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Abstract 

Den här uppsatsen handlar om bildreportage på morgontidningar, hur förutsättningarna och 

möjligheterna ser ut. Jag har kommit fram till att förutsättningarna inte är de bästa, men att 

möjligheterna finns. För att komma till denna slutsats har jag intervjuat fotografer på en 

morgontidning och även morgontidningens nyhetschef. Uppsatsen går in på hur en vanlig dag ser ut 

för fotograferna genom etnografiska observationer och visuella studier och svarar på frågan: Vad är ett 

bildreportage? 

Nyckelord: bildreportage, morgontidningar, förutsättningar, intervjuer, etnografiska observationer, 

visuella studier 

English: 

This essay brings up the question of photo essays in local morning papers, what the conditions and 

possibilities looks like for the photographers. The essay comes to the conclusions that the conditions 

are not the best, but the possibilities exists. To get to this conclusion I have interviewed photographers 

at a local morning paper and also the editor of that same newspaper. The essay considers a normal day 

for a photographer through ethnographic observations and visual studies and answers the questions: 

What is a photo essay?   

Keywords: photo essay, morning papers, conditions, interviews, ethnographic observations, visual 

studies
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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar fotografernas förutsättningar att jobba med bildreportage på 

morgontidningar, vilket är en bristvara i dag. 

Undersökningen har skett på en lokal morgontidning med en upplaga på 10 700 exemplar. För att 

svara på forskningsfrågan har jag fått intervjua fyra stycken fotografer och nyhetschefen på tidningen. 

Jag fick också möjligheten att observera två av fotograferna under sammanlagt tre dagar i deras 

dagliga jobb på tidningen. Under dessa dagar förde jag anteckningar och fotograferade det jag såg, det 

vill säga, jag utförde visuella studier, och bilderna finns med i uppsatsen som en analys och gestaltning 

av just fotografernas förutsättningar. 

Slutsatsen i uppsatsen är att förutsättningarna för fotograferna att jobba med bildreportage inte är de 

bästa, men möjligheterna finns, om än i begränsad skala. 

Nyhetschefen tyckte inte att morgontidningar är de bästa forumet för regelrätta bildreportage, medan 

fotograferna tycker att det både passar in och saknas i den tryckta upplagan. 

Fotografernas vardag på redaktionen beskrivs i ord och bilder för att på bästa sätt förklara och förstå 

hur en vanlig dag ser ut och därav förstå hur förutsättningarna ser ut för arbete med bildreportage. Det 

finns inte obegränsat med tid över för fotograferna, det som ska in i tidningen ska in i tidningen, och 

bildreportage ingår inte i den dagliga rutinen. Det jag kunde se var dock att det finns tider under 

dagen, eller vissa dagar att jobba med ett projekt på sidan om, ett projekt som kan plockas fram när tid 

finns. 

Möjligheterna finns, viljan kanske inte är stark nog i dagsläget. 
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1.0 Inledning och syfte 
 Att ha ett fotografi av Shakespeare vore som att ha en spik från det äkta korset. (Susan Sontag, 

 2001, sida 162) 

Bilder är en stor del av morgontidningars uppbyggnad. Nästan alla artiklar har en eller flera bilder. 

Mer sällan ser man långa bildjobb där texten är underordnad. "En bild säger mer än tusen ord" sägs 

det, men bilder får sällan tala för sig själva. Bilder ger trovärdighet, bilder är bitar av verkligheten. Det 

som i detta arbete har undersöks är bildreportaget i morgonpress. Arbetet går in på förutsättningarna 

för fotografer på morgontidningar att jobba med stora bildjobb, bildreportage. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur förutsättningarna och möjligheterna ser ut för 

fotografer på morgontidningar att jobba med bildreportage. Detta är viktigt att undersöka då bilden är 

en stor del av det dagliga jobbet på en tidning, och bilderna tillför trovärdighet till det som skrivs i 

texterna. De är "bevis". Jag tycker att bildreportage är viktiga i den journalistiska debatten, för om en 

bild säger mer än tusen ord, vad gör då inte ett flertal bilder tillsammans? 

1.1 Forskningsfrågor 

Hur ser förutsättningarna ut för fotografer på morgontidningar att jobba med bildreportage? 

För att svara på frågan behöver jag även ställa frågor som:  

 Hur ser det dagliga jobbet ut för fotografer på en morgontidning? 

 Vad är ett bildreportage?  

2.0 Bakgrund 

2.1 Bildens roll i journalistiken 

Fotografi definieras av Nationalencyklopedin (www.ne.se 2012-03-13) som: "framställning av bilder 

på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkas av ljuset." 

Fotografering definieras traditionellt som att "skriva med ljus". I dagens samhälle finns vidare 

någonting som benämns som digital fotografering, och det kan definieras som "konvertering av ljus" 

vilket är någonting skiljt från att skriva med ljus. Digital fotografering arbetar med ljus, men den 

digitala tekniken gör att manipulering kan göras lätt och ofta utan synbara förändringar. Detta gör att 

just konvertering av ljus är en bättre beskrivning av dagens teknik inom fotografering. Noteras bör 

dock att både traditionell fotografering och dagens digitala fotografering aldrig är mer sann än vad 

fotografen är ärlig. (Julianne H. Newton, 2008) 

Under de första hundra åren av fotojournalistikens historia bestod den av enskilda bilder som ensamt 

berättade korta historier. Under 1920-talet kom man dock till slutsatsen att om man sätter två bilder 

tillsammans så skapas en betydelse helt skild från de separata bilderna. Tänka sig då hur det skulle 

kunna bli med flera sidor av bilder runt samma tema. (Howard Chapnick, 1994) 

En viktig del av bildens roll i journalistiken är att den bidrar med trovärdighet. Om någon vill stå för 

sina uttalanden på bild så ger det texten och uttalandet mer trovärdighet än om bilden som 

representerar artikeln är en situationsbild. (Brigitte Mral, Henrik Olinder, 2011) Även om det inte 

finns någonting som en objektiv bild så uppfattas bilder som sanna:  
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 En bild dominerar nästan alltid över ordet. Den ger sken av stor trovärdighet, även om den alltid 

 bara ger oss ett urklipp av verkligheten, fotografens vinkel på ett skeende. (Brigitte Mral, Henrik 

 Olinder, 2011) 

Mral och Olinder för även fram att händelser där det saknas bilder får mindre utrymme i medierna. 

Bildlösa artiklar eller nyheter är lågt prioriterade inom tidningsjournalistiken. (Brigitte Mral, Henrik 

Olinder, 2011) Framtiden för fotografier som visuella sanningar hänger dock på fotografernas och 

andra inblandades integritet och känsla för etik. (Julianne H. Newton, 2008) 

Mänskligt beteende påverkar fotojournalistens jobb, påverkar bilderna och vad som visas i medierna. 

Samtidigt påverkar fotojournalistens jobb och kameran hon har med sig, det mänskliga beteendet. 

(Julianne H. Newton, 2008) 

Med tanke på bildens makt att förändra människors attityder, få fram känslor och inspirera till aktion, 

så  är det viktigt att alla fotografer tar sitt ansvar och använder sin kamera för bästa möjliga 

påverkansförmåga. (Howard Chapnick, 1994) 

 Humanity demands that we not turn our eyes away from that which discomforts society. 

 Photography reinforces /.../ humanity by forcing us to see images that we would not otherwise see. 

 It reminds us that there we are all of the family of man, and our fortunes are inextricably 

 intertwined. (Howard Chapnick, 1994, sid. 16) 

Howard Chapnick (1994) menar att bildens makt kan förändra attityder och att fotografi förstärker 

humaniteten hos allmänheten. Susan Sontag (2001) håller med om det senare men ställer sig kritisk till 

det förra, hon menar att ett fotografi kan aldrig frammana ett ställningstagande, bara förstärka det. 

Fotografen gör alltid ett val. Vart hon riktar sökaren, vilken exponering hon använder sig av, vilket 

skärpedjup som ska finnas i bilden. Men med hjälp av Langes tips ovan är fotografen ändå en åskådare 

som tar del av ett skådespel, hon är inte regissören bakom föreställningen. 

Susan Sontag (2001) påpekar vidare att det bidrar till fotojournalistikens styrka. Det faktum att 

fotografen inte är en regissör och det faktum att det är svårt att skilja en framstående fotografs verk 

från en annans. Dessa bilder får stärkt trovärdighet då de är bilder, kopior, av världen och inte en 

enskild fotografs synsätt. 

All journalistik är subjektiv, så även fotograferna och deras bidrag till media. Ett tillfälle då det kanske 

allra tydligast märks att subjektiviteten fått ta plats är deltagande journalistik och fotografering. Vid 

dessa tillfällen blir journalisten eller fotografen en del av det hon ska presentera för allmänheten och 

resultatet kan färgas av fotografen. Detta kan dock inte bara ses som negativt. Då en fotograf deltar så 

kommer hon närmare det subjekt hon ska presentera. Det kan slutligen ge större insikter och djupare 

uppenbarelser. (Howard Chapnick, 1994) 

 Magazines will get better pictures if they will allow the photographer sufficient time to let things 

 happen naturally, rather than force them to create pictures in order to get a diversity of situations 

 within a prescribed period of time. (Howard Chapnick, 1994, sid. 300-301) 

Tid är avgörande för alla yrken. För lite tid resulterar ofta i ett sämre jobb, handlar det så om 

trädgårdsarbete eller fotografi. Citatet ovan tar även upp en intressant fråga i att det är magasinen eller 

snarare ledningen inom magasinen som ger fotograferna en viss tid för varje jobb. Fotografen får inte 

ta den tid hon behöver utan får göra det bästa av den tid hon fått. 
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2.2 Reportage 

 En redovisning som återger en samtida (yttre) verklighet och bygger på iakttagarens egna direkta 

 upplevelser registrerade inom ganska kort tid i det självupplevdas form samt med tidpunkt och 

 plats väl preciserade. (Gunnar Elveson genom Sören Larsson, 2004, sid. 88) 

Enligt Larsson (2004) är det viktigt att läsaren känner att reportern har varit på plats, har varit 

ögonvittne till det skeende som skildras. Som reporter kan man ta med sig själv i reportaget, ge sig 

själv en roll och visa det man vill förmedla till läsarna genom sina egna ögon. Gustaf Nydahl, genom 

Larsson (2004) menar att i reportaget ges reportern stor plats till personligt färgad framställning. 

I ett reportage behöver inte det viktigaste komma först, så som är brukligt i den vanliga nyhetsartikeln, 

utan det kan spridas ut, komma sist, hjälpa till för att bygga en dramaturgi. 

Den viktigaste frågan som bör komma fram i ett reportage är vad? Enligt Larsson (2004) är det viktigt 

att formatiska grepp inte överskuggar vad som verkligen har hänt. Formens uppgift ska vara att lyfta 

fram det som har hänt, belysa det. Ytterligare frågor är relevanta att ställa sig inför arbetet med ett 

reportage. Även vem? när? och var? För att svara på dessa frågor och skapa en känsla av att reportern 

verkligen varit på plats, verkligen sett det hända, är att notera detaljer, hur triviala de än kan verka. 

