Fotografen och betraktaren av bilden är voyeur, vill se, smygtitta - flickan vill visa upp sig,
vill synas. Bilden av situationen med den döde mannen och alla nyfikna människor är
autentisk och icke-arrangerad samtidigt som bilden är en registrering av ett ögonblick som
tillkommet på grund av fotografens närvaro. Flickan iscensätter sig själv i ett annars ickeiscensatt ögonblick. Bilden av henne är beroende av den morbida situationen runt henne.
2.5 Dokumentärfotografi
Dokumentär strävan är ofta oklanderlig - sanningar skall fram, verkligheten visas. Många är
de bildessäer som bygger på en välvilja om att ur ett humanistiskt perspektiv berätta om våra
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medmänniskor. Men reportagefotografi verkar ha förlorat sin tidigare självklara plats som
viktigt språkrör, trots den annars rådande dokumentära trenden. Peder Alton skriver om
fotografiets roll som gränsöverskridare, dess roll i ny kommunikationsteknik och om dess
problematiska trovärdighet.69 Han menar att dokumentation lever på gränsen mellan fiktion
och verklighet, att verkligheten problematiseras och sakta glider över i fiktion när den
hamnar på ett foto.
Det traditionella bildreportaget, är på väg att försvinna från våra tidsskrifter. Få
tidningsredaktioner satsar överhuvudtaget på undersökande reportage. Dokumentärbildens
berättande kraft från den tid då människor inte var lika beresta och mediasamhället inte var så
utbrett tycks också ha svalnat. Frilansfotografen Kristin Lidell funderar över med vilken rätt
fotografer egentligen använder sig av andra människor och deras livsöden.70 Även frilansfotografen Joakim Roos är tveksam till att åka ut i världen och låna folks ansikten för att
sedan åka hem snabbt och publicera dessa.71 Han anser att tidsaspekten är betydelsefull för att
kunna bygga upp förtroenden. Lidells och Roos´ resonemang handlar om vikten av att visa
respekt och att värna om folks integritet, att inte bara åka ut och ”ta” bilder.
Det verkar som om dokumentärfotografi definieras på skilda sätt, att det läggs in
olika betydelser i begreppet. Dokumentär betyder som tidigare påvisats: det som direkt
återger verkligheten. I boken The Photograph kan man läsa att ”Document means evidence,
and may be traced to documentum /…/, evidence not to be questioned /…/”72 Två olika sätt
att tolka uttrycket dokumentärfotografi verkar dock finnas: den ögonblickliga bilden, och
paradoxalt nog, dess motsats – den berättande bilden som är tagen under samförstånd med
den fotograferade.
En uppdelning skulle de kunna se ut så här:
- dokument, nyhetsbilder, bevis, registrerade ögonblick, med så minimal
påverkan som möjligt där fotografen strävar efter objektivitet.
- berättande reportagebilder tagna med engagemang, subjektiva skildringar med
ett uttalat personligt bildspråk.
Under modernismen användes dokumentärfotografi för att ur ett humanistiskt
perspektiv berätta om vår värld. ”Family of Man”, den epokgörande utställningen på Museum
of Modern Art i New York, 1955, som visade människans gemensamma livsförutsättningar
runt om i världen, blev ett rättesnöre för fotografer som t.ex. Sune Jonsson.73 Utställningen
kom sedan att kritiseras hårt under postmodernismen då kritiker och konstnärer menade att
denna humanism var enögd, sedd av den vite heterosexuelle medelklassmannen, från väst.74
Konstnären Annika Karlsson Rixon ansluter sig till den kritiken när hon säger att ”det är
förvånande att många fotografer inte ser sig själva i denna världen”.75 Många fotografer reser
runt och sänder hem bilder ”som utgör projektioner av djupt rotade ideal och föreställningar i
deras egen kultur”.76 Magnus Sundberg, pressfotograf på GP, menar å andra sidan att det är
ofrånkomligt att inte skildra världen utifrån egna värderingar. Han säger att: "Tillsammans
med vår nyfikenhet är vår egen grundsyn viktig för att kunna göra reportage där vi t.ex.
kritiserar kvinnosynen i andra länder".77 Hans ståndpunkt är annars att dokumentära bilder är
och skall vara subjektiva men att man ändå kan skildra sanningen, samt att man inte skall
förändra den verklighet man möter genom att t.ex. be folk agera på ett visst sätt.
Traditionell dokumentärfotografi förknippas ofta med svart-vita bilder som är
”sanna”, tagna av fotografer drivna av ett socialt engagemang, inte sällan i konfliktområden
eller bland utslagna människor på samhällets nedre botten. Man söker sig gärna till det
avvikande för att tydliggöra sakers tillstånd. Dokumentärfotografen Jens. S. Jensen är
medveten om denna problematik och menar att många fotografer åker ut för att bekräfta en
bild de redan har.78 Han vill istället berätta om igenkännanden, om drömmar och
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förhoppningar, om det vanliga livet. ”Man måste vara nyfiken på hur det verkligen är, vara
ärlig så gott det går”, säger han.79
Bildjournalister och dokumentärfotografer strävar inte sällan efter den estetiska
nerv som konstfotot ofta lämnar därhän. ”Estetiken är för fotografin vad grammatiken är för
det skrivna ordet. Vi har vissa regler för att göra oss förstådda, för att göra innehållet tydligt”,
säger Jens Asur.80 Han menar att det är lättare att läsa en bild som är grafiskt bättre. Att
journalistiken lånar välkända bildspråk från konsten för att synas i överflödet av information,
är inte okomplicerat.
I Demokratiutredningens rapport Demokratins estetik, skriver Lena Johannesson
om tabun som överskrids och om etiska gränser som suddas ut i den internationella
mediakonkurrensen när journalistiken esteticeras alltmer.81 Hon menar att enskilda livsöden
blir till ”visualiserade konsumtionsvaror i underhållningens tjänst.”82
Det kan få ett spekulativt drag av effektsökeri när fotografer gör karriär på
estetiseringen av människors hårda villkor.83 ”Det blir lätt absurt när folk till och med dör i
snygga diagonaler”, säger Bengt Kjellin och hänvisar till bilder som prisats i tävlingar.84 Kari
Andén Papadopoulos hävdar att krigets närgångna utvikningsbilder snyggt inramade och
uppförstorade på galleriets väggar, tenderar att förlora sin dokumentära koppling.85 I en annan
artikel, en recension av Sebastiao Salgados bok An Uncertain Grace, undrar hon: ”
Ska jag beundra dessa bilder som fulländade konstverk eller gå på muggen och spy över deras
frånstötande innehåll?”86 Boken innehåller socialreportage med bilder från krig, svält och
misär. Man kan fundera över om mer konstlösa snapshots ger människors lidande bättre
rättvisa.
Dokumentärfotografi handlar om en önskan att beskriva samtiden och om vårt
behov av verklighetsförankring. För vissa handlar det om det av fotografen Henri CartierBresson ofta använda uttrycket ”det avgörande ögonblicket”.87 Men ögonblicket är kanske
inte alltid så avgörande om bilden är arrangerad. Verkligheten är dessutom inte svartvit och
sanningen anses vara det första som offras i konflikter. Många bilder från olika
konfliktområden har också visat sig vara iscensatta. En av de mest kända och omdiskuterade
krigsbilderna som har tagits är Robert Capas ”Death of a loyalist Soldier” från spanska
inbördeskriget 1936, en man som då sades ha fotograferats i dödsögonblicket. Numera påstås
bilden möjligen vara arrangerad. Man kan undra hur betydelsefull bilden är, vad säger den
egentligen? Det enda vi ser är att en man faller. Bildens betydelse kan tyckas ligga i dess
symbolik och inte i dess bokstavliga exakthet.
2.6 Iscensatt fotografi
I det här kapitlet tas begreppet iscensatt fotografi upp både som metod och som genre. Med
detta begrepp menar vi ofta den genre som t.ex. konstnär Cindy Sherman representerar när
hon använder sin kropp i varierande kvinnogestaltningar. Iscensatt fotografi har blivit en egen
estetik som används av en viss form av konstfoto. Det i sig är intressant eftersom jag tror att
det lätt skapar missförstånd – man sätter gärna likhetstecken mellan iscensatt fotografi och
konst. I den här uppsatsen används dock uttrycket iscensatt i enlighet med SAOB, alltså som
synonym till arrangerad, vilket därmed kan inbegripa allt från dokumentära reportagebilder
till konstverk.88 Det görs av två anledningar, dels för att det blir mer intressant om man
associerar till iscensatt i dess förstnämnda betydelse, att man inbegriper även dokumentära
reportagebilder när man diskuterar dessa frågor. Dels för att ordet arrangerad lätt för tankarna
till konstlade illustrationer som ofta används i kvällstidningar med undertexten: ”Bilden är
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arrangerad”. En av anledningarna till att dokumentära bilder iscensätts har estetiska
förklaringar. För konstnären med sin fotobaserade konst, har frågeställningar om autenticitet
berikats av den rådande genreupplösningen. Många konstnärer använder sig just av
skendokumentära inslag för att bland annat skapa en känsla av ”verklighet”. Ett exempel är
konstnären Annika von Hausswolffs bilder av brottsplatser.
Den fotobaserade konsten fick sitt genombrott på 1980-talet. Cindy Sherman
omnämns alltid när det handlar om iscensatt fotografi. Hennes bilder handlar om ämnen som
genus, representation och ”verklighetens ortodoxi”.89 Hon utforskar bl.a. frågeställningar om
uppfattningen om fotografen som betraktare.90 Genren är dock ingen 80-talsprodukt. Fotograf
Oscar Gustave Rejlander iscensatte sig själv på ett drastiskt och teatraliskt sätt genom att
gestalta olika känslolägen när han gjorde illustrationer redan på 1800 -talet.91 Under
postmodernismen på 1980-talet kritiserades modernismens autenticitetskrav och man började
låna, parafrasera och ”sampla”.92 Det är mycket på grund av att fotografiets bevisvärde
kritiserats som det dokumentära fotografiet ersatts av konceptuella projekt på skolor och i
utställningssammanhang.
Cindy Sherman är intressant i det här sammanganget som direkt motpol till det
dokumentära fotografiet. Hennes bilder utger sig inte för att vara annat än iscensatta. Det är
däremot svårare med en konstnär som Jeff Wall där dikten lättare blir till verklighet. Han
arbetar t.ex. i några verk medvetet med det svart-vita fotografiets tvetydighet. Gråskalan är en
påminnelse om fotografiets avsked från den färgrika verkligheten, samtidigt som den svartvita
bilden lätt förknippas med den dokumentära traditionen. Jeff Walls iscensättningar är ofta
återskapade efter situationer han själv upplevt.
Begrepp som ”sanningar” belyses och ifrågasätts inom konsten och blir tydligt i
t.ex. Annica Karlsson Rixons verk. Hon fotograferar oftast utanför ateljé och när hon arbetade
med sitt projekt ”truckers and others” snarlika förbipasserande amerikanska lastbilar, körde
hon ut på vägarna i USA, framförallt i Kalifornien, för att hitta de som var där. I den
meningen är bilderna ”dokumentära”, även om de inte ingår i ett dokumentärt projekt.
Bilderna som sådana är ögonblickliga dokument över hur ”nutidens cowboys” och bilarna
faktiskt såg ut vid den tidpunkten hon kom till platsen. Dessutom finns det en spontanitet över
bilderna som också hör den dokumentära genren till, ett intresse för det avgörande
ögonblicket. Ögonblicken skapas delvis på grund av fotografens närvaro när chauffören
vinkar eller ger henne en gest. Själv vill hon absolut inte kalla dem för dokumentära.93 Hon
använder heller inte begreppet dokumentär i den betydelsen.
Konstverket bygger på upprepningen av en mängd snarlika bilder av
långtradarchaufförer, fotografen är konstnär och fotografierna hennes verk. Men en och en
skulle bilderna kunna användas i journalistiska sammanhang eftersom de inte är fiktiva.
Karlsson Rixon betonar dock kontextens betydelse och vikten av att betraktaren
medvetandegörs om sammanhanget. Konstnär Annika von Hausswolffs bilder är ofta skapade
på ett annat sätt. Hon har bland annat gjort iscensatta brottsplatsdokument, socialpolitiska
rapporter på poetisk nivå. Livlösa kvinnokroppar i naturen kan exempelvis (bild 3) vid en
första anblick verka ”riktiga” och ”sanna” vilket också är meningen. von Hausswolff placerar
ut folk och regisserar sina bilder helt och hållet.94 Dessa bilder skulle dock inte kunna
användas i journalistiska sammanhang (såvida det inte handlar om illustrationer på kultursidor
o.dyl.) eftersom de passerar en etisk gräns, de är inte autentiska utan helt och hållet fiktiva.
von Hausswolffs bilder är inte ”sanna”, inga brott har begåtts.
2.7 Bildjournalistik
På en bildredaktion är frågor om bilders tillkomst ständigt närvarande. Pressfotografins
dilemma är att det är en blandgenre, bestående av allt från spontana ögonblick till iscensatta
bilder. Man kan dela upp bilderna i nyhetsbilder, dokumentära reportagebilder, sport, porträtt
och illustrationer. En pressfotograf skall kunna allt från matfotografering i ateljé till
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brandkatastrofer. Naturligtvis är det en omöjlighet att vara bra på allt varför det sker en
uppdelning av fotografer efter uppdrag i den mån det är möjligt. ”Pressfotografer är ofta
medelmåttor, ena stunden plåtar de sport, andra stunden gräddtårtor. Det är klart att det blir
dåligt. Vi skulle behöva specialisera oss”, sa Jens Assur, då Expressenfotograf, i en intervju
