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INNEHÅLLET – INTE
MEDIET – ÄR VIKTIGAST
Det som förenar Lisa Thanner på Göteborgs-posten och de två frilansarna
Pieter ten Hoopen och Chris Maluszynski, är kvalitetstänket, lusten, den obändiga
viljan att fotografera – och övertygelsen om att stillbilden har en framtid.

är detsamma nu som förr – att ingå i en redaktion, lusten att fotografera, mötet med alla människor och att försöka
göra ett bra jobb.
Det säger Lisa Thanner, pressfotograf på Göteborgs-posten, och
radar sedan upp förändringarna:
– Tidningsledningen förväntar sig att vi ska arbeta med ﬂera plattformar. Och naturligtvis påverkas vi av det ansträngda ekonomiska
läget. Av gp:s gamla devis »lokalsinne och världsvana« kan man väl säga
att det numera mest handlar om lokalsinne...
Lisa kom till gp 1987 som bildassistent. Hon var utbildad fotograf
och ﬁck snart hoppa in och ta bilder. Det första jobbet var nakenbadet
vid Varbergs kurort.
Lisa arbetar numera 80 procent (dock anställd på 100) för att hinna
med annat vid sidan av. Hon har en ﬁl kand-examen i konst- och bildvetenskap och har även studerat journalistik. Hon har arbetat med egna
projekt vid sidan av arbetet som fotograf på gp – och är ordförande i
pfk Västra.
Jag hinner tänka »hur hinner hon?« när Lisa fortsätter:
– I mars åker jag på workshop med Magnumfotografen Alex Webb
i Barcelona.
Hon trivs väldigt bra med att vara på en redaktion, att jobba tillsammans med reportrar och redigerare och att ha en hel drös andra
bildmänniskor omkring sig.
– Vi är 24 personer på bildredaktionen och ett gott gäng.
-– G R U N D E N I M ITT AR B ETE

Lisa Thanner ser sig själv i en spegel i Göteborg, 2002.

H U R PÅVE R KAS Lisa av digitaliseringen gällande upphovsrätt och leverans av bilder till ﬂera plattformar och kanaler?
– Den överenskommelse vi har på gp om vidareförsäljning och upphovsrätt har inte förändrats. Vi fotografer har krav på oss att kunna
skicka hem bilder till webben om det är så att redaktören önskar det. Då
handlar det rätt ofta om att markera närvaro och att bidra till att webben
kan uppdatera sina nyhetssidor.
Lisa och kollegorna har smidiga handdatorer så att de snabbt kan få
iväg en bild. Sedan kan de koncentrera sig på att göra jobb till papperstidningen – och/eller längre reportage till webben utan samma tidspress.
– Det är klart att detta är ett annat arbetssätt jämfört med när vi bara
jobbade för papperstidningen, konstaterar Lisa och fortsätter:
– Men jag tycker det funkar bra. Det händer ju långt ifrån under
alla jobb vi är ute på. gp har ett webbteve-team som ibland åker ut på
samma uppdrag – och de sköter sitt.
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»De stora mediehusen anstränger sig hårt för att få ner antalet
fasta tjänster för att inte bli så sårbara vid lågkonjunkturer. Men bildjobb
ska göras, och efterfrågan på bra bilder kommer sannolikt att öka.«
Tanken var att några av stillbildsfotograferna skulle
arbeta även med gp:s webbteve. Några av Lisas kollegor ﬁck
utbildning och tog några pass för webbteve. Men det dog ut
ganska snabbt.
– Nu är det våra videojournalister som gör webbteve. Vi
har alla möjlighet att använda oss av rörligt i mindre skala
med hjälp av våra 5d Mark II-kameror där vi till exempel
kan blanda stillbild med rörligt i våra bildspel.

Som pressfotograf kastas Lisa mellan
nyheter och feature. På förstasidan till GP:s
ekonomidel den 3 december 2008 en bild
till artikel om Volvos kris…

…och på förstasidan till GP del 3, 11 augusti
2009, en bild som puffar för det kommande
Kulturkalaset i Göteborg.