Använd alla sinnen. (Larsson, 2004) 

2.3 Bildreportaget 

 Photographic essays represent the height of photojournalistic aspirations among the photographers 

 I have known. Newspaper photographers leave well-paying jobs in search of the highest truth, as 

 actualized by the photographic essay. (Howard Chapnick, 1994, sid. 35) 

Ett bildreportage skiljer sig från ett kollage av bilder genom att det har ett tema där alla bilder, inte 

bara håller sig till samma ämne eller subjekt, utan också bidrar till det centrala temat. Det är viktigt att 

det finns någonting som håller samman bilderna för att det ska bli ett reportage och inte en utställning. 

Bilderna bör samverka och interagera med varandra. Att det finns någonting gemensamt i bilderna kan 

hjälpa till med detta. Det kan vara att samma person förekommer i alla bilderna, att ett visst objekt 

finns med, att känslan är det samma eller att kameratekniken är konsistent. För att ett bildreportage ska 

fungera är det också viktigt att fotografen väljer ett sätt att se på vad det nu är hon vill visa för 

allmänheten. Det kan vara det narrativa berättelsesättet, det dokumentära eller det faktiska, 

traditionella bildreportaget. Det viktiga är att inse att olika arbetssätt passar till olika ämnen, olika 

jobb.  (Kenneth Kobré, 2004) 

 For me documentary photography is less a matter of subject and more a matter of approach. The 

 important thing is not what's photographed but how. My own approach is based on three 

 considerations. First - hands off! I do not molest or tamper with or arrange. Second - a sense of 

 place. Whatever I photograph, I try to picture as part of its surroundings, as having roots. Third - a 

 sense of time. Whatever I photograph, I try to show as having its position in the past or in the 

 present. (Dorothea Lange genom: Howard Chapnick, 1994, sid. 17) 

Formen för bildreportage är mer godtycklig än fastställt. Det finns dock sådant som ett gångbart och 

respektabelt bildreportage bör innehålla. Fotografen bör till att börja med ha en idé som fungerar såväl 

journalistiskt som bildmässigt, det måste finnas en variation i situationer och varje fotografi bör bidra 

med någonting nytt till helheten, och det måste finnas tid att verkligen genomföra arbetet med 

bildreportaget. Fotografen måste ha möjlighet att undersöka alla nyanser av subjektet och få en 

förståelse för det. Det är även viktigt att fotografen inte måste jobba i motvind. Det är viktigt att 

subjektet är medveten om att det kommer att läggas en stor tyngd på dem under arbetet med 
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reportaget. Detta är viktigt just för att fotografen ska kunna få den förståelse hon behöver för att kunna 

presentera ett realistiskt portätt av subjektet. Porträttet måste visa alla sidor av subjektet, bra och 

dåliga, allt för att det ska bli så ärligt som möjligt.  

Fotografen bör vara beredd på att bli överraskad. En tes i början kan bevisas vara fel, och det är viktigt 

att fotografen inte fastnar i sin tes utan lägger märke till förändringar eller rent av fakta som hon inte 

trodde fanns där. Ögat för detaljer är därför viktigt. Att ha en plan för projektet är viktigt för att inte 

missa tomma gap i reportaget. När det sedan kommer till att sätta ihop reportaget så är det viktigt att 

bilderna förstärks av ord för att skapa en journalistisk helhet. Det är även viktigt att notera att 

reportaget är personligt och att fotografen är den som vet hur hon har tänkt. En redigerare kan givetvis 

bidra med åsikter och råd, men fotografen är den som har varit med från början och endast hon vet hur 

bilderna ska sitta ihop för att det ska bli förståeligt. Hon ska berätta en historia och bara hon kan göra 

det på sitt sätt. (Howard Chapnick, 1994)  

 The serious photojournalist cannot afford to ignore this photojournalistic format if he or she aspires 

 to prominence through publication in either magazines or newspapers of the world or, in that most 

 perfect vehicle for individual statements on larger issues, photographically oriented books. 

 (Howard Chapnick, 1994, sid. 38) 

Utifrån litteraturen som legat till grund för ovanstående avsnitt kan följande viktiga delar urskiljas för 

ett bildreportage: 

 Oarrangerat (som i oarrangerade bilder) 

 Bidrag (varje bild ska bidra med någonting nytt) 

 Tema (det ska finnas ett tydligt tema i reportaget, och det ska finnas någonting som binder 

samman bilderna) 

 Tid (det bör få ta den tid det behöver) 

2.3.1 Definitioner från fotografer 

För att stärka och utvidga definitionen av bildreportage skickade jag ut ett mail till ett urval fotografer 

som jag på ett oplanerat sätt valt ut, från fast anställda till frilansare. Gemensamt har de att de alla 

jobbar med eller har jobbat med bildreportage. Jag fick totalt svar från fyra stycken fotografer.  

Paul Hansen som i år vann Årets Bild i kategorin: Årets Bildreportage Utland, och jobbar för Dagens 

Nyheter. 

Manuel Rivera-Ortiz är en dokumentärfotograf som ofta tar bilder från fattigare områden i världen. 

Själv är han född i Puerto Rico och driver The Manuel Rivera-Ortiz Foundation for International 

Photography. Det är en ideell organisation som har som mål att belöna och inspirera fotografer, såväl 

nybörjare som etablerade, att rikta in sin sökare mot de fattiga och behövande områdena i världen. 

Nicklas Thegerström är en mestadels frilansande fotograf som har haft vikariat på bland annat Dagens 

Nyheter och Tidningen Mitt i. Han jobbar mycket med bildreportage och dokumentär fotografering. 

Lars Lindqvist är fotograf på Dagens Nyheter och har många priser för sina fotografier i bagaget. Han 

har även ställt ut sina bilder runt om i världen. 

Nedan följer en sammanfattning av de svar jag fick från dessa fotografer: 

 The essay, not unlike long form journalism, has an expository entry (girl and her family preparing 

 for the act of FGM), a nut graph (an image of what the purpose of the presentation will be perhaps 
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 in this case the primitive surgical tools to be used), procedural story development or storytelling, 

 and an end (girl crouched down behind dried up brush alone). (Manuel Rivera-Ortiz) 

Många var överrens om att ett bildreportage ska vara en serie bilder som tillsammans berättar en 

historia. Nicklas Thegerström tycker att det krävs åtminstone fem bilder eller fler för att det ska kunna 

kallas ett bildreportage, Lars Lindqvist tycker att det mer handlar om utrymmet än om antalet bilder. 

En liknelse som stack ut lite från de andra svaren är Paul Hansens svar:  

 Ett fotoreportage är något som jag definierar som en berättelse som skildrar något med en serie 

 bilder - där de enskilda bilderna bilderna bildar en visuell "brödtext" ungefär som stycken i en 

 skriven artikel. (Paul Hansen) 

Paul Hansen skriver vidare att ett "bra" bildreportage antingen ska beröra, roa, oroa, uppröra, 

informera, provocera, eller gärna allt på en gång. 

Vidare ett citat från Manuel Rivera-Ortiz som håller med både Nicklas Thegerström och Lars 

Lindqvist när det kommer till antal bilder eller utrymme: 

 A photographic essay by its very nature would seem to require a minimum set of images although 

 that set can be anything depending on topic. An iconic picture, for instance, does not need more 

 than a singular image to make a point because, as in "The Girl in the Picture," or, "Spanish 

 Soldier," or "Migrant Mother," or most recently South African photographer Kevin Carter's photo 

 of a Sudanese child being stalked by a vulture (included below), the one picture tells all and we get 

 it. (Manuel Rivera-Ortiz) 

2.4 Etik 
 Bildjournalister och pressfotografer bör ta hänsyn till spelreglerna för press, radio och TV. 

 (Catharina Ekdahl, VD Svenska Fotografers Förbund, SFF) 

För fotografer finns ett flertal etiska regler att förhålla sig till. Vem har rätten till bilden? När behövs 

samtycke från den avbildade människan? Vart får man fotografera? Som pressfotograf eller 

bildjournalist finns det enligt SFF:s VD Catharina Ekdahl alltså ytterligare regler att följa: spelreglerna 

för press, radio och TV. Dessa innefattar regler och riktlinjer kring användandet av bilder, men också 

sådant som att man ska respektera privatlivets helgd. 

 Will publishing a picture of the body of a drowning victim prevent others from drowning at the 

 same spot, or will it only exploit a tragic situation to sell newspapers? (Julianne H. Newton, 2008, 

 sid 79) 

Citatet ta upp ett viktigt ämne då det kommer till etik inom fotovärlden. Är det okej att utnyttja 

situationer för att sälja tidningar? Slår det faktum att det kan hindra andra från att begå samma misstag 

ut det faktum att vissa fotografier exploaterar människors elände och tränger sig in i den privata 

sfären? 

Howard Chapnick är inne på samma spår, men väcker ytterligare en fundering: 

 Some of the most moving photographs of our time show grief in the aftermath of war casualties, 

 automobile accidents, drownings, earthquakes, and assorted disasters. Is the photographic recording 

 and ultimate publishing of pictures of grieving relatives immoral, unethical, insensitive, or an 
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 invasion of privacy? Or, since the people appear publicly, does that make them fair game for the 

 journalistic photographer? (Howard Chapnick, 1994, sid.302) 

Ofta äger sorgearbete rum i offentlighet. En familj som står utanför ett brinnande hus och gråter då de 

ser hela sitt liv gå upp i lågor är på allmän mark, det är inte förbjudet att fotografera dem, men är det 

okej? 

Det är viktigt att tänka på att reportrar, fotografer och andra som på något sätt jobbar med nyheter och 

media har makten att rasera allmänna trosföreställningar eller hylla sådant som tidigare inte tagits på 

allvar. Journalister (fotografer inräknade) är en influerande kraft när det är dags för folket att göra 

kritiska ställningstaganden. Det är därför viktigt att som fotograf vara ärlig, korrekt och att alltid tänka 

på konsekvenserna en publicerad bild kan få. (Howard Chapnick, 1994) Fotografi ses ofta som 

sanningen, rötterna till fotografi ligger i verkligheten, men alla fotografer, redigerare och nyhetschefer 

tar inte sitt ansvar, näst intill varje dag korrumperas den verklighet som fotografin ska bygga på. Varje 

gång en fotograf tar en bild som inte är sann, på något sätt är manipulerad med, eller helt enkelt är 

arrangerad, blir chansen mindre att allmänheten ska tro på de riktigt viktiga fotografier som tas. Hur 

ska allmänheten kunna lita på att bilder från exempelvis förintelsen är sanna när de vet att nyhetsbilder 

på lokal nivå hur lätt som helst kan falsifieras. Varje gång ett falskt fotografi publiceras försvinner en 

del av fotografiernas trovärdighet. (Howard Chapnick, 1994) 

 Let's take former president Richard Nixon. I make no secret of my abhorrence of his presidential 

 actions during his tenure in office. I had many opportunities to select pictures that would have 

 shown him as malevolent, benevolent, feisty, inspirational, or statesmanlike. The contact sheets 

 from one speech could reflect any or all of these Richard Nixons. Which is the real Richard Nixon? 

 Which transitory moment do you select as a responsible editor? Obviously, such editorial 

 selectivity is subjective. Ten different editors will choose ten different pictures in line with their 

 individual perceptions of which photograph best represent the Nixon persona. For my part, I always 

 avoided any conscious effort to select negative pictures that would reflect my personal dislike of 

 his policies, tactics, and behavior. I think I played fair with Richard Nixon. (Howard Chapnick, 

 1994, sid. 294) 

Det är lätt att säga att kameran ljuger. Fotografen tar subjektiva bilder, gör hela tiden urval och väljer 

hur hon använder kameran, men det urval och de val som en fotograf gör skiljer sig litet från de val 

som en skrivande journalist gör. Att ljuga är att med vilje tala osanning och bedra. 