1994.95 Numera kallar han sig bildjournalist och arbetar på frilansbasis. Förhållandet på de
flesta tidningar kvarstår, som exempel kan nämnas att när Expressen söker sommarvikarier
2001 så lyder annonsen: ”Fotografer: Vana vid både nyhetsarbete och studiofotograferingar
krävs, samt körkort”96
Dilemmat är också dess tjusning men det kan vara svårt att kombinera
avancerade iscensättningar med snabba nyhetsuppdrag. På Dagens Nyheter har man delat upp
fotograferna i elva nyhetsfotografer och fyra featurefotografer.97 Anledningen är delvis att
man jobbar i olika tempo beroende på om man jobbar mot Internet, morgondagens
papperstidning eller veckobilagorna
Vi lever i ett ständigt bildflöde. I en svensk dagstidning som GP finns det cirka
100 bilder per dag i genomsnitt. På en tidningsredaktion skiljer man bl.a. på reporter, fotograf
och redigerare. Alla är journalister. ”Bild och text har ett jämställt journalistiskt värde”, står
det i Göteborgs-Postens bildpolicy. 98 Men pressfotografer har genom åren kämpat mot låg
status på redaktionerna och mot högskolorns svala intresse för pressfotografi och
bildjournalistik.99 Bilden sågs länge som utfyllnad på tidningssidan, ett komplement till texten
utan eget journalistiskt värde. Numera har både fotograf och bild ökat markant i status. Yrket
är också populärt, det råder stor konkurrens om arbetstillfällena och den enstaka bildens plats
i tidningen blir allt viktigare. Trots det verkar en reporter lättare kunna använda sig av
adjektiv och superlativ i sin text, medan bilden i högre grad förväntas vara utan fotografens
personliga formuleringar.
När man inom pressfotografin talar om motståndet mot att arrangera bilder
syftar det inte sällan till att fotografen haft för lite tid på sig för att kunna följa ett skeende och
utföra ett tillfredställande jobb och därför fått arrangera bilden. Vanligt är situationer där den
som fotograferas ombeds att utföra något som hon/han vanligtvis brukar göra för att
fotografen skall få en illustrativ bild till den text som skall skrivas.
Per definition är en nyhet oftast något som redan har hänt och det blir den
skrivande likaväl som den fotograferande journalistens uppgift att i efterhand samla ihop
relevant information. Detta är inte förenligt med kravet på äkta nyhetsbild eftersom det
förutsätter att fotografen är på plats när det händer. ”Som pressfotograf beskriver man nuet,
som reporter kan man även ge en tillbakablick och en analys för framtiden”, menar
frilansfotografen Joakim Roos.100
”Problemet med pressfotografi är att verkligheten nästan aldrig ser tillräckligt
bra ut och att många journalistiska jobb inte är bildmässiga”, säger frilansfotografen Kristin
Lidell.101 Hennes erfarenhet är också ett uttryck för att det fortfarande är ordets människor
som till största delen styr det journalistiska arbetet på en redaktion. I en dagstidning är det
många saker som påverkar bildens innehåll. Ord och bild är beroende av varandra. Bilden hör
ihop med en text, artikeln får en rubrik. Bilden blir lätt en illustration till texten, bilden gör å
andra sidan orden visuella. Pressbilder förknippas med nyheter. Många tror att pressfotografer
åker runt mellan avgörande händelser och olyckor. Tittar man i en dagstidning förstår man att
så inte är fallet. Vardagliga nyheter är sällan bildmässiga och många pressbilder är tagna efter
att intervju och fotograferingstid bokats. Nyheter och information är en del av journalistikens
ansvar, lika viktigt är analyserna och de djupare reportagen med de intressanta bilderna.
Att tillverka nyheter, där händelsen inte äger rum av sig självt, utan sker på
initiativ från redaktionen är inte ovanligt. Det kan till exempel röra sig om tester, råd och
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opinionsundersökningar.102 Man skapar helt enkelt en nyhet. Samtidigt finns det ett
övergripande etiskt förhållningssätt, formulerat i spelregler för press, radio och TV - att
eftersträva saklighet och objektivitet. Det finns en konfliktrisk mellan det förväntade
engagemanget och kravet på objektivitet. Opartiskhet och saklighet tillhör de svåraste sakerna
inom journalistiken, menar Erik Fichtelius i sin bok om journalistik.103
Flera av en pressfotografs olika uppdrag förutsätter arrangemang, men när det
gäller nyhetsbilder och dokumentära reportage accepteras sällan iscensättningar. Även om den
arrangerade bilden innebär ett större engagemang, en djupare kunskap och en mer medveten
subjektiv och estetisk fotografi, anses bilden inte vara lika bra som om den icke påverkats alls,
i alla fall inte lika ”sann”.
Många bilder som kablas ut i världen är schablonbilder. Fred Ritchin menar att
det i stort sett bara publiceras 7 sorters bilder av människor i pressen. (Det skall dock påpekas
att Ritchin är verksam i USA och att det i Norden inte är ovanligt att berätta om vanliga
människor och deras vardag). Ritchins lista ser ut som följer: mäktig chef, sörjande änka,
sexig ung stjärna, utslagen minoritetsmedlem, våldsoffer, svältande barn, framgångsrik
idrottare.104
3. NÅGRA OFFENTLIGA DEBATTER
I takt med att skiljelinjerna mellan olika genrer minskat, vilket har behandlats tidigare i
uppsatsen, tycks behovet av att bevaka och framhäva sina revir, främst de dokumentära, i
vissa fall ha ökat. Det framgår av diskussioner som framförallt förts på debatt- och kultursidor
i dagspressen. Följande konflikter visar på den polarisering som ibland existerar och som
därför blir intressant att redogöra för. Jag redovisar här några av de debatter som jag finner
relevanta i sammanhanget. Schismer av det här slaget har synliggjort och vidgat uppdelningen
mellan den konstnärligt inriktade och den journalistiska bilden. Stundtals har debatterna varit
infekterade, men de har också lett till möten mellan disparata synsätt.
3. 1 Nicolai Fuglsig
I Danmark har det pågått en intensiv debatt kring frågeställningen om den dokumentära och
den iscensatta bilden. Nicolai Fuglsig, en ung dansk fotograf, flerfaldigt prisbelönad, hamnade
i centrum av en konflikt i den danska journalistkåren. Bara ett år efter att han gick ut
Journalisthögskolan blev han belönad för sina bilder från den radioaktivt förorenade staden
Muslomovo i Ryssland (bild 4a).105 Bilderna bedömdes först som dokumentära, i meningen
icke arrangerade. Sedan kom det fram att bilderna var iscensatta. Bland annat medverkade
tolken på flera av bilderna. Som en konsekvens av den debatten strök Nicolai Fuglsig bort
ordet ”press” framför fotograf i sin titel. Numera ägnar han sig åt film.
I danska Journalisten, branschens facktidning, hävdade reportern Troels Evold
Widding att de danska fotograferna går längre och längre för att få den perfekta bilden, att de
arrangerar och iscensätter och att de sätter sin egen och tidningarnas trovärdighet på spel (bild
4b)106
Debatten kom att bli konkret där argument mot den iscensatta bilden
exemplifierades med berättelser från det fotografiska fältarbetet. Nicolai Fuglsig berättade
senare om sitt arbetssätt, att han för att få bra bilder hämtat och bett några barn gå ut i en ruin
för att leka, att tolken medverkat på flera av bilderna och att han använt sig av medhavd
rekvisita.107 Fuglsig efterlyste en principiell debatt för att få en ordentlig genomlysning av det
han betraktade som ett av de största tabun i dansk pressfotografi, nämligen frågor kring vad
som är arrangerat. En kollega till Fuglsig, frilansfotografen Henrik Saxgren, stod upp till
försvar för honom. Saxgren hävdade att när Fuglsig åker till Muslomovo för att göra en bok
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om staden så bestämmer han självklart själv hur han vill berätta sin historia.108 Kollegan
Joachim Ladefoged förstärkte argumentationen genom att konstatera att ”den objektiva bilden
är död, den existerar inte och det har den aldrig gjort”.109
Den motsatta hållningen representerades av bland annat fotograf Claus Bjørn
Larsen vid Berlingske Tidene. Han säger sig vara helt emot arrangerade nyhetsbilder - en
hållning han försvarar utifrån trovärdighetsaspekten.110 Hans riktlinje är ärlighet.111 Men
gränserna är flytande och fotografer har olika sätt att motivera sina arrangemang. Vid en
bildvisning i maj 2000 i Göteborg berättade han öppet om att han till ett reportage från
Kosovo bett en man med lie vandra fram på vägen igen (omtagning) för att få bilden han sett men inte hunnit fånga med sin Leica (bild 5).112 Claus Bjørn Larsen, som vann första pris i
tävlingen World Press Photo Of the Year, år 2000, tycker att öppenhet är viktigt. I just detta
specifika fall ansåg han att det var i sin ordning att be mannen upprepa händelsen eftersom
han lyckats fånga ögonblicket med sin digitalkamera men också ville ha bilden på negativ
film. Larsen säger samtidigt att han aldrig skulle tävla med en sådan bild.113
Jyllands-Postens korrespondent Per Nyholm gick också in i debatten med sina
upplevelser av vad han sett under Kosovo-krisen.114 Nyholm menar att många av de unga
danska fotografernas bilder mer handlar om ”æstetik eller eventyr – kald det hvad du vil. Men
det er ikke reportage, og det er ikke ærligt”.115 Åsikten att många fotografer är upptagna av en
instuderad estetik och därmed ödelägger yrkeskårens trovärdighet, genomsyrar hela debatten.
Per Nyholm räknar i sin artikel upp exempel på vad han sett: bönder som fått spatsera fram
och tillbaka över ödelagd landsbygd, organiserade sorgetåg med mera, och drar av detta
slutsatsen att fotografernas intresse inte var att ge läsarna en glimt av verkligheten utan att
vinna nästa års pris. ”Sådanne fotografer postulerer en ret til at levere billeder af en
virkelighed – deras selvskabte virkelighed – som intet har at gøre med den virkelige
virkelighed, som de anser for ufotogen og derfor usælgelig.”116
Den danska debatten kan sägas ha mynnat ut i det förhållningssätt som Henrik
Saxgren gjorde sig som tolk för, att om en tidning har en överenskommelse med sina läsare
om att allt nyhetsmaterial är tillkommet med maximal ”objektivitet” så måste tidningen
givetvis förbjuda sina fotografer att arrangera i anslutning till nyhetsfotografi.117 Den
inställningen kan sägas vara den rådande också i Sverige. Så fort en bild publiceras i en
dagstidning så måste fotografen rätta sig efter tidningens moral och etik, dess bildpolicy.
Problemet är att reglerna är svårtolkade och att skiljelinjerna vaga. Vad som är acceptabelt i
en situation, är det inte i en annan. I Göteborgs-Postens bildpolicy står det bl.a. följande:
”Nyhetsbilden i Göteborgs-Posten ska i huvudsak vara dokumentär. Den får aldrig
manipuleras/…/”.118 Följdfrågan blir då: Vad menas med dokumentär?
Fotografkåren i Danmark delades upp i två åsiktsläger men diskussionen
resulterade inte i att det formulerades något regelverk.
Frågeställningen handlar både om sanningsbegreppet, subjektivitet och regi.
Fuglsig menade att hans bilder är sanna, att de visar hans bild av den verklighet som barnen
lever i, att han inte ljugit utan försökt göra så bra bilder som möjligt som ändå är
representativa för verkligheten. Återigen flyter begrepp som sanning, objektivitet och
dokumentär ihop. Kärnfrågan handlar om hur stora ingrepp en fotograf kan gör utan att
”ljuga”, att som betraktare inte bli vilseledd.
3. 2 Lennart Nilsson
Lennart Nilssons världsberömda bilder uppmärksammades hösten 2000. Många ansågs sig
just vilseledda när det stod klart att fotografierna på foster, som ville förmedla en bild av livet
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faktiskt var döda. Bland andra Rädda Barnens ordförande Görel Thurdin upprördes och
menade att det var både oetiskt och respektlöst.119 Lars Hamberger, professor i gynekologi och
författare till boken Ett barn blir till, förklarade att många foster var utomkvedshavandeskap
och menade att det varit både tekniskt och etiskt omöjligt att göra boken på annat sätt. Han
förvånades över att folk inte förstått hur bilderna kommit till.120
Det är detta som diskussionen kring arrangerade bilder till stor del handlar om:
utger sig en bild för att vara dokumentär förutsätter betraktaren att den ej är iscensatt, ej heller
manipulerad. Påstås bilder föreställa något specifikt utgår betraktaren ifrån att det också
förhåller sig så.
3. 3 Hasselblad Center
Konflikten mellan reportagefotografi och konst pågår i viss mån än idag med den skillnaden
att många nya uttryckssätt kommit till och att sammanblandningen mellan dessa kan vara svår
att orientera sig i. I och med postmodernismen i slutet av 1980-talet har fotografi förändrats
och blivit ett av de vanligaste medierna inom bildkonsten.121 När den postmoderna konsten
kritiserar och analyserar mediasamhället gör den dessutom det ibland intill förväxling likt det
den vill avslöja. Ständiga generationskonflikter tycks handla om tvister mellan traditionell och
experimentell fotografi.
I en krönika i Göteborgs-Posten i maj 2000 efterlyste frilansjournalisten Sören
Gunnarsson en bredare repertoar på Hasselblad Center och kritiserade de ansvariga för att de
förvandlat Hasselblad Center till ”ett annex för den moderna konst som inte Konstmuseet har
lusten eller modet att visa”.122 Gunnarsson kritiserade utställningsinriktningen och menade att