LI SA THAN N E R S E R E N POTE NTIAL i att utveckla bildspråket
genom växelverkan mellan rörligt och stillbild.
– Jag har sett fantastiska bildspel där man blandat främst
många stillbilder med lite rörliga. Såg dessutom att SvT:s
Aktuellt använde sig av stillbilder i ett väldigt starkt reportage från Haiti där stillbilderna skapade en stillhet och ett
allvar som var gripande.
Mer betalt får inte Lisa för att hon även arbetar med rörligt. Hon har sin månadslön och i den ingår att hon också ska
kunna leverera bildspel.
– Men det går i vågor. I början var det nyhetens behag
och på gp gjorde vi bildspel på allt. Nu har vi tonat ner den
biten – lite väl mycket.
För tillfället arbetar Lisa och gp:s tecknare Cissi Welin
med ett annorlunda bildspel på temat »kärlek« där de låter
fotograﬁer övergå i teckningar och vice versa.
Utvecklingen mot en sammansmältning av stillbildsfotograﬁ och rörlig dito har Lisa sett under ﬂera år.
– Många fotografer har ju multimediasajter som bokmärken, till exempel Magnum »In Motions« och »Media
Storm«. I vilken takt den här sammansmältningen kommer
att ske i mitt jobb som fotograf på gp är jag osäker på. Det
är spännande men det är viktigt att det vi gör är bra. Att
vi verkligen producerar kvalitet, inte skyfﬂar in saker som
ingen kollar på och framför allt aldrig vill betala för. Stillbilden är ändå alltid oslagbar!

arbetsmarknaden för fotografer ut?
Lisa börjar med att deﬁniera ordet arbetsmarknad. Ska
det kopplas till fast anställning ser det inte bra ut.
– De stora mediehusen anstränger sig hårt för att få ner
antalet fasta tjänster för att inte bli så sårbara vid lågkonjunkturer. Men bildjobb ska göras, och efterfrågan på bra
bilder kommer sannolikt att öka. Kraven på och behoven
av visuell kommunikation för att attrahera framtidens läsare
kommer att öka.
Det gäller, menar Lisa, tidningar, företag och organisationer. Överallt i samhället inser man behovet av att möta
kunder och medlemmar med hjälp av starka visuella uttryck.
– Bra bilder och duktiga fotografer kommer alltid att
behövas. Och ju ﬂer som fotograferar och tittar på alla dessa
bilder desto bättre bilder och fotografer behövs, avslutar
Lisa Thanner.

H U R S E R D E N FRAMTI DA

Första uppslaget i Lisa Thanners sexsidiga bildreportage i GP söndag
29 november 2009. En 37-årig trebarnsmamma vill med hjälp av kirurgi
och silikon återställa sina bröst efter år av amning.
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LISA THANNER INGER-KAJSA SANDAHL, 89 ÅR, ÄR UPPRÖRD ÖVER ATT ROMERSKA BADET PÅ VALHALLABADET I GÖTEBORG SKA STÄNGAS, DECEMBER 2009.
ÖVERST: THERESE ALSHAMMAR I TRÄNINGSBASSÄNGEN, SIERRA NEVADA , SPANIEN, 2008.
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Pieter ten Hoopen: »Bilden på mig är tagen i Irak på gränsen
mot Iran i november 2008. Irakiska och engelska militärbefälhavare har samlats för att prata om framtida strategier. En högt
uppsatt irakisk militär anser att jag måste vara med på gruppbilden. Jag tackar och ställer upp. Han förväxlade mig med
en amerikan eller engelsman. Ingen märkte något. Kopior av
denna bild hänger nu på väggarna i ﬂera högkvarter i Irak.«
PI ETE R TE N HOOPE N bryr sig inte om vad just dagstidningar vill ha.
– Jag kör mitt eget race och levererar oftast till
den franska fotografagenturen Vu i Paris, där jag är
medlem. De säljer en del reportage vidare, men sällan
till dagspress.
Pieter, före detta pressfotograf, varvar numera sitt
arbete som, enligt egen deﬁnition, bildjournalist eller
»storyteller« med deltidsanställning som lärare på
Nordens fotoskola i Biskops-Arnö.
– Allt jag gör passar i svenska tidningar, men jag
hänger inte i telefon som tidigare för att sälja till dem.
När Pieter ﬂyttade från Holland till Sverige för
drygt tio år sedan, var det meningen att han skulle ta
det lugnt efter många år som guide i länder som Indien
och Pakistan. Han bodde på systerns och svågerns gård
utanför Tidaholm och jobbade i skogen. Sedan utbildade han sig till fotograf och blev snabbt en av Sveriges
mest omtalade pressfotografer.
Pieter ﬁck många priser under sin tid som pressfotograf. Men när han övergick till projektverksamhet
blev telefonen efter en tid tyst.
Det var tal om ett kontrakt med Expressens kulturredaktion.
– Efter några års prat blev det ändå inget och
numera ﬁnns det inget behov där, konstaterar han.
För Pieter handlar det i dag om en diversiﬁerad verksamhet för att överleva. Företaget ten Hoopen innefattar undervisning, workshoppar på hans gård, föreläsningar, böcker och reportage. När det gäller reportagen är han ovillig att kompromissa.
– Jag gör mina berättelser på mitt sätt och känner
en lycka i att ha funnit min plats inom fotograﬁn. Min
telefon är på varje dag och jag har aldrig sagt nej till
ett uppdrag. Men dom är få för min del. När jag hade
fått mina priser blev det tyst; många gånger trodde
kunderna att jag var för dyr.
Han skulle vilja ha ﬂera uppdrag för att känna sig
»lite mer behövd«.
– Men jag kan inte styra det och känner mig lika
glad för en föreläsning på Växjö gymnasium som ett
uppdrag för Le Monde.
Pieter talar mycket om kärlek; han uppmanar sina
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PIETER TEN HOOPEN JORDBÄVNINGEN I BALAKOT, PAKISTAN, NOVEMBER 2005.
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PIETER TEN HOOPEN BRÖDERNA JENSSEN PÅ JAKT I HUNGRY HORSE, MONTANA , MARS 2008.