 Cameras don't lie, people do. But responsible photographers should try to photograph things as 

 they are 'not the way they would like them to be. (Howard Chapnick, 1994, sid. 312)  

Slutligen: det finns alltid fler än ett sätt att se på saker och ting, den fullständiga sanningen finns inte, 

den ser olika ut beroende på från vilket håll man tittar på den: 

 A documentary photographer can see the world as a montage of madness, death and destruction, or 

 he can appreciate the rich variety of life. Documentary photography is all-encompassing, and it has 

 room for both points of view. (Howard Chapnick, 1994, sid. 18) 

2.4.1 Bildmanipulation 

Redigering, eller efterbehandling av bilder bör alltid vara minimal. Vid korrektion av färger menar 

Vincent Alabiso, Executive Photo Editor of the Associated Press (Howard Chapnick, 1994) att det 

krävs ordentlig konsideration för att förändra färgerna i bilder, och att detta ska ske för att på bästa sätt 

ge en ärlig bild av hur verkligheten såg ut. Det är även viktigt att dessa korrektioner är minimala.  
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 The advanced technology of digital imaging has made image manipulation into child's play. 

 Photographers everywhere now have Macintosh or other desktop computers capable of changing 

 images by adding and subtracting elements in the photograph. This tool in the hands of unethical 

 photographers can lead to more widespread journalistic distortions. The ultimate price could 

 eventually be a further dilution of the public's acceptance of the photograph as a credible witness to 

 events. (Howard Chapnick, 1994, sid 297) 

Som Chapnick skriver ovan är det farligt att redigera och manipulera bilder för mycket. I slutändan 

kan fotografierna tappa den status de har när det kommer till att vara trovärdiga vittnesmål till 

händelser. 

Susan Sontag menar att just eftersom bilder ska vara vittnesmål till händelser, spegla verkligheten är 

det viktigt att fotografier är sanna.  

 Ett förfalskat fotografi (som retuscherats eller manipulerats eller vars bildtext är falsk) falsifierar 

 verkligheten. (Susan Sontag, 2001, sid. 96) 

3.0 Metoder 

3.1 Visuella studier 
I arbetet med min uppsats har jag valt att, förutom observera och intervjua, också använda mig av 

fotografering för att öka förståelsen för det jag har undersökt och även för att illustrera och gestalta 

mitt arbete. Jag anser att visuella studier i form av fotografier av det jag såg är ett bra sätt att använda 

sig av i en uppsats om fotografi. 

Följande två avsnitt kommer från tidigare forskning i ämnet visuella studier och visar på hur man kan 

använda sig av fotografier i sin forskning. Becker (1995) menar att fotografier är bra hjälpmedel för att 

studera interaktioner, illustrera känslor, få ut mer av intervjuer och för att studera materiell kultur. 

Close (2007) menar i sin tur att fotografi är en bra metod för att få ut det mesta ur kvalitativ forskning. 

Hennes arbete rör medicin, och det är barnen i studien som fotograferar, men likväl kommer hon fram 

till att fotografier är bra i kvalitativa sammanhang. 

Jag anser att användningen av bilder i min uppsats förstärker den och tillför någonting som inte kan 

sättas i text. Fotografierna kommer med text, men utan bilderna blir bilden av mitt resultat oskarp, ur 

fokus och dåligt komponerad. 

Nedan följer då sammanfattningar av de rapporter som jag ovan beskrivit, för att göra det så tydligt 

som möjligt. 

3.1.1 Visual sociology, documentary photography, and photojournalism: It's (almost) 

all a matter of context 

(Howard S. Becker, 1995) 

Howard S. Becker är professor i sociologi vid University of Washington. Artikeln handlar om begrepp 

och definitioner inom fotografins värld. Visuell sociologi, dokumentär fotografering och 

fotojournalistik. Hur kom dessa begrepp till? Hur användes de förr och hur används de i dag. Becker 

menar att en bild ofta är mer än bara ett bidrag till en av dessa genrer. Ofta används de inom två eller 

rent av alla tre. Det är kontexten i vilken bilden presenteras som avgör vad den betyder, vad den "är". 
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Vidare menar Becker att det finns en definition av visuella medel som ovetenskapliga, men att detta är 

konstigt. Inom de naturvetenskapliga disciplinerna så som fysik, kemi och biologi är det otänkbart att 

vara utan fotografiska bevis för det som undersökts och ska bevisas. Det är speciellt inom de 

sociologiska vetenskaperna som dessa åsikter om ovetenskapligheten hos visuella medel finns 

representerade. Becker menar att sociologer tar avstånd från bilden som vetenskaplig, att de tycker att 

bilden endast passar som inlärningsmedel och att de är "retoriska grepp" för att fånga en publik. 

Becker tror att fotografier kan bidra med någonting som de sociologiska vetenskaperna nu saknar. 

Genom Becker menar Douglas Harper, visuell sociolog, att följande områden kan passa speciellt bra 

för visuella studier: 

 studies of interaction, the presentation of emotion, the use of photographs to elicit information in 

 interviews and studies of material culture. (Harper, 1988, genom Becker, 1995, sid. 8) 

3.1.2 The use of photography as a qualitative research tool 

(Close, Helen, 2007) 

Helen Close har skrivit en rapport om att använda fotografi som efterforskningsverktyg inom 

kvalitativ forskning. Hennes arbete handlar om kroniskt sjuka barn som, med hjälp av kameror, får 

dokumentera en vanlig dag ur sina liv, och sedan i en intervju analysera sina bilder. Close (2007) 

kommer fram till att fotografi har möjligheter att bli en forskningsmetod som kan generera i kunskap 

och påverka till förändring. 

 Photography as a research method in this study was both communicative and generative - 

 communicative because it provoked and conveyed meaning, and generative because through 

 discussions and analysis of the photographs, new understandings and deeper insights were created. 

 (Close, Helen, 2007, sid. 35)  

Vidare menar Close (2007) att fotografi är ett visuellt språk med samma karaktärsdrag som det skrivna 

ordet. Likt skriven text innehåller fotografiet meanings (semantics), interpretation based on context 

(pragmatics) and a sense of order (as in syntax or word order) (Close, Helen, 2007, sid. 33) 

3.1.3 Visuella studier på morgontidning 

Harper (genom Becker, 1995) menar ovan att studier av interaktion och presentation av känslor lämpar 

sig väl för visuella studier. Han menar vidare att gränserna här emellan är "blurrade", utifrån det som 

Becker diskuterar kan man även dra slutsatsen att dessa ovanstående ämnen inte är allt som går att 

undersöka med visuella studier, och att det är ett relativt om inte mycket "oundersökt" ämne. Att just 

studera interaktion och presentera känslor passar mitt arbete på ett bra sätt då jag vill bygga delar av 

min undersökning på bilder. Bilder på hur förhållandena ser ut på en medelstor morgontidning för de 

fotografer som jobbar där, deras förutsättningar att jobba med bildreportage. 

Interaktioner sker dagligen för fotograferna på morgontidningar, de ska samarbeta med reportrar och 

redigerare och de ska förhålla sig till de personer, situationer eller platser de ska föreviga i bilder. Att 

presentera känslor inför de dagliga uppgifterna kommer inte att ske i porträttform med det som enda 

syfte, men känslor syns i bilderna och är viktiga för att förstå hur fotograferna känner inför de 

möjligheter och begränsningar som finns i sitt arbete.  

Jag har under tre dagar varit på en mellanstor, lokal, morgontidning och följt med några av de 

fotografer som jobbade under de dagarna. För att öka förståelsen för hur deras arbete ser ut under 

vanliga omständigheter har jag fotograferat olika delar ur deras dagliga rutiner, deras agerande på jobb 
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och tiden däremellan. Bilderna illustrerar mitt resultat, och gör det lättare att förstå varför min slutsats 

ser ut som den gör. 

3.2 Etnografisk observation 
Jag har tagit reda på hur/om fotograferna på en morgontidning jobbar med bildreportage och speciellt 

hur förutsättningarna ser ut för att göra det. Jag anser att observation har varit en bra metod 

tillsammans med intervjuer för att ta reda på svaret på min forskningsfråga. Mats Ekström (2010) 

skriver: "Det människor säger att de gör är inte detsamma som det de faktiskt gör." Jag tycker att 

etnografiska observationer och personliga intervjuer kompletterar varandra väl, på ett bra sätt. Just 

etnografiska observationer utförs ofta i samband med intervjuer för att få fram bästa resultat. 

Det finns två typer av etnografiska observationer, observationer i experimentellt konstruerade 

situationer eller observationer i naturliga situationer. Det som passade mitt arbete bäst var att 

observera fotograferna i sin naturliga miljö, i sitt jobb på morgontidningen och dess redaktion. Då jag 

som forskare fanns med under hela arbetspass, har jag att påverka miljön och situationen. Naturliga 

situationer i dess strikta mening finns således inte. Som forskare har jag i någon grad påverkat de 

handlingar jag velat observera. Med det inte sagt att allting jag såg var falskt eller att metoden inte 

fungerar, som sagt har jag kombinerat observationerna med intervjuer, och i allt väsentligt flöt dagarna 

på som de skulle ha gjort om jag inte var där. Fotograferna hade ett jobb att utföra och det faktum att 

jag fanns med ändrade inte det. 

Etnografiska observationer är en tolkande vetenskapsmetod, och jag kommer i mina egna 

observationer att titta närmare på handlingar snarare än rörelsemönster. 

3.2.1 Genomförande 

Observationerna skedde på en morgontidning som kommer ut sex dagar i veckan och har en upplaga 

på 10 700 exemplar per utgående dag (http://www.ts.se, 2012-05-08 15:04). Under tre dagar i följd 

följde jag med fotografer från att de började arbeta till att de slutade för dagen. Jag följde med ut på 

alla jobb som fotografen för dagen gjorde, observerade tiden mellan jobb och även under redigering 

och ytterligare jobb med de färdiga bilderna. Jag försökte vara så osynlig som möjligt för att på minsta 

möjliga sätt påverka fotografernas arbete. 

Då jag har gjort en kvalitativ studie tycker jag att tre intensiva dagar räckte för att, tillsammans med 

intervjuerna, dra slutsatser om det jag såg, hörde och upplevde. I åtanke bör tas att jag som journalist 

har erfarenheter och tidigare kunskaper om jobbet på en morgontidning. Jag kan avgöra om dagarna är 

representativa för hur "en normal dag" ser ut. 

Under tre dagar har jag varit på ovan beskrivna morgontidning. Under den första dagen följde jag med 

en fotograf, och de två följande dagarna en annan. En av fotograferna var fast anställd och den andra 

har morgontidningen som sin huvudsakliga inkomstkälla. Jag fick följa ut på alla jobb som gjordes 

under dagarna, jag var med på raster, luncher, tider då fotograferna redigerade, arkiverade bilder och 

satt och väntade på att någonting skulle hända. Jag blev inte utestängd från några moment under tiden 

jag var på redaktionen och kunde på ett obehindrat sätt föra anteckningar och observera på nära håll. 