Hasselblad Center struntar i en stor del av fotografin för att istället ge oproportionerligt stort
utrymme till nästan okända konstnärer ”som av en nyck valt kameran som redskap att
uttrycka sig med”.123 Hasselblad Centers administrativa chef Gunilla Knape tillbakavisade
Sören Gunnarssons påståenden och hävdade att Hasselblad Centers utställningar under några
års sikt omfattat i stort sett alla genrer och därmed just visat en fotografisk bredd. Knape
menade att HC under en tid haft en stark samtida framtoning och att unga fotokonstnärers
revolt mot det klassiska fotografiet inte är konstigare än när ”de unga” gjorde uppror mot
tidigare generationer på 40-talet.124 Även Per Lindström kritiserade HC´s
utställningsverksamhet i samband med att Mary Ellen Marks dokumentära bilder visades i
Borås och inte på HC i Göteborg, våren 2000. 125 Lindström menade att: ”ansvaret vilar tungt
på Hasselblad Center att vara en svensk plattform för fotografiska tillbakablickar och
internationella utblickar, inte bara pretentiösa experiment och introverta provokationer.”126
Kritiken påminner om 40- och 50-talens diskussioner om förhållandet mellan
fotografi och konst.127 Sören Gunnarsson och Per Lindström ansluter sig till den skara av
fotografer som hävdar att den traditionellt dokumentära bilden fått stå tillbaka för den
konstnärliga.
3.4 Jacob Forsell vs Fotohögskolan 128
Konflikten mellan å ena sidan konstnärlig och andra sidan dokumentär fotografi är inbyggd
redan på utbildningsnivå. Den hårdaste debatten och den mest uppmärksammade diskussionen
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fördes mellan pressfotografen Jacob Forsell och elever på Fotohögskolan i Göteborg i
december 1993. Framförallt blev det konstnären och professorn i fotografi i Göteborg, Tuija
Lindström, som utsattes för Forsells missnöje med inriktningen av undervisningen på
Fotohögskolan. Tuija Lindström som målmedvetet arbetat för att komma bort från
teknikcentrerad undervisning för att istället lägga tonvikten på en mer konsthistorisk och
teoretiskt betonad fotografutbildning i Göteborg kritiserade öppet pressfotografin i en intervju
i Dagens Nyheter i maj 1993.129 Texten fick Forsell att gå till motattack. Han förklarade i en
artikel i Expressen varför landets pressfotografer inte reagerat på Tuija Lindströms kritik.
Han skriver: ”Istället för att bli förbannade och skrika LÄMNA OSS I FRED OCH HÅLL
DIG TILL DINA FLYTANDE LIK DIN DJÄVLA STRYKJÄRNSPROFESSOR ANNARS
KÖR VI NER TELEOBJEKTIVET I HALSEN PÅ DIG så har man valt att hålla tand för
tunga och låta fördomarna, dumheten och okunskapen tala för sig själva”.130
Redaktörerna för tidskriften Bang, Ewa Ahlin (tidigare elev på Fotohögskolan)
och Kristina Hultman, försvarade såväl Lindström som skolan. De drev uppfattningen att
Fotohögskolan uppmuntrar eleverna till att inte låta sig begränsas av de barriärer som
traditionellt finns mellan konst och fotografi. De kritiserade också Forsell för att han genom
sin argumentation ökade motsättningarna mellan de olika genrerna.131 Jacob Forsell avslutade
debatten i Expressen genom att hävda att fotografi inte bara är en konstform utan också ett
hantverk. Han önskade se att det fanns elever vid Fotohögskolan som efter genomgången
utbildning skulle ha möjlighet att försörja sig inom yrket, men hyste samtidigt inga större
förhoppningar om detta så länge skolan leds av en person som, enligt Forsell, uttrycker förakt
för pressfotografi och bildjournalistik.132
Även den här konflikten speglade en frustration över att bildjournalistiken inte
ges tillräckligt utrymme, men den handlade också om en generationskonflikt och en kritisk
hållning mot andra genrer än den egna.133
3. 5 Kari Andén Papadopou los vs pressfotografer
Kari Andén Papadopoulos har i många år diskuterat bilden utifrån en teoretisk utgångspunkt.
År 2000 disputerade hon vid Stockholms universitet. Hennes avhandling i medie-och
kommunikationsvetenskap ”Kameran i krig – Den fotografiska iscensättningen av
Vietnamkriget i svensk press, behandlar den svenska rapporteringen från kriget som i hög
grad överensstämde med den officiella amerikanske versionen med kriget.134 Hon har fått
kritik från pressfotografer för bristande kontakt med verkligheten och försvarat sig med att
hon är teoretiker och forskare samt att pressfotografer står för nära sitt eget arbete.135 Gösta
Flemming, redaktör för Fotografisk Tidskrift, välkomnade Andén Papadopoulos kritiska
granskning av pressfotografi på akademisk nivå men beklagade att författaren inte passat på
att slå en brygga mellan praktik och teori.136
Andén driver linjen att bilden är en subjektiv konstruktion. I tidningen
Fotografisk Tidskrift 1/99 säger hon, att fotografier inte kan vara sanningsvittnen utan är
kulturhistoriska dokument som säger mer om fotograferna och den kultur de representerar än
om en objektiv verklighet.137 I samma nummer går sju pressfotografer till attack mot henne
och menar att hon försöker smula sönder pressfotografins rykte och att hon har en nedlåtande
och fientlig inställning till fotografi.138 Debatten fortsätter därefter på tidningens hemsida.139
Flera fotografer går i sin tur till angrepp mot de sju pressfotograferna där kritik också kommer
från de egna leden. Johan Gunséus, fotograf och vice ordförande PFK Norrland, tycker att
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deras inlägg visar ett häpnadsväckande kunskapsförakt som dessutom kommer från de som
har kämpat för en högre akademisk utbildning för bildjournalister.140
Temat om den dokumentära trovärdigheten, eller avsaknaden av densamma, kan
spåras långt tillbaka i Kari Andén Papadopoulos tankar kring bilden. I en krönika i DN 1993,
undrar hon om det är försvarbart för pressfotografin att upprätthålla skenet av dokumentär
trovärdighet när man ändå aldrig säkert kan skilja falskt från äkta vara.141 Pressfotografen Lars
Epstein bemöter henne med att ”ingen normal mottagare ställer samma dokumentära krav på
en Gevalia-affisch som på en nyhetsbild från till exempel krigets och svältens Somalia/…/
Det handlar inte om teknik utan om moral”.142
3. 6 Lars Wallsten
Etik och moral handlade även följande debatt om. Lars Wallsten, polis och fotograf, ställde ut
sitt examensarbete, autentiska bilder från brottsplatser, 1995 på Konsthallen.143 Hans bilder
visade det nakna våldet som en motpol till underhållningsvåldet. Wallsten polisanmäldes och
hamnade på löpsedlarna. Här handlade också frågan om bildens gränser mot verkligheten.
Eller, om man så vill, konflikten mellan den konstnärligt inriktade Fotohögskolan och de som
sysslar med daglig journalistik. Pressfotograferna Joakim Roos och Jonas Lindkvist, som då
var anställda på Göteborgs-Posten, kände igen en av Lars Wallstens bilder från ett ouppklarat
mord och kunde därmed identifiera den döde.144 Nyckelfrågan för Roos/Lindkvist var om en
bild som är tagen i ett speciellt sammanhang, i det här fallet som en del av en
förundersökning med de etiska regler som en sådan bild är omgärdad av, kan överflyttas till
ett annat sammanhang och därmed frigöras från de regler som gäller i samband med att bilden
togs. Roos och Lindkvist var upprörda över att Wallsten inte begärt tillstånd av familjen att
visa bilden. ”Får man kränka en död människas integritet, förbigå hänsynen till anhöriga för
att uttrycka sig som konstnär?”, frågade de sig.145 GP:s kulturskribent Mikael van Reis
fördjupade problematiken genom att hävda fotografiets egenart som i regel är mycket känslig
för skifte av publiceringsmiljö.146 van Reis fann att Wallsten flyttat in verkligheten i konsten.
Han ansåg att det intressanta i fallet Wallsten var att det var bilder som saknar
nyhetsjournalistikens spekulativa intresse som anklagades för moraliska övertramp.147
Påståendet kom att stå i kontrast till GP-fotografernas Roos och Lindkvist
argumentationslinje.
4. IDÈSTRUKTUR
4. 1 Modell
Efter att ha fördjupat mig i en del av teoribildningen kring fotografi och studerat ”det
fotografiska samtalet”, har jag utifrån detta samt egna erfarenheter komponerat en teoretisk
skiss. Ett delmoment i denna skiss är en lista som syftar till att teckna en idéstruktur för att
möjliggöra en gradering av bilder på en skala från dokumentärt till iscensatt. Med hjälp av
följande punkter har jag försökt utveckla och precisera vilka olika val fotografer kan ställas
inför. Tillsammans bildar de en plattform med olika poler. Jag har rangordnat dem i en
ordning från punkt 1= icke-arrangerad, punkt 10 = alltigenom arrangerad. Varje punkt
exemplifieras med åtminstone en tänkbar situation.
1) Ögonblick fångat i flykten utan påverkan av fotografen
Det kan vara ett snapshot, en snabb nyhetsbild, ett ögonblick som inträffar oavsett om
fotografen är på plats eller inte, exempelvis: Concordeplanet brinner. Det kan också vara ett
medvetet subjektivt fotografi där vinkel, ljus och utsnitt noga valts ut eller där kunskap finns
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om att en situation kommer att inträffa: efter en gäspning kommer alltid en till, eller tålmodig
väntan på ”det avgörande ögonblicket”.
2) Objektet är medveten om fotografen
Den som fotograferas är iakttagen och vet om det men gör ändå det hon/han skulle ha gjort
utan fotografens närvaro, eventuellt något onaturligare. Här handlar det mycket om tid eller
om hur dramatisk situationen är. Med gott om tid ”glömmer” snart objektet att fotografen är
närvarande, som vid längre bildreportage från t.ex. en arbetsplats. Vid stor dramatik bryr sig
inte den fotograferade om vad som händer vid sidan av själva situationen.
3) På grund av fotografens närvaro sker ögonblicket
Det kan vara en oplanerad situation där fotografens närvaro gör att objektet blir nyfiket vilket
i sin tur skapar ögonblicket, exempelvis bild 6 som föreställer nyfikna barn som tittar på
fotografen genom gluggar i ett plank. Det kan också handla om ett planerat ögonblick som när
fotograf Bruce Gilden hoppar fram bakom gathörn i New York och slår av en blixt rakt i
ansiktet på folk för att få bilder på uppskrämda ansikten.148
4) Ögonblicket sker - fotografen ber om omtagning
Fotografen missar bilden och ber personen göra samma sak igen. En vanlig situation inom
bildjournalistiken som dock inte alltid accepteras, beroende på hur allvarlig situationen anses
vara. Fotograf Claus Bjørn Larsens lieman som vandrar fram och tillbaka på en väg i Kosovo
för att Larsen skall få sin bild, är ett exempel som det finns delade meningar om (bild 5).
5) Fotografen ber personen agera i personens rätta miljö men vid ”fel” tidpunkt
Det kan handla om reportage gjorda med tidsbrist där fotografen inte har möjlighet att invänta
ett naturligt skeende utan påskyndar händelsen genom att t.ex. be vederbörande att utföra sitt
arbete vid det löpande bandet trots att det är rast.
6) Posering + Porträtt
Fotograf och person är överens om fotograferingen. Ögonblicket sker inom ramen för det
regisserade och kan vara allt från dokumentärt till isensatt. porträtt i miljö som Mary Ellen
Marks bilder från sin ”American Odyssey ” där hon bl.a fotograferat utslagna människor.149
Det kan också handla om regisserade bilder i ”fel” miljö som bilden på Olof Johansson när
han är ute och går i vattnet iklädd kostym.150
7) Fotografen ”luras”
Genom att aktivt påverka situationen får fotografen personen att agera på ett visst sätt eller gå
åt ett visst håll utan att be om det som t.ex. att fråga vad klockan är och därmed få en
symbolisk bild av att tiden går. Det kan också handla om att medvetet invagga någon i en
känsla eller påverka stämningen och därigenom sätta igång en process som resulterar i en
förväntad bild.
8) ”Photo.Op.” eller Photo opportunity.
Redaktionell fotografi med skenbar sanningshalt som innebär att andra än fotografen
iscensätter situationen, ofta professionella medieexperter, för att en viss bild skall publiceras.
Det är vanligt vid större sport- och nöjesevenemang men också inom politiken. Bill Clinton
och Boris Jeltsins ryggar publicerades på dagstidningar över hela världen från FN:s 50årsjubileum i oktober 1995. Symboliken handlade i det fallet om att: nu strävar de åt samma
håll och vänder gamla tider ryggen.151
9) Fotografen iscensätter en icke osannolik händelse
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Detta är den mest omdiskuterade situationen där traditionell bildjournalistik ställs mot
postmodernistiskt tänkande. Man hittar en bra miljö, passande människor och regisserar sedan
personerna i miljön. Situationen skulle ha kunnat vara verklig/korrekt, men var det inte.
Nicolai Fuglsigs bild på barn som leker i en ruinen i den radioaktivt förorenade staden
Muslomovo. Utger sig bilderna för att vara dokumentära passerar de en pressetisk gräns.
10) Fotografen konstruerar hela situationen
Situationen är fiktiv men fotografen gör heller inte anspråk på att den skulle vara autentiskt.
Vi får gärna vid en första anblick tro att bilden är ”sann” eftersom den ändå kanske handlar
om den verklighet och samtid vi lever i, som Annika von Hausswolffs brottsplatsdokument.
Om man av dessa punkter gör en rät linje och placerar
1)