»Det ﬁnns en blind tro på att alla ska kunna ﬁlma. Rörliga bilder ses som en
lösning på allt medan det egentligen alltid ska handla om god journalistik. «
elever att lära sig älska sina egna personliga berättelser och sina
fotograﬁer.
– Jag önskar att det fanns en större efterfrågan på reportage
men bara för att redaktionerna inte kan betala ska vi inte sluta.
Det ﬁnns ju så mycket att berätta och ingen ska stå i vägen –
framför allt inte tidningar.
För några veckor sedan sålde han ett reportage till Svenska
dagbladet »som verkligen ville ha det«.

Det första uppslaget till ett reportage med ingressen: »En ﬂykting som utvisas
till Afghanistan tänder eld på sig själv inne på Migrationsverket. Det hela passerar
som en notis i tidningarna. Pieter ten Hoopen och Urban Hamid berättar en
bortglömd historia.« Ur tidskriften Re:public service, september 2009.
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NÄR D ET GÄLLE R D E NYA D IG ITALA KANALE R NA ser han att de erbjuder större möjligheter att få ut sitt material.
– Det enda problemet är att det inte ﬁnns ordentliga avtal för
bildspel, säger Pieter och fortsätter:
– Det ﬁnns en blind tro på att alla ska kunna ﬁlma. Rörliga
bilder ses som en lösning på allt medan det egentligen alltid ska
handla om god journalistik. Ofta blir det halvfärdiga produkter
som visas på nätet, dels på grund av att de ﬂesta är ovana men
också för att stillbild faktiskt är något annat än ﬁlm. Jag har gjort
ﬂera bildspel men tror mer på en bra publicering av bilder med
bra texter. Fram till nu har jag inte sett den perfekta tidningen
i Sverige för bra bildjournalistik. Där ligger en stor utmaning.
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– Jag tjänar inga stora belopp på vad jag gör och det kommer säkert att förbli så.
Men kärleken till bild och »storytelling« har bara blivit större de senaste åren. Jag är
lycklig i min fotografering, jobbar längre med mina projekt i dag än tidigare och inser
vikten av det för att kunna uppnå den kvalitet som jag anser att jag måste ha, sammanfattar Pieter ten Hoopen.
är frilansfotograf och har bott i New York i fyra och ett halvt år,
varav drygt två i Brooklyn-stadsdelen Williamsburg. Han arbetar för Dagens nyheter
och har även många svenska, norska, franska, tyska, ryska och italienska kunder.
Chris var initiativtagare till Moment för sju år sedan, ett fotografkollektiv med
partner i olika länder som distribuerar jobb och även har ett arkiv på nätet.
– Moment lever i dag starkare än någonsin, berättar han och fortsätter:
– Flera av de ursprungliga medlemmarna har slutat och vi har gått från en kollektiv beslutsprocess till mer toppstyrt – det är jag som styr skutan, men givetvis med
medlemmarnas input. Vi har valt in nya medlemmar som brinner för bildjournalistiken och tänker fortsätta satsa på den trots det kärva klimatet.
Moment är i dag en skandinavisk byrå med tio fotografer (fyra norska, en dansk
och fem svenska). Moment har i år sex nomineringar i de skandinaviska årets bildtävlingarna: två i Norge (Knut Egil Wang och Andrea Gjestvang), en i Danmark
(Thomas Lekfeldt) och tre i Sverige (Åsa Sjöström, Johan Bävman och Pieter ten
Hoopen). Ett nytt gemensamt nordiskt fotoprojekt planeras.
Via Moment och dess underagenter i Frankrike, Tyskland och Italien har Chris
arbetat för magasin och tidningar som Le Monde, Geo och Colors. Han har också fått
ﬂera norska kunder som Dagbladet och Dagens näringsliv.