3.3 Personliga intervjuer 
Då mitt arbete handlar om fotograferna på morgontidningens egna tankar och åsikter kring sina jobb i 

allmänhet och bildreportage i synnerhet valde jag att arbeta med personliga, kvalitativa intervjuer i 

kombination med observationerna. Jag valde att föra semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

jag hade en intervjumanual (bilaga 2) som jag utgick ifrån. Intervjun strukturerades dock som ett 

samtal och styrdes inte helt av mig, det fanns således utrymme för utvikningar och ytterligare frågor 

http://www.ts.se/
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som kunde tänkas vara relevanta för mitt ändamål. Jag försökte hålla en samtalsordning och inte en 

logisk ordning. Jag startade alla intervjuer med samma fråga, men lät sedan samtalet flyta på i den 

ordning som var mest naturlig. Ekström (2010) skriver: 

 Eftersom syftet är att skapa ett samtal så bör man vara flexibel och inte låsa sig till 

 intervjumanualens ordning, till skillnad mot en standardiserad intervju. (sid. 61) 

Alla intervjuer såg inte likadana ut, det var jag i förhand medveten om. Jag utförde två av intervjuerna 

enskilt, och den sista med två stycken samtidigt. Jag försökte hela tiden känna av situationen och låta 

de intervjuade svara på sitt sätt utan att avbryta för mycket. Jag lyssnade väldigt noga och spelade in 

samtalen för att lättare kunna delta i samtalet och komma med relevanta följdfrågor. 

Jag intervjuade sammanlagt fyra fotografer på den morgontidning jag fick besöka. Två av fotograferna 

har jag intervjuat var för sig och de två sista valde jag att intervjua tillsammans. De var inte fast 

anställda på morgontidningen, men hade den som huvudsaklig inkomstkälla. De delade på en tjänst, 

och därför tyckte jag att det var relevant att prata med dem tillsammans, jag tyckte också att det skulle 

vara intressant att se hur diskussionen gick dem emellan, och hur det påverkade svaren. 

3.3.1 Mailintervjuer 

För att definitionen av bildreportage är så relevant för detta arbete har jag mailat ut en fråga till ett 

antal fotografer med olika arbetsuppgifter i Sverige och även utomlands. Frågan var rätt och slätt "Hur 

skulle du definiera ett bildreportage?". Detta har jag känt varit relevant för att se hur pass mycket 

litteraturens definitioner stämmer överrens med verkligheten. Urvalet har jag gjort genom att gå in på 

tidningars hemsidor och letat rätt på fotografer, sökt genom Google och genom egna referenser. 

Urvalet har inte varit det viktiga i detta läge, desto viktigare är att personen som blir tillfrågad jobbar 

inom branschen och på något sätt jobbar eller har jobbat med bildreportage. 

3.4 Transkribering 
Vid transkribering av både intervjuer och observationsanteckningar kommer jag inte att kunna hålla 

mig helt och hållet objektiv. Jag kommer att göra urval i det jag tar med, sådant som är relevant för 

arbetet. Ett urval ger alltid subjektivitet i det att jag lägger värderingar efter min bakgrund och tidigare 

kunskaper. Jag kommer att skriva ned intervjuerna i form av löpande text, vilket jag tror kommer att 

vara mer läsvänligt. Jag kommer att använda citat från intervjuerna, men som sagt, det kommer att 

finnas med i form av löpande text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

4.0 Resultat 

4.1 Pressfotografen 
Nedan följer de bilder jag tog under observationerna på tidningens redaktion. De berättar hur 

fotograferna jobbar under en vanlig dag, alltså förutsättningarna på arbetsplatsen. De illustrerar vad jag 

tidigare tagit upp under "Etnografiska observationer" och tillför nya insikter om hur det är att vara 

fotograf på en lokal dags/morgontidning. 

Becker (1995) menar att visuella studier lämpar sig väl för att visa på känslor och interaktioner. Det 

var en av anledningarna till att jag valde att jobba med fotografier i min undersökning. I fotografierna 

kom jag åt sådant som är svårt att få fram genom text. Känslor som ensamhet, osäkerhet och glädje. 

Interaktioner mellan fotografen och den fotograferade är svåra att beskriva i ord, men på bild blir det 

tydligt. 

Detta är det jag såg, det är på detta vis det fungerar, detta är fotografernas vardag i ett urval av bilder. 

Fotografens slutprodukt är synligt för många. Alla som läser just den tidningen får chansen att se en 

del av en fotografs vardag. Annat är det med hur processen går till. Hur många bilder tog fotografen 

innan den valde just denna bild till tidningen? Arbetet bakom bilderna är en process få förunnat att få 

ta del av. 

En sak som till stor del präglar fotografens jobb är ordet tid. På olika sätt styr tiden hur arbetet utförs, 

den tid som finns till förfogande till plåtningen, den tid det får ta att redigera bilden väl tillbaka på 

redaktionen, den tid det tar att åka från ett ställe till ett annat och tiden det tar att prata igenom jobbet 

inför tillsammans med reportern. 

Jag tycker att ovanstående var svårt att riktigt få fram i med ord, och inte bara själva innebörden, alltså 

hur det ligger till, utan också fotografernas reaktioner på skeendena. För att få förståelse för hur 

fotografjobbet går till kan man inte bara se till den formella yrkesbeskrivningen, vad någon förväntas 

göra i sin yrkesroll. Man måste även ta i beaktning vad fotografen tycker, gör och inte gör i varje 

viktig del av dagen. På det sättet tror jag att man kommer närmare det arbete som görs på en dag på en 

redaktion. För som jag nämnt tidigare i uppsatsen: "Det människor säger att de gör är inte detsamma 

som det de faktiskt gör." (Ekström, 2010). De flesta yrken är mer än vad de sägs vara. De bygger lika 

mycket på snabba beslut i stundens hetta - där yrkesutövaren får använda sitt sunda förnuft och göra 

det bästa av situationen och helt sonika så baseras, i alla fall fotografens jobb, på rena instinkter. Det är 

det som gör det så svårt att koka ned vad ett yrke innebär, för det skiljer sig mellan varje utövare och 

det skiljer sig från dag till dag. När en fotograf ser exempelvis glad ut på bild, glad medan de gör ett 

jobb, så kan man tolka in i det att jobbet har ett väl fungerande upplägg. Kanske att det finns 

tillräckligt med tid, att det finns utrymme för kreativitet. Bild nummer två nedan tycker jag visar 

tydligt på detta fenomen. Fotografen är på hugget, det ser nästan ut som att hon leker med 

fotoobjekten. Denna gång fanns mycket tid till jobbet och bilderna var högt prioriterade. Fotografen 

fick fria händer att göra någonting bra och det märktes att lågan tändes. 

När fotografen i stället ser uttråkad ut, likgiltig, blank - ja, då kanske jobbet inte är speciellt 

utmanande. Det kan sägas om bild nummer ett i följande bildserie. Fotografen sitter på en bänk och 

väntar på att personerna hon ska fotografera ska dyka upp. Det är ett jobb som får ta max några 

minuter och det är otroligt "mallat" vilket innebär att en bild på de två ska tas. Det ska vara ett porträtt, 

inte mer - inte mindre. Väldigt liten utmaning och hon har dessutom fotograferat dem förut vid ett 

flertal tillfällen. Inte konstigt att hon ser uttråkad ut. En hopplös situation där inga möjligheter för 

extravagans finns. 
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Jag tycker att just i dessa fall, ovan beskrivna, blir det så tydligt att denna uppsats uppbyggd enbart 

med text hade haft många svagheter. Bilderna kan berätta så mycket - så varför inte använda dem när 

vi kan, varför stänga dem ute från den kvalitativa forskningsgrenen? 

Bilderna i min gestaltning erbjuder fler tillfällen till tolkning, fler sätt att se min forskning på. Som 

Close (2007) skriver i sin forskning om användningen av fotografier inom kvalitativ forskning så 

innehåller bilden, liksom texten, mening och möjlighet till tolkning genom kontext. Bilderna kan 

också bidra till att den som ser på bilderna kan få en känsla av i vilken ordning saker och ting skett. 

Genom att jobba med bilderna har jag själv fått en djupare förståelse av fotografernas vardag på 

redaktionen. Före, och även medan såg jag på fotografernas arbete på ett visst sätt, jag såg hur de satt 

med på morgonmötet, startade datorn, åkte ut på jobb, tog bilder och redigerade dem i datorn. Ibland 

lade jag inte märke till detaljerna förrän jag tittade på mina egna bilder. Då kunde jag minnas att jag 

faktiskt hade hört en del suck och stön, skratt och kanske en gnutta intresse. Jag hoppas att min serie 

bilder tittas på och tolkas var för sig, men framför allt att de också kan ses på som en sammansatt bild 

och tolkas tillsammans. Bildserien som jag tagit är ett bidrag till att öka förståelsen för min forskning, 

tillsammans beskriver bilderna olika delar ur en fotografs dag, enskilt är de bilder på fotografer. För att 

bildserien ska bidra till uppsatsen bör de stå tillsammans. 

I bilderna finns mina frågeställningar, i bilderna finns svaren på mina frågeställningar. Jag tolkar dem 

på ett sätt - andra kommer att tolka dem på sitt sätt. Utan att säga för mycket vill jag nu låta mina 

bilder och fotograferna vars vardag jag förevigat, tala för sig själva.  
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Ibland kan väntan bli lång för fotografen, ibland längre än tiden som finns till förfogande till själva 

plåtningen. 
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Att, som pressfotograf vara aktiv i sin roll är av yttersta vikt. Speciellt när barn är med i bilden. 
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Allt som oftast är det reportern som sköter snacket när teamet kommer på plats. Först när det är dags 

för plåtning kommer fotografen till liv. 
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Fotografen har inget juridiskt ansvar över bilderna som publiceras i tidningen. Alla tidningar har en 

ansvarig utgivare. Ibland blir det nödvändigt för fotograferna att samråda med honom eller henne. 

Det är dock inte speciellt vanligt. 
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In, ut, sikta, skjut.  

Ofta finns inte den tid fotografen skulle behöva. Begränsningar är en del av vardagen. 
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Ofta sker fotografering under intervjun, i den “naturliga” situationen. Om tid finns kan fotografen ta 

fler bilder efteråt. 
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Att vara fotograf är ofta ett ensamt yrke. På en dag spenderas mycket tid i sitt eget sällskap. 
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Under en plåtning försöker fotograferna att variera sig så mycket som de kan. Olika vinklar, olika 

skärpedjup, olika kompositioner. 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blir många tryck på tangentbordet under en dag för pressfotografen. De många 

snabbkommandona används ofta. 
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I dag sker all fotografering digitalt, det gör att fotograferna direkt kan kolla hur en bild blev, om den 

blev bra eller dålig. 
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När kameran kommer fram lever fotografen upp, bakom kameran tar de plats, tar kommandot. Alltid 

bakom kameran. 
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4.1 Etnografisk observation 

4.1.1 Onsdag 

Jag började mina observationsdagar på onsdagen den 11 april 2012. Jag fick följa med på kvällspasset 

som började 14:30 och slutade 22:00. Dagen började med att kvällsfotografen tittade igenom de 

upplagda jobben i News Pilot. Det var inte mycket planerat och det skulle dröja ett tag innan det första 

jobbet. Det pratades bland fotograferna, mer personligt än nyhetsmässigt och det fanns tid att dricka 

kaffe. 