det i hastigheten fångade ögonblicket, dokumentet, längst
till vänster

10)

det noggrant uttänkta, konstruerade, arrangerade, iscensatta:
fotografiet längst till höger

skulle motpolerna kunna se ut såhär:
dokumentär

iscensatt

1

10

Utifrån de tankar som redovisats i uppsatsens tidigare avsnitt är det möjligt att komponera
andra motsatspar. Med min första linje skulle man kunna dra andra linjer som löper parallellt:
Autentisk
Objektiv
Sann
Dokumentär

Fiktiv
Subjektiv
Falsk
Iscensatt

Detta åskådliggör den begreppsförvirring som tidigare redovisats. Här är det lätt att se hur
gränserna flyter. En pressbild kan, som tidigare påvisats, vara iscensatt men kan också ha
konstnärliga värden. Generellt sett är den konventionella dokumentära bilden svartvit och av
reportagekaraktär, medan det iscensatta fotografiet är en fiktiv bild i färg. Det är i det här
sammanhanget intressant att fundera över när fotografer ser en potentiellt bra dokumentäreller nyhetsbild och har tre möjligheter:
- Placera sig på ett påpassligt sätt och vänta och hoppas att situationen inträffar
- Med list se till att det sker utan att behöva be om det
- Be vederbörande göra det som behövs för att bilden skall kunna tas.
Den första punkten anses vara det optimala inom bildjournalistik, den andra punkten finns det
delade meningar om och den tredje accepteras i allmänhet inte.152
4. 2 Kommentarer angåend e idéstrukturen s gradering
Rangordningen är gjord för att kunna studera glidningen från ”fångat ögonblick” till ”skapat
ögonblick”. Eftersom dokumentärbegreppet är intimt sammankoppalt med sanningsbegreppet
kommenteras även den aspekten.
Vid punkt 1, 2, sker händelsen av sig självt och bilden anses ”sann”.
Vid punkt 3 är situationen också ”sann”, men händelsen är märkbart påverkad
av fotografens närvaro.
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Vid punkt 4 börjar fotografen aktivt lägga sig i skeendet och bilden anses ”sann”
av vissa (eftersom händelsen faktiskt inträffat tidigare) medan många menar att
här går gränsen för vad som är dokumentärt och icke-dokumentärt.
Vid punkterna 8, 9 och 10 handlar bilderna om regi och fiktion.
Vad gäller nyhetsfotografi är det punkt 1, 2 och 3 som accepteras. Bilderna ska gärna ha ett
personligt uttryck men händelsen får inte påverkas genom att direkta ingrepp görs. Praxis är
att inte flytta runt människor och saker, att inte låta intervjuobjekt förvandlas till skådespelare.
För andra traditionellt journalistiska bilder accepteras även punkt 4, 5, 6, 7. Däremot ej 9
eller 10, såvida det inte handlar om illustrationer eller annan accepterad iscensatt
pressfotografi.
Punkt 5 och 6 är mycket vanliga situationer inom bildjournalistiken. Punkt 2
anses ärligast av dokumentärfotografen. Punkt 4 och 7 är svåra att rangordna i skalan. I vissa
situationer kan punkt 4 anses vara grövre än punkt 7: man ber objektet agera, å andra sidan
hade situationen redan hänt av sig självt (den var nästan sann). Punkt 7 innebär att luras lite;
situationen skulle inte ha inträffat av sig självt, å andra sidan påverkas objektet på ett sätt som
gör att hon ändå agerar på ett naturligt sätt. Informanterna fick kommentera punktera spontant
när jag visade dem eller läste upp dem högt. Några tillägnade inte graderingen något större
intresse medan andra gick igenom punkt för punkt och hade kommentarer.
Konstnärerna och bildforskaren har inga synpunkter på punkterna och i vilken
ordning de står. De tycker att iscensättningar även inom dokumentärfotografin kan förtydliga
och därmed skapa bättre bilder, men hävdar att det är avgörande vem uppdragsgivaren och
vem mottagaren är.
Det optimala för frilansfotograferna, bildjournalisterna, bildredaktören och
pressfotografen är att inte behöva be folk agera, att fotografen istället är på plats vid de
avgörande ögonblicken.
Dokumentärfotografen Jens S. Jensen tycker att det fungerar bra om man
samarbetar med de som fotograferas, att man skapar bilderna tillsammans.153 Han accepterar
punkt 2, 3, 4, 5, 6. Han föredrar att vara närvarande och vill också att det skall synas på
bilderna: punkt 4, 5 och 6. Jensen framhåller annars situationer som innebär att han inväntar
ögonblicket som han antar kommer att inträffa, punkt 1.
Jens Assur anser att det som bildjournalist är OK att handla efter punkt 1, 2, 3,
4, 5 och 6.154 Han gillar inte punkt 7 som innebär att luras. För honom känns det bättre att be
folk agera som de brukar än att lura dem. Frilansfotografen Kristin Lidell däremot skulle vilja
ha punkterna i en annan ordning. Hon tycker att det är bättre att luras lite än att be folk
agera.155 Detta kan bero på att informanterna tolkar uttrycket ”att luras” på skilda sätt. Assurs
strävan är att folk inte skall behöva göra sådant de normalt inte gör. Lidells strävan är att
försöka få folk att agera spontant. Assur tycker att punkt 7 är grövre än punkt 4 och 5, det gör
inte Lidell som är emot att be folk agera.
Pressfotografen Magnus Sundberg finner att endast punkterna är 1, 2, 3 är
acceptabla när det handlar om nyhets- och dokumentärfotografi men att man som
pressfotograf utför alla tio punkterna eftersom t.ex. mode och matfotografering etc. ingår som
en naturlig del i arbetet.156
5. FALLSTUDIE
Genom att genomföra ett antal intervjuer med personer som arbetar inom
dokumentärfotografi, bildjournalistik och konst, har jag undersökt hur deras syn på iscensattoch dokumentärfotografi skiljer sig åt. Här låter jag de något förkortade citaten redovisas för
att belysa det jag ansåg mig se redan i arbetets inledning, nämligen att det läggs in olika
betydelser i begreppet dokumentärfotografi, att det föreligger en begreppsförvirring.
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5.1 Analys av begreppet dok umentärfotog rafi
Fråga: Hur skulle du definiera dokumentärfotografi?
”Det är en fotografiform som handlar om oarrangerade bilder med hög trovärdighet. Ordet
dokumentärfotografi är vilseledande. Det ger sken av att fotografen inte påverkat bilderna vilket är omöjligt eftersom fotografens blotta närvaro påverkar skeenden.”157
”Numera försöker man tänja gränserna. Traditionellt sett betyder det att fotografen tar sig tid,
är insatt, påläst – faktiskt motsatsen till ögonblicksbilden. Man ägnar sig åt projektarbete- det
handlar om tid och kunskap. Ofta skildrar man vardagslivet, människors villkor. Bilder kan
vara dokumentära men ändå poserande.”158
”Att skildra en människa eller en plats med stort ansvar gentemot det man skildrar. Konsten
gestaltar, hittar på. Som konstnär har man ansvar gentemot sin idé, man har en starkare idé om
slutresultatet. Dokumentärfotografen däremot är mer beroende av den yttre verkligheten.
Upphovsmannen är mer osynlig i dokumentärfotografi och mer synlig i konsten. Den yttre
världen är viktigare än själva upphovsmannen.”159
”Att berätta om sådant som faktiskt händer, om relationer mellan människor. Det viktiga är att
man är medveten om alla sina förutfattade meningar. Dokumentärfoto är ett vitt begrepp. Det
bästa är att göra arbetet tillsammans, att lära känna varandra, och att fortsätta att ha kontakt
och gå igenom resultatet med dem man fotograferat.”160
”Fotografi som vill berätta om en reell företeelse, som har en berättande ambition, en
socialrealistisk ambition att beskriva det vi kallar verkligheten. Allting är dock subjektivt och
ingen metod är sannare än den andra En fotograf kan ha en ambition att vara objektiv, men
man talar alltid utifrån sin kultur, sin ras, sitt kön, och sin ideologi, främst sin ideologi. Man
får inte glömma att det alltid finns en producent bakom varje bild. Dokumentära och
iscensatta bilder kan ej stå i motsats till varann. Rent iscensatta bilder kan vara lika starkt
berättande och de flesta s.k. dokumentära bilder är mer eller mindre iscensatta. Det behöver
inte vara någon skillnad mellan konst och dokumentärfotografi. Det senare kan vara en
konstart, det handlar om vilket sammanhang bilden förekommer i. Jag vill dock tillägga att
fotojournalismen, alltså den dokumentära bilden inom pressvärlden, har en mycket starkare
politisk genomslagskraft än vad fotografi har i konstsammanhang.”161
”Verkliga händelser som är så lite påverkade av fotografen som möjligt. Fotografen skall inte
vara objektiv. Det finns ingen objektivitet, det är inte heller önskvärt. Man skall vara
subjektiv på ett ärligt sätt. Man måste vara ärlig mot sej själv. Att man inte uppsåtligt försöker
skildra något som inte finns. Man skall vara engagerad, ta ställning. En iscensatt bild får inte
ge sig ut för att vara dokumentär.”162
”Någonting som visar verkligheten, om fotografen påverkar bilden med sin blotta närvaro så
är det också verkligt. Man är ju där, som fotograf. Det dokumentära fältet kan vara större än
bara traditionellt dokumentära bilder. Bara ett ljussken kan vara dokumentärt. Motsatsen är
iscensatt fotografi där man skapar en bild för att fotografera den. I ett större perspektiv är allt
dokumentärt, dvs. dokument över vår tid. Då är även Annika von Hausswolff
dokumentärfotograf. Då ryms vi alla där. Susan Meiselas bilder är verkligen helt
dokumentära, där finns inga perfekta kompositioner och de har en otrolig nerv.”163
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”Urtypen är Boris Michailov, Hasselbladspristagaren år 2000, och hans bilder där han använt
en panoramakamera och tagit bilder från midjehöjd i 180 grader och inte ens gjort ett utsnitt,
inte ens lyft kameran till ögat. Det är den optimalt dokumentära bilden. Det finns inga sanna
bilder och ingen bild är sannare än någon annan, men man skall kunna hävda att under 1/30
sek eller 1/60 sek, på detta lilla utsnitt, så hände det och det just då.”164
”En bild av något som finns, fast subjektivt sett. Om en bild är arrangerad är den inte
dokumentär. Jag vill att man skall kunna ägna mycket tid åt att följa skeenden, vara med så att
samma situation kanske uppstår flera gånger. Då kan man till slut dokumentera situationen.
Jag kan inte veta om jag är sanningsenlig men jag kan säga att just nu kl. 15 ser det ut såhär
här, det kanske inte ger en fullständig bild men jag har i alla fall inte hittat på den. Detta
hände verkligen.”165
”Att skildra verkligheten som den är, att inte gå in och påverka bilder mer än med ens egen
blotta närvaro.”166
Ovanstående citat visar variationen i beskrivningen av vad dokumentärfotografi kan anses
vara. Karin Becker och Annica Karlsson Rixon ser den dokumentära bilden som i huvudsak