CHRIS MALUSZYNSKI

CH R I S MALUS ZYN S KI

Chris Maluszynski »in action«, skymtande i spegeln,
under The Viennese Opera Ball i New York, 2009.

CHRIS MALUSZYNSKI JAKT PÅ ROCKEFELLER ROAD, RICHFORD, NEW YORK, USA , NOVEMBER 2007. FRÅN PROJEKTET ROCKEFELLER ROAD – EN BERÄTTELSE OM VARDAGEN LÄNGS EN BIT GRUSVÄG
I EN FATTIG OCH LAGLÖS DEL AV DELSTATEN NEW YORK, NORR OM NEW YORK CIT Y. VÄGEN ÄR UPPKALLAD EFTER JOHN D ROCKEFELLER SOM FÖDDES HÄR OCH BLEV EN AV VÄRLDENS MÄKTIGASTE MÄN.
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»Sociala medier har deﬁnitivt gett mig en större publik. Spridningseffekten
på Facebook och Twitter är väldigt stor om man har ett utbrett nätverk.«
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D ET LÅTE R FÖR S PÄNT. Men om Chris blir rik så är
det inte på pengar. Överlag pekar kurvan nedåt
vad gäller kundernas betalningsvilja.
– Jag jobbar i stort sett endast med tryckta
medier – som ofta använder bilderna även på sina
hemsidor. I vissa fall jobbar jag för strikt onlinebaserade medier.
Digitaliseringen medför att det är allt svårare att
hålla koll på var ens bilder tar vägen. Det händer
allt oftare att Chris bilder dyker upp på diverse
hemsidor – utan att han har godkänt det och utan
att han får betalt. Han har själv ingen möjlighet att
hålla koll på otillåtna publiceringar.
Chris är en »early adopter«; han insåg tidigt
sprängkraften i sociala medier som Facebook, där
han i dag har nästan 1 000 vänner.
– Sociala medier har deﬁnitivt gett mig en
större publik. Spridningseffekten på Facebook och
Twitter är väldigt stor om man har ett utbrett nätverk. En annan fördel för mig är att jag numera får
feedback på det jag gör – det är i princip endast via
sociala medier det sker .
Man tänker sig kanske, funderar Chris, att man
ska få höra något efter en större publicering i
Dagens nyheter eller liknande.
– Men det sker väldigt sällan för min del. Kanske är det för att jag är långt från redaktionen. Med
de sociala medierna blir kontakten med »läsarna«
mycket närmare, vilket jag uppfattar som väldigt
positivt.