15:15 kallas kvällsfotografen ut på ett oplanerat jobb. En spritfabrik ska sprängas på Alnö utanför 

Sundsvall. Jobbet fick redaktionen reda på genom konkurrentens hemsida. På plats tar fotografen 

kommandot, pratar med poliserna tillsammans med reportern och fotar dem i olika situationer. Både 

naturliga och smått arrangerade. Fotografen är väldigt noga med att läsarna inte ska kunna känna igen 

huset där spritfabriken finns, det viktigaste verkar vara att inga husnummer ska finnas med på 

bilderna, därav arrangeringen, även ägarnas bilar lämnas utanför bilderna för att minimera 

igenkänningsfaktorn till max. Fotografen gör värderingen att det är ett känsligt ämne, då familjen som 

haft spritfabriken verkar ha små barn, av en barnvagn att döma.  

Reportern känner sig redo att åka efter den snabba intervjun och plåtningen, men fotografen känner på 

sig att de kommer att bära ut själva brännaren och föreslår att de ska vänta. Sagt och gjort. En polis 

kommer efter ett tag fram till bilen där de väntar och berättar att det är dags att bära ut, han misstänkte 

att det var det de väntade på. Reportern är glad att de valde att vänta och fotografen fick bilder som det 

händer någonting på. Reportern berömde fotografen mycket för förslaget att vänta. 

En halvtimme senare är laget (fotograf och reporter) tillbaka på redaktionen. Fotografen sätter genast 

igång med redigeringen av bilderna och är särskilt noga med att se efter så att inga nummer eller 

särskilt utstickande detaljer av huset syns. De siffror som kommit med i bilderna täcks över med svarta 

fyrkanter, vilket är kutym på denna morgontidning när det kommer till liknande svårigheter. Även 

ansikten under rättegångar täcks över med svarta rutor i stället för att "pixla" bilden (dvs. göra den 

suddig över ansiktet), allt för att göra det så svårt som möjligt att uttyda det som ska döljas. Även efter 

att ha varit noga med maskeringen av siffrorna och bilderna på huset tycker fotografen att det är ett 

känsligt läge och kallar därför på redaktionschefen, som också är ansvarig utgivare för tidningen. De 

för en diskussion och redaktionschefen tycker fortfarande att bilderna är för avslöjande. Fotografen 

beskär bilderna ytterligare och redaktionschefen är nöjd. Han har sista ordet. Han måste ensam stå till 

svars för bilderna som publiceras i tidningen. 

Nästan en timme senare, tjugo i sex på eftermiddagen är det dags för ett nytt jobb. Damfotbollslaget 

SDFF:s tränarduo ska porträtteras tillsammans för en inför-artikel angående seriestarten. Det fanns lite 

tid till att börja med till plåtningen. Fotografen fick nöja sig med den inomhus-miljö de befann sig i, 

det fanns lite plats och allt som allt tog plåtningen under tio minuter. Fotografen försökte sitt bästa 

med att ta olika varianter, men kände sig inte nöjd efteråt. Redan innan jobbet pratade fotografen med 

reportern som skulle skriva artikeln, det handlade om att förra årets liknande jobb såg exakt likadant ut 

bildmässigt som det som förväntades av detta års fotografi. Fotografen tog sig tid till att gräva fram 

bilderna, men resultatet blev inte annorlunda för det. Ett tydligt exempel på när tid, förväntningar och 

kutym begränsar fotograferna på morgontidningen. Tidspressen kom dock inte från tidningens sida. 

Det slutade med en arrangerad bild där tränarduon sitter bredvid varandra på en bänk och tittar rakt in i 

kameran. Snacket efteråt, vid närmare titt på bilderna, att det ändå bara skulle bli en liten bild i 

tidningen, så det spelade inte så stor roll. 
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17:55 åker fotografen ut med en reporter för att göra ett jobb för en bilaga. Det handlar om tre 

generationer som ska springa vårruset. Fotografen tar genast kommandot och denna gång börjar hon 

att fota innan intervjun. Det är en arrangerad plåtning och fotografen är väldigt aktiv hela tiden. Pratar 

med de vuxna, skojar med barnen. De provar flera olika varianter, springande mot kameran, 

grupporträtt och olika sorters poser. Det var en varierad och kreativ plåtning. Under intervjun efteråt 

stod fotografen hela tiden med, tog fler bilder och inflikade några frågor. Var fortsatt aktiv i 

situationen. 

Klockan var 19:00 när laget kom tillbaka till redaktionen. Inga fler jobb fanns inbokade på fotografen, 

som tog det lugnt, drack kaffe och tittade igenom bilderna. Ingenting var bråttom, det senaste jobbet 

skulle inte in på ett tag och fotografen redigerade bara lite smått på bilderna. 

I redigeringen gjorde fotografen inte mycket, hon ökade kontrasten, gjorde bilden mer skarp och 

mörkade eller ljusade upp på vissa ställen. Hennes måtto när det kommer till redigering är att det ska 

vara sådant som man kunde göra i mörkrummen. 

4.1.2 Torsdag 

Torsdag den 12 april. I dag följde jag med en annan fotograf. Dagen startade klockan 10:00 och skulle 

sluta 16:00. Fotografen börjar med att kolla på dagens inplanerade jobb i News Pilot, pratar nyheter 

med sin kollega och läser dagens tidning, även konkurrentens. De sitter båda två och väntar på att få 

åka ut på jobb. 

11:00 kommer så det första jobbet. Det är ett "plockjobb" till en bilaga. Fotografen och reportern åkte 

runt till olika affärer runt om i Sundsvall och tog produktbilder på grillar, redskap och 

trädgårdsinredning. Det fanns ganska bra med tid till jobbet och fotografen kunde flytta runt saker för 

att få bättre bilder och var aktiv i sin roll som fotograf. Reportern var dock den som pratade mest med 

föreståndarna för butikerna, frågade om nyheter och hjälp att hitta de trendiga prylarna. 

Efter produktfotograferingen var det dags för en timmes lunch och 13:00 for fotografen ut på 

ytterligare ett jobb. Denna gång till familjesidan. En gubbe skulle till att fylla 90 år och det skulle 

göras ett porträtt i text och bild om honom till morgondagens tidning. Fotografen väntade medan 

reportern gjorde intervjun, flikade inte in mycket utan väntade som sagt på sin tur. När intervjun var 

slut tog fotografen några bilder på den snart fyllda 90-åringen när han satt där han satt under intervjun, 

bytte position på sig själv och gick sedan in i köket och tog några bilder på ett kort på 90-åringen från 

då han var liten. Fotografen var inte nöjd där utan flyttade 90-åringen, som hade börjat spela munspel, 

in till sovrummet där han hade flera bilder på familjen. Där arrangerade fotografen bilder på när han 

satt med munspelet höjt. När fotografen väl började jobba så tas initiativ och hen verkar vara noga 

med att få de bilder hen vill ha. Det var inte ett stressigt jobb, men reportern fick betydligt mer tid än 

fotografen. 

Denna fotograf tar mycket egna initiativ, men inte i samma skala som den jag följde med föregående 

dag. 

14:30 kommer laget tillbaka till redaktionen. Det blir kaffepaus först, sedan sätts det igång att redigera 

bilderna på 90-åringen, som ska in i morgondagens tidning och därför behöver bli klara under dagen. 

Fotografen är noga med redigeringen, provar olika beskärningar, vinklar och är noga med att ljuset ser 

bra ut. Sparsam men noggrann redigering. När fotografen känner sig nöjd med bilderna på 90-åringen 

börjas det med plockbilderna lite smått. De är det ingen brådska med, så det görs bara lite här och där. 
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Under tiden efter att bilderna på 90-åringen var inlämnade kom reportern som var med till fotografen 

och berömde fotografen för att bilderna blev så bra. 

Större delen av eftermiddagen fram till 16:00 då fotografen slutade var det lugnt. Inga mer jobb och 

redigeringen var färdig. Det var en lugn dag för fotografen. 

4.1.3 Fredag 

Jag följer med samma fotograf som dagen innan. Idag börjar passet 14:30 och som alla dagar innan 

börjar dagen med en titt i News Pilot för att se vad som ska göras under kvällen. Fotografen är noga 

med att skriva upp sig på de jobben som ska göras för att reportrarna som ska med ska veta exakt vem 

det är som ska fotografera. 

Till skillnad från de andra dagarna dröjer det inte länge till det första jobbet för dagen. 14:50 åker 

fotografen ut tillsammans med en reporter till Frälsningsarméns lokaler i Sundsvall. Jobbet handlar om 

en familj med en utvecklingsstörd son som blivit vräkta från sin lägenhet hos det kommunala 

bostadsbolaget och nu inte har någonstans att bo. De sover nu på madrasser i lokaler där det är kaos 

och ommålning på gång. I bilen på väg till jobbet pratas det lite mellan reporter och fotograf om jobbet 

som ska göras. Det viktigaste täcks, inget mer, fotografen tog reda på vad jobbet handlade om. 

Under intervjun tar fotografen oarrangerade bilder så som reportern och intervjuobjektet sitter. 

Fotografen är engagerad och ställer ett antal frågor under intervjun. Reportern antecknar, verkar inte 

bli störd av att fotografen hoppar in. 

Efter intervjun fortsatte fotografen att ta några mer arrangerade bilder, rummet det fotades i hade en 

vägg med speglar, reportern blev ombedd att lämna rummet, så även jag. Det hela blev ett ganska 

snabbt avklarat jobb, men det fanns tid för att ta de bilder som fotografen ville ha, men inte mer än så. 

Väl tillbaka på redaktionen blev det en lång kafferast tillsammans med en kollega. Det var ingenting 

pressande på gång och rasten sträckte sig över närmare en timme. 

16:30 började fotografen att kolla igenom bilder från ett tidigare jobb som skulle fortsätta under 

kvällen. Det handlade om porträttbilder på ett damfotbollslag. Vid det tidigare tillfället hanns inte alla 

med så fotografen skulle komplettera det i dag. Fotografen ville se till så att bakgrunden blir 

densamma i de nya bilderna som de gamla. 

16:35 tittar igenom bilderna från jobbet på Frälsningsarmén, det finns mycket att välja mellan. Urvalet 

görs och fotografen börjar med redigeringen. Det blir en sparsam redigering, mest jobbas det med 

ljuset, lättar upp på vissa ställen och mörkar ned på andra.  

17:00 Går fotografen över gatan till fotbollsarenan. Fotbollsspelarna dök inte upp, så fotografen 

knackade på, omklädningsrumsdörren och frågade om en annan tid passade bättre. Fotografen fick 

veta att det skulle vara bättre att komma tillbaka en kvart innan träningen började. 

17:40 börjar fotografen att röra sig tillbaka till arenan för ett nytt försök. Denna gång gick det bättre. 

Tre av sex spelare och tränare blev fotograferade, det hela tog under fem minuter. 

Ytterligare ett jobb skulle göras på plats. Fotbollslagets ordförandes porträtt skulle uppdateras. Ingen 

reporter var med, så fotografen fick sköta allt prat. Bilderna, som var porträtt, var således arrangerade 

och fotografen dirigerade en hel del, bad ordföranden att ändra kroppshållning och ställning. 