berättande. Karlsson Rixon ser inget direkt motsatsförhållande mellan den dokumentära och
den iscensatta bilden. Till skillnad från pressfotografen i min studie som gärna ser den
dokumentära bilden som icke-arrangerad lägger dokumentärfotografen Jens S. Jensen stor
vikt vid att visa sig närvarande såväl i det ögonblick han fotograferar som att det i hans bilder
ska synas vem han är. Jensen kan tänka sig att be folk göra om något moment för att
tydliggöra, för att få en estetiskt bättre bild. Detta menar även Jens Assur att han gör och
sätter ”OK” vid mina sex första punkter. Annika von Hausswolff ser inget fel i att arrangera
för att tydliggöra, och hänvisar till att många klassiska bilder visat sig vara iscensatta. Hon
uttrycker det så här:
”Det får ju inte bli nå´n tävlan i dokumentärfilosofipurism.” Karlsson
Rixon tycker att iscensatta bilder kan berätta om verkligheten av egentligen samma skäl som
von Hausswolff.
Alla utom en av de jag intervjuade svarade att de skulle gissa att över 80%, de flesta runt eller
över 90 %, av bilderna i en vanlig svensk dagstidning är arrangerade eftersom de flesta
uppdrag är av icke-nyhets alternativt icke-bildmässig karaktär.
5. 2 Ett fotografi av James Nachtwey
Nästa moment i fallstudien var att visa ett fotografi, Nicaragua, 1982, (bild 7) av James
Nachtwey, medlem av bildgruppen Magnum. Bilden föreställer ett barn som leker på en rostig
pansarvagn. En mjuk liten rörlig kropp på en hård, stor maskin. Liv och hopp som motsats till
död och ödeläggelse. Ett par röda byxor mot en blå himmel. Ett par röda byxor mot en
grönrostig maskin. Bilden skulle ha kunnat vara allt från ögonblicklig till helt arrangerad, den
skulle kunna motsvara alla mina punkter. Det är en typisk bild för de estetiserade krigsbilder
vi vant oss vid, fotografier som fungerar mer som bilder i allmänhet, symbolbilder, än i
synnerhet. Vi vet inte hur den kommit till men det är inte heller viktigt eftersom diskussionen
är hypotetisk. Det är möjligt att bilden är ett ögonblicksverk. Den är tagen ur en bok där bilder
presenteras fristående från varandra, en och en utan texter.167 Det jag velat undersöka är hur
olika fotografer förhåller sig till bilden som dokumentär eller iscensatt. Med bilden framför
sig har informanterna fått resonera kring frågor om bilden är dokumentär eller inte och
huruvida det spelar någon roll om bilden skulle vara iscensatt.
”Jag har stor respekt för Nachtwey som fotograf. Men nej, det spelar ingen roll om han har
arrangerat bilden. Om frågan lyder: `Ser det ut sådär?´ så är svaret ` ja´ och bilden är sann.
Men om frågan lyder: `lekte pojken där just när fotografen gick förbi´ så blir svaret kanske
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`nej´. Men bilden är ändå sann därför att den berättar om kriget. Man kan ju undra över de
röda byxorna.”168
”För mig är bilden vare sig sämre eller bättre om bilden är arrangerad, om t.ex. Nachtwey
bett pojken hänga längre ut för att gör bilden grafiskt bättre. Jag vet att barn leker sådär, av
erfarenhet, därför är det ingen osann bild. För mej är det inte intressant hur fotografen har gått
tillväga för att ta bilden. Om barn aldrig rörde sej på dessa områden, om de inte lekte på
gamla pansarvagnar, då hade det varit en osann bild. Bildens värde ligger på ett annat plan, på
ett symboliskt plan. Skeendet förändras när en fotograf kommer till platsen. Förmodligen
stack killen när fotografen kom. Jag tycker att debatten om arrangerade bilder är för snäv. Det
intressanta är vilken sanning fotografen väljer att beskriva.”169
”Det spelar ingen roll om bilden är arrangerad. Fotografens budskap går ju fram, hans
ifrågasättande om det är såhär vi vill att världen skall se ut.”170
”Det har ingen betydelse om den är arrangerad. Det spelar egentligen ingen roll om den
publicerats i GP heller - pressfotobilder fungerar ändå oftast bara som illustrationer till text.
Iscensatta bilder kan berätta lika mycket om verkligheten. Men det finns och måste finnas
etiska spelregler inom bildjournalistiken. Dessa handlar om trovärdighet. Konstens etiska
regler handlar snarare om vilka gränser man inte skall överträda.”171
”Jag tror inte att bilden är arrad. En sådan bild arrangerar man inte, då ”faller” den. Är man
fotograf och betrakare eller fotograferande regissör? Om den är arrangerad är den fortfarande
en rent estetiskt bra bild. Men den som arrangerar devalverar värdet av de ”sanna” bilderna.
Den sant dokumentära bilden är mer värd för mej. Om ögonblicket sitter där alldeles av sej
självt, det känns ju också mycket bättre för fotografen. Annars har det ju inte hänt.”172
”Jag hoppas att den är dokumentär, den ger det budskapet men jag kan inte låta bli att tänka
tanken att fotografen bett killen snurra ett par varv till. Skjortan ser jävligt ren ut och det är
Ariel-varning på byxorna, vilket i och för sig kan tala för att det är första gången killen
snurrar. 173 Är den inte dokumentär så är den superarrangerad. Bilden är inte sann om den är
arrangerad, då har man konstruerat verkligheten. Om man utger sig för att vara bildjournalist,
har man inte konstnärlig frihet.”174
”Bilden kan vara sann fast den är alltigenom iscensatt. Har han tvingat dit barnet är det fel.
Men om man med bilden visar hur det brukar vara, då är det helt OK att arrangera. Fotografen
har kanske till och med ställt upp luckan som bildar ett spjut. Det är en väldigt genomtänkt
komposition. Den väcker många tankar. Det är innehållet som är viktigt, vad fotografen vill
säga. Jag bryr mig inte om den är arrangerad. Bilden talar till mina känslor. Jag tror inte att
det är en lögn som fotografen vill få fram. Det händer att jag ber folk att göra om något,
kanske därför att ljuset är bättre någon annanstans eller vid ett annat tillfälle, eller att det som
bilden berättar om blir tydligare, mer estetiskt. Om man utnyttjar andra – då är det fel.”175
”Jag tror på det jag ser, oftast. Jag samlar information med ögonen, När jag ser en bild utgår
jag ifrån att tro på den. Den här bilden är från något gammalt krig. Fotografen har sett ett
lekande barn. Jag kan förstå att platsen blivit en lekplats för barn. Fotografen kan ha tagit allt
från 10 exponeringar till flera rullar medan barn hoppat runt där. Man kan fundera över om
fotografen kunnat röra sig fritt. En ganska bra bild, formmässigt, en typisk bild från det
området. Fotografens namn påverkar tilltron till bilden. Jag vet att fotografen är en envis
människa. Han är ofta där det är farligt, han använder inte teleobjektiv. För mig skulle bilden
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förlora sin betydelse om den var arrangerad. Så bra är den inte som bild, det skulle bara vittna
om att han haft för bråttom. Då blir det ” fort & fel”. Visst skulle det ha kunnat vara så att han
sett bilden, fått en bild i hjärnan och velat få in den bilden i kameran också. Men det är inte
OK att göra så. Det är så onödigt att arrangera. Fotografen skulle inte behövt åka ända till
Nicaragua för att ta bilden om han ändå tänkt arra.”176
”En krigsplats. En pansarvagn. Ett barn som leker. En dokumentärbild. Jag har svårt att tänka
mej att Nachtwey gått omkring helt osynlig och bara stött på ett barn som leker i en sådan där
perfekt komposition! Tvivlar på att bilden är ögonblicklig. Vill gärna tro att den är
ögonblicklig. Det tar ner värdet av bilden som dokumentär om den är arrangerad men den blir
inte sämre som visuell bild. Om fotografen talar om att den är arrad så är det OK, men
beroende på grad av arrangering kan bilden då komma att höra hemma inom konstfotografin
istället för inom den dokumentära genren. Då har fotografen bara stoppat in mindre verklighet
i bilden. Ska den beskriva verkligheten skall den inte vara arrangerad. Annars kan man ju
iscensätta allt.”177
”Nachtweys bild är mer en symbolbild med estetiska kvaliteter. Det spelar inte så stor roll för
mej om just den här bilden är arrangerad eller inte.”178
När det gäller Nachtweys bild visar svaren på intressanta skillnader mellan informanterna. Det
kanske inte tycks särskilt förvånande men det skall ändå påpekas att bilden i fråga inte är ett
konstverk utan en bild som ”utger sig för att vara dokumentär”. von Hausswolff och Karlsson
Rixon fäster ingen betydelse vid om bilden är arrangerad. Lidell betvivlar att den är
dokumentär men har visst överseende om fotografen själv säger att den är arrangerad även om
det innebär att den enligt henne då ”hör hemma inom konstfotografin.” Jensen ser ingen
motsättning mellan iscensättning och sanningshalt. Att Nachtwey inte vill förmedla en lögn –
det är det centrala för Jensen. Dess ”bildbyline”, dvs. fotografens namn, påverkar tilltron till
bilden, det vittnar flera av fotograferna om. Kjellin och Sundberg anser däremot att det inte är
acceptabelt att iscensätta den här typen av bilder och menar att det skulle devalvera värdet av
andra ”sanna” bilder. Båda anser också att det i någon mån är värre att arrangera bilder i
”allvarliga” situationer. Sundberg anser att det lätt blir teater om man ber folk agera framför
kameran. Kjellin menar att man som fotograf skall vara betraktare och inte regissör. Beckers
respekt för Nachtwey bidrar till att det för henne inte har någon avgörande betydelse om
bilden är arrangerad eller inte. Roos har också goda ingångsvärden på fotografens namn men
för honom skulle bilden ”förlora sin betydelse om den var arrangerad.”
Det går att göra några reflektioner om fotografernas tankegångar kring
hypotesen att James Nachtweys bild skulle vara iscensatt. Oftast är det detaljer som avgör,
punctum. Magnus Sundberg finner t.ex. såväl skjorta som byxor alltför rena. Jens S. Jensen
fastnar för luckan på pansarvagnen som bildar ett spjut mot barnets huvud och som formar en
genomtänkt komposition. Becker noterar de röda byxorna i kontrast till den blå himlen och
den gröna pansarvagnen. Lidell funderar över den perfekta kompositionen.
Fotografer som själva befunnit sig på liknande platser, t.ex. Roos och Assur
betonar att barn i krigsområden leker på pansarvagnar. Assur säger: ”Jag vet att barn leker
sådär av egen erfarenhet, därför är det ingen osann bild även om den skulle vara iscensatt.”
Jensen har inga större invändningar mot att arrangera utan kan tvärtom se en fördel med att
skapa bilder tillsammans med de som fotograferas. Ärligt uppsåt och engagemang ses som
viktigare än frågan om arrangemang. Huvudsaken är att bilden är ”sann”.
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5. 3 Om Lars Tunbjörk och boken Landet utom sig 179