har inte så många
amerikanska kunder.
– Jag har inte haft behov av det. Och så betalar
dom dåligt. Jag har sagt nej till uppdrag från New
York Times, som betalar 200 dollar per uppdrag.
Det kan man inte leva på.
Han har ﬁlmat några gånger, men anser det inte
vara värt extrajobbet, då det nästan aldrig ﬁnns en
riktig budget till det utöver stillbildsbudgeten. De
få gånger han har fått betalt, anser han att det har
varit alldeles för låg ersättning i förhållande till
extraarbetet.
– Jag tror å andra sidan att det håller på att växa
fram en marknad för korta ﬁlmberättelser som
endast publiceras online, men detta inte nödvändigtvis i samband med stillbildsjobb.
Det är praktiskt med kameror som hanterar
både stillbild och rörligt, anser Chris.
– Men samtidigt är det två helt olika sätt att
jobba. Det går ändå inte att göra båda sakerna
samtidigt. Så fördelen är egentligen bara att man
slipper släpa på mer utrustning, men inte att man
kan ersätta stillbildsjobben med video.
Just nu är det, enligt Chris, en förändringstid
där många experimenterar.
– Det är intressant. Men jag tror att det kommer
fortsätta att vara så att vissa jobbar främst med stillbild och andra med video. Och jag tror att stillbilden kommer få en starkare ställning i takt med
att det mesta blir rörligt.
LI N KÖPI NG SSON E N MALUS ZYN S KI

CHRIS MALUSZYNSKI »THE VIENNESE OPERA BALL« ÄR DEN STÖRSTA OCH MEST KÄNDA AV NEW YORKS VÄLGÖRENHETSBALER.
DEN ARRANGERAS VARJE ÅR I HOTELL WALDORF ASTORIA OCH ÖPPNAS AV DEBUTANTER OCH DERAS ESKORTER. BILJETTERNA
KOSTAR 1 000 DOLLAR OCH BALEN LOCKAR TUSENTALS PERSONER FRÅN NEW YORKS ÖVERKLASS. FEBRUARI 2009.
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Två omslagsbilder signerade Chris Maluszynski. Franska dagstidningen Libération
9 oktober 2008, ett reportage om »krisen på Wall Street«. Till höger Dagens nyheters
söndagsbilaga 30 augusti 2009, ett porträtt på skådespelaren Alexander Skarsgård,
under inspelningen av ﬁlmen Straw Dogs i Shreveport, Louisiana, USA.
OM FOTOG RAFE R NAS FRAMTI DA arbetsmarknad tror han att den enda garantin för överlevnad är att fotografen har något som inte andra har.
– Många amatörer har i dag samma utrustning som professionella fotografer, och behärskar tekniken – ibland till och med bättre än proffsen.
Det som gör oss unika är vårt sätt att välja ämnen, våra ingångar och möjligheter att komma in i intressanta miljöer, vår berättarteknik och vårt bild-

språk, säger Chris och tillägger:
– Men även sådant som vilken bakgrund man har, vilka språk man
pratar och hur lätt man tar sig runt i världen har betydelse. Frilansaren
skapar sin egen arbetsmarknad. Man måste veta vad som är unikt med en
själv och vem som kan ha nytta av det.
Chris yrkesliv har förändrats genom valet att bosätta sig i New York och
att istället för att sitta på rumpan vara ständigt på resande fot runt om i usa
och i andra delar av världen.
Att morgontidningar i pappersform inte längre attraherar ungdomar är
inget som han tror går att göra något åt. Medievärlden förändras som allt
annat.
– Förhoppningsvis kommer samma ungdomar att läsa tidningen på sin
nya Ipad. Men det förutsätter att tidningen ger dem något de inte kan få
på andra ställen – att den är relevant. Det är innehållet som är det viktiga
– inte mediet!
Just nu arbetar Chris Maluszynski med ett projekt om societetsbalerna
i New York, ett projekt som han inledde i fjol.
– Förhoppningsvis blir det en stor publicering i norska Dagens näringslivs weekendmagasin d2 – en av världens få dagstidningar som i dag satsar
på stora bildreportage. Exempelvis publicerade de nyligen ett helt bildbaserat reportage av fotografen Eivind Natvig på kanske 15 sidor – reportern
skickades till Dubai i efterhand mest för att skriva bildtexter.
 
En intervju med Chris Maluszynski ﬁnns också på www.sfoto.se:
»Fotograf i staden där man inte kan sitta stilla«.

CHRIS MALUSZYNSKI KARNEVALEN MARDI GRAS, NEW ORLEANS, USA , FEBRUARI 2009.
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