Fotografen tog tre vitt skilda versioner av porträtten och det hela var snabbt avklarat. 
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18:15 kommer fotografen tillbaka till redaktionen och fortsatte att redigera bilderna som togs på 

Frälsningsarmén, de skulle in i morgondagens tidning. Jobbade en del med urvalet också i detta läge. 

Innan middagen redigerade fotografen snabbt färdigt bilderna på ordföranden. 

Efter en snabb middag redigerades även bilderna på fotbollstjejerna. På en bild använde fotografen 

klonverktyget för att ta bort ett utslag på näsan på en av tjejerna. Hon resonerade som så att det ändå 

skulle försvinna om några dagar och att det inte skulle vara så roligt för tjejen att visa upp det i 

tidningen. 

Två timmar kvar av arbetsdagen. Det fanns inga mer jobb att göra så fotografen började att bränna ut 

bilder på skivor. Detta är någonting som alla fotografer måste göra på denna morgontidning. Skivorna 

med bilderna arkiveras. Detta görs för att hårddiskarna inte ska vara så fulla. Detta höll fotografen på 

med resten av kvällen. 

4.2 Personliga intervjuer 
På tidningen som jag fått tillstånd att besöka finns två fast anställda fotografer och jag har intervjuat 

båda. Dessa kommer att kallas fotograf 1 respektive 2. Jag har även intervjuat två stycken som inte är 

fast anställda, men som har tidningen som huvudsaklig inkomstkälla. Dessa kommer att kallas fotograf 

3 respektive 4. 

4.2.1 Jobbet på morgontidningen 

En vanlig dag på den morgontidning (som jag besökte) för fotograferna startar med ett morgonmöte 

tillsammans med resterande av redaktionen där dagen gås igenom och jobb fördelas ut till reportrarna. 

Fotograferna fördelar sina jobb själva och de är inte nischade. På en redaktion som är så pass liten som 

denna behöver alla fotografer kunna allt. Särskilda önskemål går ofta bra, och i slutändan tar det ut sig. 

Den som tog det tråkiga på måndagen får det roliga på tisdagen eller kanske rent av onsdagen. 

Fotograferna kollar mycket på vilka tider jobben ska göras och hur lång tid de kan tänkas ta, utifrån 

detta planerar de dagen. Planeringen kan sedan alltid ändras, jobb kan falla bort, det kan hända 

någonting som till exempel en polisutryckning eller så kan ett jobb ta längre tid än väntat. 

 Ofta när man kommer in för dagen vet man inte vad man ska göra under dagen och även om man 

 vet det kan det alltid ändras. Det är ett väldigt flexibelt yrke. (Fotograf 2) 

Ett typiskt jobb för fotograferna är svårt att sätta fingret på, men att det oftast är en nyhetshändelse 

som ska fotograferas är ganska självklart. Vid dessa jobb är det vanligt att fotografen tar en bild på en 

eller flera personer som har kopplingar till nyheten och ofta befinner sig personen i en miljö eller ett 

sammanhang som även det har en koppling till nyheten, och vinkeln på denna. Bilderna blir ofta 

arrangerade, alltså de är inte ögonblicksbilder, utan fotografen ber personen att stå på ett visst sätt, 

sätta sig framför sin dator och ibland göra saker som de aldrig skulle göra i verkligheten, men som 

fungerar på bild och ser mycket mer naturligt ut än de själva skulle kunna tro. 

Alla fotografer jag intervjuade höll med om att ett flertal olika varianter från varje jobb är att föredra. 

Då finns det möjligheter för redigerarna att välja, och det är mer troligt att någon av versionerna passar 

bra ihop med rubrik, text och vinkel. 

Ambitionsnivån läggs lite efter jobbets innehåll och storlek. Ofta står det på ett ungefär vad som 

förväntas av fotograferna redan i News Pilot (programvaran där jobben på morgontidningen samlas) 

och de kan läsa det innan de far ut på jobb. Fotograf 1 menar att det händer att man lägger 
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ambitionsnivån lite efter vad som förväntas av fotografen, kanske tar en "höjdare" och en "breddare" 

(stående och liggande bild, förf. anm.) och så är det bra så. Men: 

 Ibland kan man ju komma ut på ett jobb och märka att det är väldigt bildmässigt, fast det bara ska 

 vara en "botten" (kortare artikel med bild, förf. anm.), då får man försöka påverka dem (redigerare 

 och nyhetschef, förf. anm.) när man kommer in. (Fotograf 1) 

Andra gånger då det är svårt med en hög ambitionsnivå på tidningen är de gånger det inte finns tid till 

det. Det kan vara begränsning från antingen nyhetschefen eller intervjuobjektet. Detta med tid är 

någonting som speciellt fotograf 3 och 4 tycker det finns lite av. 

 Jobben ska göras snabbt hellre än bra. Det är ju tråkigt så klart. (Fotograf 3) 

 Ibland kan det vara otroligt stressigt, man åker runt, byter reporter och tar i princip en bild på tre 

 sekunder, sen åker man vidare. (Fotograf 4) 

 Jag tror att om man hade mer tid över huvud taget, så kunde man också göra ett bättre urval. Ibland 

 när jag tittar igenom jobb som jag gjort tidigare kan jag märka att jag idag inte alls skulle ha valt på 

 samma sätt. (Fotograf 3) 

Då fotograferna kommer tillbaka till redaktionen efter att de varit på jobb är det dags för redigering av 

bilderna. Alla är överrens om att en återhållsam redigering är det som gäller. En tyckte att det som 

gick att göra i det gamla mörkrummet är tillåtet även i digital redigering. Det handlar då om att ta bort 

färgstick, ändra på hårdheten, belysa och mörka ned. Att ta bort element från bilderna kände de flesta 

var helt förbjudet. Att klona alltså. Damborttagning är väl undantaget, det kunde göras i mörkrummet 

också. Med ett undantag var alla överrens om detta med redigeringen. Fotograf 3 tycker att det är okej 

att redigera "hårdare" när det kommer till bilagorna, dra upp kontrasten betydligt högre för att skapa 

effekter och även att klona, det vill säga, ta bort någonting från bilden som stör. Fotograf 3 tycker att 

de bilder som finns i bilagorna inte är nyhetsbilder och att läsarna är medvetna om det. Därav tycker 

fotograf 3 att det fungerar att just ta i lite mer i redigeringen av dessa bilder. 

Efter urvalet och redigeringen ska bilderna läggas upp och fotograferna numrerar bilderna i den 

ordning de prioriterar dem. Fotograf 1 tycker att det är väldigt viktigt att redigerarna respekterar 

ordningen fotografen har valt, på samma sätt som att reportern får skriva sin text. 

 Sporten är väldigt bra att jobba med, om de exempelvis tycker att min bild nummer tre passar bättre 

 till rubriken, texten och layouten, så kommer de och frågar om det är okej att ta den bilden. Samma 

 sak gäller om de vill "maska" (beskära, förf. anm.) bilden och formatet inte riktigt stämmer. Då får 

 man komma och de visar på skärmen för att man ska få se om man tycker att det är okej. (Fotograf 

 1) 

Fungerar det likadant på resten av redaktionen? 

 Nej, på allmänna kan jag tycka att de mer kör sitt eget race. (Fotograf 1) 

Fotograf 1 tycker vidare att det ofta händer att det blir "tokigt" i tidningen. Att bilder hamnar snett, att 

bara halva bilden syns och eller att redigeraren har valt två liknande bilder, där fotografen tänkte att 

det var antingen den ena eller den andra. Att påpeka är att fotograf 1 känner sig helt okej med att föra 

diskussioner på redaktionen och blir någonting fel så finns ingen tvekan, då pratar man om det. 

Fotograf 1 upplever att detta tas emot på ett bra sätt. 

Är fotografen journalist? 
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På denna punkt är alla enade. De tycker att det är självklart att fotografen är journalist. Bildjournalist, 

som fotograf 3 uttryckte det. Fotograf 1 anser att "journalist" är en yrkeskår och att alla som jobbar 

med produkten tillsammans är journalister, och att den största journalisten av dem alla förmodligen är 

redigeraren som ska få allting att komma samman, som ska ha en blick över helheten. 

Fotograf 2 påpekar att en fotograf tänker i bilder så som en reporter tänker i text, och: 

 Man gör en värdering av nyheterna när man är ute på jobb, sen försöker man ju att förmedla 

 någonting genom sin bild. (Fotograf 2) 

4.2.2 Bildreportage 

 Jag tycker att ett bildreportage ska få utrymme, det ska synas i tidningen. Det ska vara byggt på 

 bilder, men naturligtvis ska det också vara text med. Sen kan det ju vara allt ifrån ett "hemma hos" 

 till ett bildreportage som har sträckt sig över ett år. Men det kan ju också göras på en timme om 

 man vill, beroende på vad man har för ambitionsnivå. (Fotograf 1) 

 Att följa ett skede eller ett sammanhang under en tid. Att vara med för att se vad som händer, 

 skildra det som händer utan att styra, under den tid som behövs. Sen ska det vara mer än en eller 

 två bilder, ett antal, men inte hejdlöst många. Det bör innehålla bilder från olika situationer, man 

 ska få se olika saker hända. (Fotograf 2) 

 Det är flera bilder där man som fotograf har följt med. Det ska vara olika variation på bilderna, 

 dokumenterande, detaljer, porträtt. (Fotograf 4) 

Samtliga fotografer tycker att bildreportage är någonting som passar in i en dagstidning, men alla var 

inte överrens om att "deras" morgontidning var rätt plats. Fotograf 2 tycker att det skulle kunna passa 

in, men att forumet och utrymmet inte finns i tidningen som den ser ut i dag. Sen tyckte fotgraf 1 att 

det var viktigt att påpeka att alla bildreportage inte passar in i dagstidningar. De kan bli för djupa, för 

konstnärliga för en dagstidning, och läsarna vill ofta ha någonting som går snabbare att läsa och förstå. 

Fotograf 4 tycker att bildreportage skulle kunna tillföra tidningen variation. 

När det kommer till regler och bestämmelser kring bildreportage, hur det "ska vara" tyckte alla att det 

inte fanns några bestämda sådana, att det har att göra med varje bildreportage för sig. Men mindre än 2 

bilder tycker fotograf 3 och 4 inte att det ska vara. Fotograf 1 tycker att det inte räcker med en 

"trespaltare" och två "enspaltare" i botten för att det ska få kallas ett bildreportage (trespaltare och 

enspaltare är mått på över hur många spalter en bild sträcker sig, förf. anm.). Fotograf 2 tycker att ett 

bildreportage kan vara mycket saker, bilderna kan aldrig vara för stora eller för många, men vid 

närmare eftertanke anser fotograf 2 att det är viktigt att ett bildreportage inte innehåller för många 

bilder. Varje bild ska tillföra någonting. Fotograf 1 håller med: 

 Alla bilder ska säga någonting. Det blir lite grand "kill your darling", du kan inte ha jättemånga 

 bilder som är snarlika varandra. Man måste våga välja, våga dra på någon bild. (Fotograf 1) 

Vidare tycker fotograferna ändå att bildreportage görs på tidningen och att de alla jobbar med det mer 

eller mindre. I den tryckta upplagan finns inslag som "Hemma hos" "Stil" och "Livets goda" där bilder 

får ta mer plats än annars. Tidningen ger också ut, i samarbete med konkurrenten (och ägaren), bilagor 

och även där kan bilderna få mer plats. Fotograferna var överrens om att de till dessa inslag jobba med 

bildreportage. Fotograf 2 påpekade dock att dessa "bildreportage" ibland kan vara arrangerade, och att 

de då inte riktigt kan räknas som just bildreportage. 
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Bildreportage på nyhetsplats får inte det utrymme som fotograferna skulle önska. Fotograf 2 tycker att 

det är synd att man på tidningen inte får göra de stora viktiga nyhetsbildreportagen. Fotograf 3 håller 

med: 

 Det är synd att det inte blir så mycket på nyhetssidan, det kan ju vara väldigt nyhetsmässigt ibland 

 och då är det synd att det inte får mer plats. (Fotograf 3) 

4.2.3 Internet och bildspel 

Tidningen har en hemsida där det finns möjlighet att lägga upp bilder. Alla på redaktionen har 

behörighet att göra det, det handlar mer om att faktiskt "kunna" göra det. Fotograf 2 menar att det görs 

för sällan även om tid och kunskap finns. Det skulle bli konstigt om det helt plötsligt dök upp ett långt 

bildspel på hemsidan när det inte händer annars. Det behövs kontinuitet. 