Utan det fria konstskapandet skulle vi inte ha den dokumentärfotografi som vi har idag menar
konsthistorikern Ingrid Fischer Jones.180 Hon anser att det är inom konsten som nya sätt att
gestalta verkligheten sker och att dokumentärfotografin influeras av konsttraditionen.
Fotograf Lars Tunbjörks bilder, som pendlar mellan det iscensatta och det
dokumentära fotografiet får rama in uppsatsen som symbol för gränslandet mellan dessa
ytterligheter. För att testa hur de olika informanterna tolkar Tunbjörks bilder i boken Landet
utom sig, redovisar jag några av informanternas ståndpunkter.
”Tunbjörk befinner sig i gränslandet. Han är en konstnär som jobbar i en dokumentär anda,
han rör sig mellan journalistik, konst och dokumentärfoto, en hybrid, han är mer av en
tidningskrönikör.”181
”Tunbjörks bilder är en mix av dokumentärt och iscensatt. Han hittar saker i verkligheten som
stämmer överens med hans idéer.”182
”Tunbjörk är en tillståndsberättare. Jag ser inte hans fotografi som ett dokumentärt projekt.”183
”Det är en slags dokumentärfotografi. Det är inte konst.”184
”Lars Tunbjörks bilder är delvis arrangerade. Nej, jag tycker inte att han är en
dokumentärfotograf.”185
Hur ser då Tunbjörk på sina egna bilder?186 Han menar att det här med etiketter
känns förlegat, men att han kallar sig själv för fotograf, inte konstnär, och ser sig själv som ett
naturligt led i den dokumentära traditionen. Han säger att han delvis arrangerar sina bilder för
att tydliggöra, för att få fram sitt budskap. Med det menar han att han inte hittar på, men
ibland tillrättalägger saker och ting. ”Många tror nog att jag arrangerar mer än vad jag gör,
speciellt reklamfolk. Men det händer att jag återvänder flera gånger till samma plats för att
situationen ska se ut som jag vill ha den. Sedan kanske jag flyttar någon stol eller människa
hit eller dit.” 187 (bild 8)
Tunbjörk tycker dock att de är roligare om man styr så lite som möjligt, att
bilderna ofta blir bättre då men han lägger inga moraliska aspekter på att arrangera bilder och
menar att de flesta fotografer gör det i någon mån, speciellt pressfotografer med ständig
tidsbrist.188
”Jag bytte ståndpunkt när jag gjorde min bok för tio år sedan. Innan dess var jag
mer inne på det här med snapshots. Nu kan jag tycka att det faktiskt känns hederligare när
folk vet om, och är med på, att de bli fotograferade.”189
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION
Uppsatsen rör sig i gränslandet mellan iscensatt och dokumentärt fotografi och omfattar
därmed båda genrerna inklusive den förening som skapas mellan dem. Fotografer fångar
ögonblick med sin kamera och fotografer skapar ögonblick för kameran. Man kan således
dela upp bilder i genrerna
- iscensatt fotografi
- dokumentär fotografi
och efter tillvägagångssätten
- att iscensätta
- att dokumentera
Med denna uppdelning vill jag förtydliga att dokumentära bilder iscensätts och att
iscensättningar dokumenteras. Bilden är det bilden är, den blir vare sig sämre eller bättre om
den är dokumentär eller iscensatt, men metoden och sammanhanget kan diskuteras beroende
på kontexten och vad man utger bilden för att vara.
Min studie kan sägas handla om föreställningar kring bilders tillkomst och om
förhållandet mellan estetik och information. Samtidigt som konstnärer intresserar sig mer och
mer för det dokumentära uttrycket, fiktionaliseras journalistiken. På en redaktion är frågor om
huruvida bilder är arrangerade eller inte, ständigt närvarande medan frågor om fotografiets
roll som sanningsvittne tycks vara vanligare inom den konstnärliga världen. Samtidigt som
den fotografiska realismen hittar nya vägar, slåss den traditionella dokumentärfotografin för
sin existens.
Många fotografer inom media vill inte erkänna att de arrangerar sina bilder
eftersom en iscensatt bild inte anses vara lika ”sann”. Konsten, som förkastar idealiseringen
av ”den sanna bilden”, influerar samtidigt bildjournalistiken som får ett allt djärvare spelrum.
Ibland spelar det ingen roll om en bild är arrangerad, ibland spelar det all roll. Konsten är fri
att göra vad den vill medan bildjournalistiken är en genre i förvandling som prövar sina
gränser. Eftersom uppsatsen delvis handlar om bildjournalistikens ramar har det varit
intressant att se hur informanterna svarat på mina frågor om dokumentärfotografi. Att de har
så olika syn på begreppet är förvånande men förklarar delvis varför vissa konflikter och
missförstånd ibland uppstår. (Det skall poängteras att problematiken runt arrangerade bilder
rör nyhetsbilder och dokumentära reportage. Pressfotografi omfattar också bilder såsom
porträtt och illustrationer - som förväntas vara iscensatta). Fallstudien visar att acceptansen
för att arrangera bilder är större hos dem som inte arbetar redaktionellt vilket kan tyckas
självklart. Även om de inte lyder under pressetiska regler på samma sätt som en pressfotograf,
är det ändå förvånande att flera av informanterna inte har större invändningar mot att
iscensätta dokumentära bilder.
Alla bilder är vinklade. Många bilder är iscensatta. Inga bilder är objektiva. De
dokumentära inslagen i de fiktiva bilderna och de fiktiva inslagen i de dokumentära bilderna
blir allt fler. Många bilder iscensätts av estetiska orsaker men estetiken både förgyller och
förargar, och väcker anstöt när motiven visar utsatta människor. Man kan fundera över om
inte skakiga och korniga snapshots ger människors umbäranden bättre rättvisa än
välkomponerade och tekniskt fulländade bilder. Estetik skall dock inte alltid jämföras med
”läran om det sköna” utan kan också innebära dess motsats. Det är intressant att notera att
sämre kvalitet ofta associeras med högre sanningshalt.
Reklammakare och konstnärer lånar amatörers och bildjournalisters autentiska
snapshotsuttryck som exempelvis von Hausswolffs fiktiva brottsplatsdokument (bild 3).
Samtidigt lånar bildjournalister och amatörer färg och form, ikoner och motiv av konst- och
reklamvärlden (lidande kvinnor i konfliktområden blir till tidlösa madonnor). Sedan lånar
bildjournalisterna tillbaka de nu förkonstlade autentiska snapshotdragen för att göra sina
iscensatta bilder mer trovärdiga.
Konsthistorien är en del av vårt kollektiva bildarv och några av dess
standardmotiv upprepar sig ofta även inom bildjournalistiken. Genreupplösningen har skapat
ett gytter som består av många uttryckssätt. I takt med att sammanblandningen av stilar ökar,
växer behovet av att kunna klassificera dem. Fotografer kan sägas ha sina revir att bevaka
vilket bland annat beror på vilken identitet de har, journalist eller konstnär. Men ingen har
naturligtvis ”patent” på det ena eller andra uttryckssättet. Bildjournalistiken som värnar om
sin trovärdighet ser sig bestulen på bilder eller uttryckssätt samtidigt som den inte ges
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tillräcklig plats på skolor och i utställningshallar. Många av de debatter som handlat om
reportage- i förhållande till konstfotografi har varit infekterade och förts på en låg nivå.
Kunskap om varandras respektive arbetssätt och ideal har kanske inte alltid varit tillräckligt
stor. Genrerationskonflikter har alltid funnits och många av schismerna handlar om samma
frågor som på 40-talet när Picasso och Sune Jonsson ansåg att fotografer skulle odla de
dokumentära kvaliteterna framför de estetiska.190 Idag är fotografi både bredare och brokigare
än för bara tio år sedan och många motsättningar har avtagit. Det är inte ovanligt att fotografer
numera vandrar mellan genrer som t.ex. bildjournalistik och mer konstnärlig verksamhet.
Vid närmare analys av iscensatta bilder kan man urskilja tre nivåer:
- bilderna som sådana,
- spelet kring deras tillkomst och
- föreställningarna omkring dem
Det står klart att bildjournalister lägger stor vikt vid spelet kring nyhetsbilders tillkomst och
föreställningar om dem. Någon av informanterna anser t.ex. att Nachtweys bild (bild 7)
”faller” om den är arrangerad medan andra, som dokumentärfotografen och bildjournalisterna,
anser att det inte spelar någon roll hur bilden kommit till.191 För nyhetsfotografer tycks det
optimala vara att fånga en händelse i flykten, för dokumentärfotografer är den ”sanna”
berättelsen (där man följer ett skeende under lång tid för att kunna ge en rättvisande bild) det
centrala.
Tydligt är att konstnärerna och bildforskaren i studien tagit del av liknande
teoribildningar om fotografi, sanningar och objektivitet.192 Deras intellektuella resonemang
ställs mot det journalistiska uppdraget - att förmedla korrekt information. Konstnärerna tar
huvudsakligen filosofiska hänsyn (kontexten, betraktarens blick etc.) medan bildjournalister
och pressfotografer istället tar pressetiska hänsyn. I den korsningen krockar det ibland.
Det är viktigt att skilja på bildjournalistikens olika uppdrag. Nyhetsbilden,
ögonblicksbilden- när nyheten inträffar- är ovanlig och tas inte sällan av amatörer på plats
med pocketkamera eller hemvideo. Pressfotografen strävar efter de låga numren 1, 2, 3 på min
rangordning men hittar ofta sina uppdrag i mitten: vid punkterna 4, 5, 6.193
När Nicolai Fuglsig arrangerar sina reportagebilder i Muslomovo gör han det av
estetiska orsaker. Han anser att bilderna blir bättre och tycker ändå att de berättar en sann
historia. Fuglsig är naturligtvis inte ensam om att arbeta på detta sätt, han råkade bara bli
avslöjad och beslöt sig då för att berätta om sitt arbetssätt. Öppenhet är viktig och debatten
skulle vinna på att fler fotografer talade om sina arbetsmetoder som när fotograf Claus Bjørn
Larsen berättar hur han bett folk agera på ett visst sätt.
Relationer mellan estetik och information gör att några går över gränsen för vad
som anses etiskt riktigt i sin jakt på bättre bilder. Diskussionen om iscensatt fotografi handlar
mycket om vilken bild som redovisas, den ”sanna” eller den tillrättalagda. Bilder kan
naturligtvis förvrängas på annat sätt än genom regi. Man kan dela upp de olika sätten att
”vilseleda” i följande grupper:
- Att genom bildspråk eller teknik förvränga bilden
- Att iscensätta /arrangera/ förändra situationen
- Att manipulera bilden i efterhand.
Dessutom upplevs situationer och bilder på olika sätt. Det finns tre aktörer att ta hänsyn till
- Den som fotograferar
- Den som blir fotograferad
- Betraktaren av bilden
Under de senaste decennierna har fokus förflyttats från konstnär till verk för att numera
handla om betraktaren i första hand. Vad gör konstverket med betraktaren? Hur upplevs
verket? Översatt till journalistik handlar det om läsaren. Hur väl kan denne läsa bilderna i
tidningen? Frågan är om läsaren kan skilja det autentiska från det fabricerade. För
bildjournalistiken är det därför viktigt att vara tydlig.
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Jag har genom mitt arbete visat att begreppet dokumentär är mångfacetterat och
inte tolkas på samma sätt av alla som använder det. Vad jag tyckte mig se i början av
uppsatsarbetet har också bekräftats i fallstudien: att verksamma personer inom fotografi
lägger in mycket olika betydelser i begreppet. Dokumentärfotografi visar sig vara allt från
nyhetsbilder, bevis och registrerade ögonblick, till berättande reportagebilder med personligt
bildspråk, som dessutom mycket väl kan vara iscensatta. Begreppsförvirringen handlar om
sammanblandningar mellan begrepp som fantasi, verklighet, fikton, autenticitet, ögonblick,
planering, subjektivitet, objektivitet, lögner och sanningar. En journalistisk bild kan vara
iscensatt, ha konstnärliga värden och ändå berätta om vår verklighet. I min studie är det ingen
som tror på den ”objektiva” bilden men inom media finns ändå uppfattningen att man skall
försöka sträva efter objektivitet. Det går en klar skiljelinje mellan å ena sidan fotografer som
ser sig själva som konstnärer och å andra sidan de som är bildjournalister. Den sistnämnda
gruppen uppfattar en klar gräns mellan den dokumentära, den verkliga och sanna bilden, och
den iscensatta. De som är skolade inom massmedia definierar den dokumentära bilden som
subjektiv men med så liten påverkan som möjligt av fotografen, helst ögonblicklig och snabbt
fångad.
Genom att gradera och pröva olika situationer som fotografer ställs inför, kan
man se hur lätt bilden glider över från sanning till fiktion. Min modell visar att de tre första
punkterna där fotografen inte aktivt styr händelseförloppet anses som ”sanna”. Fotografer
fångar ögonblick och skapar ögonblick. Men det finns ett gränsland däremellan där fotografen
påverkar skeenden mer eller mindre direkt genom sin närvaro eller genom att få folk att agera
på ett visst sätt utan att för den skull regissera bilden. Hur mycket kan man förändra
verkligheten utan att ljuga? Det är dessa två frågor som diskussionen kring arrangerade bilder
till stor del handlar om. Utger sig en bild för att vara dokumentär förutsätter betraktaren att
den är sann och inte iscensatt.
Fotografer arbetar med och influeras av konst. Konstnärer arbetar med och
influeras av fotografi. Ingenting är absolut och skilda yttringar influerar varandra. Tvärtom.
För de som står fria från etiska regelverk är den rådande genreupplösningen inget problem.
För bildjournalister och pressfotografer kan det dock få konsekvenser när estetiken och det
subjektiva bildspråket blir viktigare än innehållet och nyhetsbilder iscensätts på dessutom icke
verklighetstrogna vis. När bilder arrangeras så att de inte längre är ”sanna”, infinner sig frågor
om hur sanningar produceras. Är kanske den dokumentära bilden en önskedröm, en illusion?
Dessa diskussioner är betydligt mindre frekventa inom bildjournalistiken än inom konsten,
kanske bland annat beroende på de forum som bildjournalister anser sig sakna.
Pressfotografer har sett sig ignorerade och det finns en frustration inom kåren som bland
annat beror på avsaknad av utbildningssatsningar i ämnet, liknande de som finns i andra
länder som exempelvis Danmark.
Bildjournalistik är mångbottnad. Samtidigt som dess utövare skall informera och
berätta om skeenden på ett korrekt sätt ingår det i arbetet att dramatisera, tillrättalägga och
överdriva - för att vara tydlig, för att roa eller oroa. Det är dessutom en omöjlighet att
komprimera verkligheten till en negativruta. Men media vill gärna tro på nyhetsbilden som
ögonvittne, bevis och sanningssägare. Bland informanterna är det pressfotografen och
bildredaktören som är strängast i sina krav på att nyhetsbilder och dokumentära reportage
skall vara så ”sanna” som möjligt, samtidigt som de menar att större delen av bilderna i
dagstidningar är iscensatta.194 De är också av den åsikten att alla bilder är subjektiva och att
fotografer alltid påverkar skeenden genom sin blotta närvaro. Av detta kan man bland annat
dra slutsatsen att de flesta bilder i en dagstidning inte är så kallade nyhetsbilder. Ansvaret att
förmedla information på ett ”korrekt” sätt ligger hos den enskilde fotografen. Frågan är: Vem
är fotografen? Bilder är lika mycket tolkningar av verkligheten som målningar, teckningar
eller skildringar i ord. Bakom kameran finns en individ med alla sina samlade erfarenheter
som påverkar hennes syn och seende, val av vinkel, objektiv, teknik, estetik, tillvägagångssätt
och uppträdande vilket i sin tur avgör vilken bild som tas. Bilder är lika subjektiva som texter.
Om man erkänner fotografen som en kreatör blir det lättare att kritiskt läsa bilder men också
att låta sig informeras och beröras. Mötet mellan konst och journalistik berikar båda genrerna.
Ett stark personligt uttryck kan också förmedla ”riktig” information.
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Frågan handlar mycket om fotografier skall vara en spegel där vi möter våra
tankar och idéer eller ett fönster där vi kan få syn på sådant vi inte redan visste. Eftersom
verkligheten ofta överträffar dikten blir de dokumentära bilderna som inte går att återskapa
unika Hur sanna bilderna är, är däremot en annan fråga.

7. SAMMANFATTNING
I den här uppsatsen behandlas gränslandet mellan dokumentära och iscensatta bilder.
Uppsatsen ger inga definitiva svar men likheter, skillnader och korsningar mellan dessa
begrepp påvisas. Sökandet har varit operationellt.
Inledningsvis presenteras tio personer som jag valt ut för fallstudien. De har alla
beröringspunkter med dokumentär- och iscensatt fotografi fast med skilda förtecken. I nästa
fas görs studier i några olika genrer. Eftersom uttrycket dokumentär förknippas med sanning
och verklighet förs diskussionen in på bilden som sanningsvittne.
Därefter ges en bakgrund till uppsatsämnet där t.ex. filosofen Roland Barthes
syn på fotografi tas upp. Vidare redogörs för sex offentliga debatter som förts i media och
som på olika sätt behandlar förhållanden mellan estetik och information. De sträcker sig från
år 1993 fram till år 2000 och har publicerats i svensk dagspress, med undantag för en debatt
som fördes i danska journalistförbundets tidning, Journalisten. I debatterna diskuteras bland
annat arrangerade bilder i dagspress, konst versus bildjournalistik, utbildning och
utställningsverksamhet.
Efter detta följer ett avsnitt där en modell bestående av en graderad skala
konstruerats för att tydliggöra glidningen mellan dokumentära och iscensatta bilder.
Informanterna får kommentera rangordningen av situationer som en fotograf kan ställas inför.
De får också diskutera ett fotografi och betydelsen och faran med att regissera en sådan bild.
Det visar sig att de som är strängast i kravet på att bilder inte skall arrangeras är de som
arbetar redaktionellt samtidigt som deras vardag till stor del handlar om just iscensatta bilder.
Andra personer min studie ser inte något hinder i att arrangera så länge man är sann mot sig
själv och motivet, och i viss mån betraktaren.
För konstnärerna och bildforskaren handlar ”sanningar” mer om kontexten än
om det som ryms i själva bilden. För pressfotografen innebär vardagen en balansgång mellan
nyhetsbilder, avancerade iscensättningar och dokumentära reportage. Ansvaret att avgöra vad
som är nyhetsbild och inte, ligger ofta hos den enskilde fotografen.
I fallstudien konstateras att det råder en begreppsförvirring kring ordet
dokumentär. Det jag anade i början av arbetet visade sig också stämma: att
dokumentärfotografi tolkas på helt olika sätt. Informanterna visar sig också ha skilda synsätt
på filosofiska frågor om sanningar och verklighet. För vissa handlar det om att registrera de
ögonblick som uppenbarar sig när man är på plats, att fånga de avgörande ögonblicken, för
andra är det OK att arrangera och tillrättalägga för att skapa en bild som överensstämmer med
verkligheten, medan några anser att en bild som tillåter fullskalig regi ändå kan visa
sanningen, och kanske gör det bättre.
Uppsatsen diskuterar möten och konflikter mellan det iscensatta och det
dokumentära fotografiet samt föreställningar om bilders tillkomst. Relationen mellan estetik
och information undersöks liksom bildjournalistikens sökande efter sina gränser i en tid
präglad av genreupplösning.
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9. BILDFÖRTECKNING
Alla bilderna är avfotograferade, digitaliserade och utskrivna på färglaserskrivare. Några av
bilderna är aningen beskurna.
1) Peter Claesson, auktion, Ångermanland, 1995