Fotograf 3 menar att det satsas väldigt lite på hemsidan över huvud taget, men att det skulle kunna 

vara ett bra forum för fotograferna att visa upp fler av sina bilder. Fotograf 1 skiljer sig en del från sina 

kollegor och tycker inte att Internet och bildspel alltid är ett bra forum för bildreportage. Allt för ofta 

blir det rena kollage och bildreportagen tjänar inte alltid på att "ploppa fram" så som de gör i 

bildspelen. Bildreportage i tidningen exempelvis vinner ofta väldigt mycket på att de har en bra layout, 

en viss ordning och en tanke bakom vilken bild som ligger bredvid vilken. 

Fotograf 1 tycker att bilderna ska få mer plats i den tryckta upplagan: 

 Ja, men vad är det första man lägger märke till när man öppnar tidningen. Det är bilden. Sen kanske 

 rubriken läses och eventuellt nedryckaren och ingressen. Det ska mycket till innan man ens tar sig 

 till ingressen, men om man tar sig dit och den är tillräckligt bra, så kanske man läser brödtexten. 

 Men hur många läser brödtexten egentligen? Gör de det? (Fotograf 1) 

4.2.4 Intervju med nyhetschef 

Nyhetschefen tycker inte att bildreportage i sin egentliga mening utförs på tidningen, men hen menar 

att enligt tidningens standard och synvinkel så är ett bildreportage ett reportage där bilder får ta stor 

plats. Hen menar att ett bildreportage är olika beroende på forumet. Ett bildreportage menar 

nyhetschefen är då fokus ligger på bilderna. Nyhetschefen tycker att till exempel "Hemma hos" är 

bildreportage när det gäller den tidning hen jobbar på, men att det rent generellt inte skulle räknas som 

det. 

 Men det handlar ju i alla fall om en viss bildsatsning, vi jobbar för att få med mycket bilder hem 

 och det finns mer plats för detaljbilder och så. (Nyhetschefen) 

Om fotograferna vill jobba med bildreportage på eget initiativ så är det helt okej för nyhetschefen, hen 

menar att fotograferna i dagsläget tar egna initiativ, men kanske inte så att det åker ut och tar bilder, 

utan att de kommer med en idé som de tycker är bildmässig, och så gör de någonting tillsammans med 

en reporter. Nyhetschefen menar att i princip alla jobb på tidningen utförs av ett team av en fotograf 

och en reporter. 

Då jag var på plats på tidningens redaktion lade jag märke till att det ibland fanns tid då fotograferna i 

princip bara väntade på att det skulle bli dags att åka ut på ett nytt jobb. Jag frågade därför 

nyhetschefen om de tillfällena skulle kunna vara bra tider för att jobba med exempelvis bildreportage. 

Hen svarade då att tiden mellan jobb är nödvändig, och att den är till för att fotograferna ska ha tid till 

att redigera klart bilderna till de jobb som de varit ute på. Apropå tid så påpekade nyhetschefen att det 

är viktigt att fotografen får den tid han eller hon behöver när de är ute på jobb. Hen menade att nog 
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alla på redaktionen har förståelse för att en bra bild kräver tid, men att verkligheten ofta är en annan. 

Det finns inte alltid möjlighet att ge fotografen den tid som skulle behövas. 

Platsar bildreportage i tidningens tryckta upplaga? 

 Jag tycker att bildreportage i lokal dagspress ofta görs bara för sakens skull, och inte för att det är 

 bra bildreportage. Jag vet inte om jag tycker att det är rätt forum för regelrätta bildreportage, men 

 en mix är alltid bra, så jag skulle gärna se fler bildreportage i lokal dagspress. (Nyhetschefen) 

5.0 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
De metoder jag valde att jobba med var etnografiska observationer, personliga intervjuer och visuella 

studier i form av fotografering. 

Jag valde etnografiska observationer och personliga intervjuer för att jag kände att de skulle 

komplettera varandra väl och att de på ett tillfredsställande sätt skulle ge mig svar på de frågor jag 

ville ha svar på. Jag tycker att det har fungerat bra. Jag var tre dagar på en morgontidning, i vissa fall 

kanske det kan sägas vara för lite, men då jag har min journalistutbildning i ryggen, samt tidigare 

erfarenheter från tidningsredaktioner så tycker jag att tre dagar i följd gav mig det jag behövde. Jag vet 

hur en vanlig dag kan se ut, och har den kunskapen som krävs för att kunna dra slutsatser av det jag 

såg under dessa dagar. 

Anledningen till att jag tror att observationerna tillsammans med personliga intervjuer kompletterar 

varandra bra är att det man säger inte alltid stämmer överrens med det man gör. I vilken yrkesroll som 

helst finns nog en tanke om vad man "ska" göra, men verkligheten ser ut på ett annat sätt. Jag började 

således med intervjuerna och gick in på observationerna efter det, just för att se hur väl svaren på 

intervjuerna ser ut i verkligheten. 

Jag fann att det inte alltid stämde överrens, men med det sagt så vill jag påpeka att det för det inte 

behöver vara lögner. Vissa saker kan ske mer sällan och jag kan ha haft "oturen" att ha varit på plats 

en sådan dag då det inte skedde. En sak som visade sig under mina observationer var att synen på 

redigering inte riktigt stämde överrens med verkligheten. Sparsam redigering, och det man kunde göra 

i mörkrummet, var svar jag fick under intervjuerna, men under observationerna fick jag se exempelvis 

kloning (att ta bort någonting ur bilden) och höra att det var mer okej att redigera "hårdare" till 

bilagorna, eftersom läsaren då är mer beredd på det. Jag tycker att detta är ett bra exempel på varför 

dessa två metoder passar bra tillsammans. Hade jag bara gjort intervjuer med fotograferna hade jag 

inte riktigt fått en sann bild av hur det faktiskt ser ut. 

Visuella studier i form av fotografi valde jag på grund av att ämnet till denna uppsats är just fotografi, 

och att fotografera det jag undersökte tyckte jag skulle vara ett bra sätt att gestalta och skapa en vidare 

förståelse för fotografers arbete på morgontidningar. Jag fotograferade mina bilder under 

observationsdagarna, och har efteråt gjort ett urval av bilder som jag tycker tillför mest till uppsatsen. 

Bilderna har jag satt ihop till en utställning, jag har döpt dem och till varje bild finns en kort text. Jag 

har valt att ha med bilderna i min uppsats eftersom jag tycker att de bidrar med förståelse och variation 

till uppsatsen, och jag tycker att det är viktigt att bilderna är en del av uppsatsen och inte bara en 

gestaltning. För att bilderna ska komma till sin fylla rätt har jag även satt ihop en pdf-fil som kommer 

att följa med arbetet. 
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5.1.1 Reliabilitet 

Det jag har "mätt" eller snarare tagit reda på i min uppsats är hur förhållandena ser ut för fotografer på 

morgontidningar att jobba med bildreportage. För att få svar på min forskningsfråga har jag observerat 

och intervjuat fotograferna på en morgontidning, samt intervjuat en utav nyhetscheferna på samma 

tidning. Jag tycker att mitt urval har varit bra. För att ta reda på fotografernas förhållanden bör man 

rimligtvis ta med fotograferna i undersökningen, och även nyhetschefen som har sista ordet i det 

fotograferna gör. 

Vidare tycker jag att jag även lyckats ta reda på det som jag gav mig ut för att ta reda på. Jag anser att 

svaren jag fått och det jag såg och hörde under observationerna har gett mig det svar jag var ute efter. 

Jag känner att jag har tagit reda på hur förhållandena ser ut för fotografer på morgontidningar att jobba 

med bildreportage. 

5.2 Anonymitet 

Fotografernas namn i sig tillför ingenting till uppsatsen, deras yrkestitel desto mer. Därför har jag valt 

att inte sätta namn på dem i intervjuerna. 

Inte heller namnet på tidningen tillför någonting till uppsatsen, jag har därför valt att nämna vilken 

upplaga tidningen har, för att läsaren ska få en förståelse för vilken storlek tidningen har och vad den 

kan jämföras med. 

Jag lovade aldrig någon fullständigt anonymitet, och fotograferna går att identifiera genom bilderna 

jag tog under observationerna. Alltså, anonymiteten finns med i uppsatsen på grund av att namn inte 

tillför någonting, det skulle tvärtom skapa oönskad fokus på personerna och inte på dem som 

fotografer. Jag har heller inte nämnt om det är kvinnor eller män som jag har intervjuat, detta av 

samma anledning. I en uppsats som är baserad på genus eller feministiska teorier hade deltagarnas kön 

varit av vikt, men jag har undersökt fotografernas, och inte den enskilda fotografens, förutsättningar.  

5.3 Bildreportage 
Enligt litteraturen är ett bildreportage: 

 Oarrangerat (som i oarrangerade bilder) 

 Bidrag (varje bild ska bidra med någonting nytt) 

 Tema (det ska finnas ett tydligt tema i reportaget, och det ska finnas någonting som binder 

samman bilderna) 

 Tid (det bör få ta den tid det behöver) 

(se 2.3 Bildreportaget) 

De svar jag fått från fotografer och specifikt fotograferna på den besökta tidningen ger på ett ungefär 

samma bild av vad ett bildreportage är, men det skiljer sig åt på vissa punkter. Ibland handlar det dock 

om rena variationer av samma sak.  

Den största skillnaden var dock att fotograferna på morgontidningen jag besökte, tycker att "Hemma 

hos" och andra liknande bildrika reportage är ett bildreportage. Enligt litteraturens definition av 

bildreportage skulle jag säga att detta inte är bildreportage, då för det första, bilderna ofta är väldigt 

arrangerade. För det andra tycker jag att fotografernas egen definition av bildreportage motsäger att 

"Hemma hos" är bildreportage. De tycker att bildreportage ska följa ett skeende och bygga på bilder. I 

reportage som "Hemma hos" och "Stil" har bilderna ett tema, visst, men de skildrar inte ett skeende 
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eller en händelse, bilderna är snarlika och man kan då fundera över huruvida bilderna för sig bidrar 

med någonting till reportaget. 