2) Weegee, Drowning victim, c:a 1940

3) Annika von Hausswolff, Hey Buster! What do you know about desire?, 1995

4a) Nicolaj Fuglsig, Muslomovo, 1999

4b) Omslaget till Journalisten, 1999:16

5) Claus Bjørn Larsen, Pristina, Kosovo, 1999

6) Lisa Thanner, Ulan Bator, Mongoliet, 1997

7) James Nachtwey, Nicaragua, 1982

8) Lars Tunbjörk, Öland, 1991
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10. BILAGA
Informanternas fotografiska bakgrund
Jens Assur. Bildjournalist
Bakgrund: Pressfotograf på Expressen.
Karin Becker. Professor i bildpedagogik Konstfack, lektor vid JMK, docent i
masskommunikationsforskning med inriktning på bild
Bakgrund: utbildad i USA där hon skrev sin avhandling om dokumentärfotografen Dorothea
Lange: A nobler thing: Dorothea Lange's life in photography, 1977 (Diss., Bloomington:
Indiana University)
Annika von Hausswolff. Konstnär
Bakgrund: utbildad vid Sven Winqvists fotoskola Göteborg och Konstfack Stockholm
Jens S. Jensen. Dokumentärfotograf - ser sig som berättare i ord och bild
Bakgrund: arkitektutbildad, har gett ut 8 böcker, lektor under en tid på Högskolan för
Fotografi och Film
Annica Karlsson Rixon. Konstnär
Bakgrund: utbildad vid Nordens Fotoskola, Stockholm, och vid California Institute of the Arts
i Los Angeles. Vikarierat som professor vid Högskolan för Fotografi och Film och som lektor
på Konstfack
Bengt Kjellin Bildredaktör på Göteborgs-Postens helgbilaga TvåDAGAR
Bakgrund: pressfotograf vid samma tidning
Kristin Lidell. Frilansfotograf
Bakgrund: har arbetat som assistent både inom reklam- och redaktionell miljö, utbildad på
ICP (International Center of Photography) i New York
Persson Hasse. Bildjournalist och skribent. Ordförande i World Press Photo´s
Masterclassprogramme i Norden
Bakgrund: Fotograf på Borås Tidning, Expressen och Dagens Nyheter, frilans och stringer i
USA under drygt tjugo år
Joakim Roos. Frilansfotograf med dokumentär inriktning
Bakgrund: fotograf på bildbyråerna Kamerareportage och Pressens Bild, pressfotograf
Göteborgs-Posten.
Magnus Sundberg. Pressfotograf Göteborg-Posten.
Bakgrund: frilans