Enligt fotograferna på morgontidningen jobbar de med bildreportage hyfsat ofta, i och med "Hemma 

hos" och "Stil", men på nyhetsplats förekommer det inte. De "tyngre" "viktiga" bildreportagen får inte 

plats i tidningen. Fotograferna tycker att detta är synd, och de tycker att bildreportage passar in i den 

tryckta upplagan av tidningen. Nyhetschefen däremot håller inte riktigt med. Hen tycker att denna och 

många fler morgontidningar inte är det rätta forumet för bildreportagen på nyhetsplats. Dock så tycker 

nyhetschefen att det skulle bidra med variation, så kanske ändå att det skulle vara bra att publicera de 

"viktiga" bildreportagen på nyhetsplats. För variation är alltid bra, som hen själv uttryckte det. En av 

fotograferna höll även med om detta och tryckte även på att variation är bra för tidningen. Det tillför 

den någonting extra. 

5.3.1 Nätet och bildspel 

Någonting som jag tog upp under intervjuerna var frågan om Internet och bildspel. Kan ett bildspel ses 

som ett bildreportage, och är nätet en bra plats för att publicera bilder? På denna punkt fick jag 

tvetydiga svar. Vissa av fotograferna tycker att Internet är en bra publiceringsplats, och bildspel likaså, 

men att man på denna tidning inte använder sig av möjligheterna på bästa sätt, att ingenting "satsas på 

webben". En annan fotograf tycker att Internet och bildspel borde användas mer, men var osäker kring 

om ett bildspel kan vara ett bildreportage, det blir lätt ett "kollage" av bilder. Ytterligare en fotograf 

var inte så säker på att bildspel kan likställas med bildreportage på grund av att det ofta blir för många 

bilder och att layouten är en stor del av det som gör ett bildreportage till just ett bildreportage. 

5.4 Förutsättningarna 
Under mina observationer och utifrån de svar jag fick på mina intervjufrågor anser jag att det både 

finns och inte finns förutsättningar för att jobba med bildreportage på en morgontidning av den storlek 

som den jag besökte. Ofta begränsar tiden fotografen att ta de bilder han eller hon skulle behöva och 

på nyhetsplats är det varken kutym, eller speciellt bra anpassat för publicering av bildreportage. Under 

en dag finns dock stunder då fotografen har väldigt lite att göra. Under de dagar jag observerade i 

synnerhet. Andra dagar kan naturligtvis vara fyllda, och stressiga, men det finns sådana dagar som är 

lugna och där det skulle gå att fara ut och ta lite bilder till ett löpande projekt. En fotograf på en 

morgontidning, med en önskan om att göra bildreportage, har tiden att jobba med det under tider på 

dagarna när ingenting annat finns att göra, skulle jag vilja påstå.  

Från ledningens håll, nyhetschefen, finns vissa tveksamheter kring hur väl ett "riktigt" bildreportage, 

sådant som litteraturen och även fotograferna beskriver det, passar in i den tryckta upplagan av 

morgontidningen. Speciellt på nyhetsplats. Men, en vilja till variation finns, i synnerhet hos 

fotograferna, men även hos nyhetschefen. 

Om viljan finns, om passionen och drivkraften finns, så finns även förutsättningarna. 

Jag får även känslan av att det är förväntningarna som sätter stopp för att bildreportagen ska göras och 

komma in i den tryckta upplagan. Förväntningarna på fotograferna, vad det är de ska göra på jobbet. 

Det förväntas inte av dem att de ska göra bildreportage, och det finns ingen som säger åt dem att göra 

det. Jag tror att det till viss del handlar om en osäkerhet från fotografernas håll, det vet inte om de får. I 

synnerhet gäller detta de yngre fotograferna på redaktionen, de som inte har så många år på nacken. 

De som jobbat på tidningen längre tror jag lider av ett annat problem, jag tror att jobbet är lite av en 

vanehandling, man kommer till jobbet och gör det man ska. Med det inte sagt att de gör ett dåligt jobb, 

men jag tror att efter ett tag på ett jobb blir man så rutinerad och van att det hela går av bara farten. 
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5.5 Vidare forskning 

Bildredigering och manipulation var någonting som jag kom i kontakt med genom arbetet och som har 

betydelse för att förstå hur fotograferna arbetar med sina bilder från början till slut. Jag kommer dock 

inte att gå närmare in på det då det är material för en helt egen uppsats. Jag lämnar därför över 

stafettpinnen till andra forskare som kan tänkas finna det intressant. En av anledningarna till att det för 

mig inte känns rätt att undersöka vidare är att det antagligen skulle passa bäst med en kvantitativ 

studie, till skillnad från min kvalitativa synvinkel. 

I intervjuerna dök det upp ett spännande ämne i och med fotografens relation och samarbete med 

redigerarna på tidningen. Detta är någonting som i mindre skala är relevant för uppsatsen, men för att 

få en riktig förståelse för hur det ligger till krävs vidare, djupare, studier av fenomenet. Detta får inte 

plats i mitt arbete, men jag välkomnar vidare studier från andra forskare som känner sig lockade att ta 

tag i ämnet. 

6.0 Slutsats 
Förutsättningarna för att, som fotograf, jobba med bildreportage på en morgontidning är inte perfekta. 

Det finns tankar kring huruvida det ens passar in i tidningen, att det är fel forum, och det finns 

förväntningar på fotograferna. 

Ett bildreportage kan definieras på många olika sätt, har jag kommit fram till under arbetet med denna 

uppsats, men det verkar finnas en "verklig" definition, och sådant görs för det mesta inte på 

morgontidningar, eller lokal dagspress, vad man nu vill kalla det. 

Under mina intervjuer och under de dagar jag observerade fotograferna på morgontidningen fick jag 

mixade budskap, "ja, vi jobbar med bildreportage" men verkligheten ser ut på ett annat sätt. Enligt 

fotograferna och nyhetschefen på tidningen är "Hemma hos" och "Stil" bildreportage, för det är då 

bilder får ta plats i den tryckta upplagan, men varför kalla det bildreportage? De var alla överens om 

att det egentligen inte är bildreportage, att bildreportage är någonting helt annat. 

Jag väljer därför att säga att det som sägs vara bildreportage på morgontidningar, i själva verket inte 

alls är det. På morgontidningen jag besökte jobbar man alltså inte med bildreportage. På en nivå var de 

alla medvetna om det, och tycker att det är synd, men det verkar inte som att det prioriteras speciellt 

högt. Jag tror dock att det skulle göras om det tydligt fanns med i arbetsuppgifterna, som jag nämnt i 

min diskussion ovan, så tror jag att det hela har mycket att göra med att man gör det som förväntas av 

en. Man kommer till jobbet och gör det man ska. 

En tanke kring bildspel på tidningens hemsida är att, om den tryckta upplagan inte alltid får plats med 

bildreportagen så kan de ju i alla fall kunna finnas på hemsidan. På så sätt kommer bilderna ut och 

göms inte bara undan i ett arkiv någonstans på redaktionen. Noga igenomtänkta bildspel, med noga 

utvalda bilder skulle kunna vara ett alternativ att satsa på till de bildreportage som inte får plats i 

tidningen. 

Så till den verkliga slutsatsen: Möjligheterna finns till att jobba med bildreportage på en 

morgontidning, men förutsättningarna är inte de bästa. Det finns inte alltid tid, man är inte säker på att 

det är rätt forum, och bildspelen på hemsidan sköts inte på bästa sätt. Med lite vilja skulle det inte vara 

omöjligt, och som alla var överens om så är variation positivt. Som vissa sa, så passar bildreportage 

visst in i en morgontidnings tryckta upplaga. 
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8.0 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Intervjumanual 

Jobbet på Morgontidningen 

Hur kan en dag se ut för dig på redaktionen? 

Vad kan ett vanligt fotojobb vara för dig? 

Hur tänker du inför de fotojobb du ska göra? 

Vad är viktigast? 

Hur tänker du då du fotar? 

Var ligger ambitionsnivån? En bild (det är det enda som får plats ändå, flera för att ha och välja på, 

flera för att det kanske finns chans att man gör plats för fler) 

Tekniskt, hur viktigt är det? 

Innehåll, hur tänker du kring innehållet och bildkompositionen. 

Känner du att du som fotograf kan komma med egna uppslag till tidningen? 

Om nej: Varför? 

Om ja: Får du också genomföra uppslagen? 

Känner du att du som fotograf är viktig på tidningen? 

Om nej: Varför, och hur märks det? 

Om ja: Varför, och hur märks det? 

Vem fördelar jobben?  

Har fotografen nån möjlighet att påverka?  

Samarbete med reporter?  

Vad är en bra bild?  

Är fotografen journalist?  

Vad är bildjournalistik? 

Bildreportage 

Hur skulle du definiera ett bildreportage? 

Vad är skillnaden mellan ett bildreportage och "bara" en bild? 



 

 

Är bildreportage viktiga? Kan de säga någonting mer än vad "bara" en bild kan, eller vad en artikel 

kan? 

Har du jobbat med bildreportage? För denna tidning? Annanstans? 

Är det en del av jobbet på redaktionen? 

Om nej: Varför? Skulle du vilja? Beror det på din egen vilja eller på att det inte finns några 

möjligheter till det? 

Om ja: På vilket sätt? Hur ofta? Varför? 

Passar bildreportage in i morgontidningens tryckta upplaga? 

Om nej: Varför? 

Om ja: På vilket sätt? 

Är bildreportage någonting du strävar efter som fotograf? 

Jobbar du för att få in bildreportage i tidningen? 

Nätet? Är det en bra plats för bildreportage?  

Finns det någon skillnad mellan bildreportage och bildspel (alltså, att bara lägga upp fler bilder eller 

tänks det i reportage).  

Vem publicerar bilder på nätet?  

Fungerar det bra? 

 

 

 



Av: Moa Fredholm

Pressfotografen



Ibland kan väntan bli lång för fotografen, 
ibland längre än tiden som finns till för-
fogande till själva plåtningen.

Väntan



Att vara fotograf är ofta ett ensamt yrke. På en dag spenderas 
mycket tid i sitt eget sällskap.

Ensam



Aktiv

Att, som pressfotograf vara aktiv i sin roll är av yttersta vikt. 
Speciellt när barn är med i bilden.



Tid

In, ut, sikta, skjut. 
Ofta finns inte den tid fotografen skulle be-
höva. Begränsningar är en del av vardagen.



Tangentbordet

Det blir många tryck på tangentbordet under en dag för 
pressfotografen. De många snabbkommandona används ofta.



Ansvar ig

Fotografen har inget juridiskt ansvar över bilderna som publiceras i tidningen. Alla tidningar har en ansvarig utgivare. 
Ibland blir det nödvändigt för fotograferna att samråda med honom eller henne. Det är dock inte speciellt vanligt.



Digitalt

I dag sker all fotografering digitalt, det gör att fotograferna 
direkt kan kolla hur en bild blev, om den blev bra eller dålig.



Variation

Under en plåtning försöker fotograferna att variera sig så mycket 
som de kan. Olika vinklar, olika skärpedjup, olika kompositioner.



Tystnad

Allt som oftast är det reportern som sköter snack-
et när teamet kommer på plats. Först när det är 
dags för plåtning kommer fotografen till liv.



Bakom

När kameran kommer fram lever fotografen upp, bakom ka-
meran tar de plats, tar kommandot. Alltid bakom kameran.



Ofta sker fotografering under intervjun, i den “naturliga” sit-
uationen. Om tid finns kan fotografen ta fler bilder efteråt.

Under


