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Förord 

Eftersom fotografi är ett stort intresse, och som på sätt och vis ”saknats” i min utbildning, 

kändes det naturligt att min uppsats på något sätt skulle behandla den fotografiska bilden. Och 

då naturen ligger mig mycket varmt om hjärtat, och bildskapandet och naturskildringen alltid 

funnits i min omgivning, blev naturbilden ett ganska självklart val. Så jag satte igång, och det 

har varit en trevlig och intressant resa in i naturfotografiets fascinerande värld. 
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INLEDNING 
Vårt samhälle är i högsta grad ett bildsamhälle. Överallt möts vi av bilder, och särskilt 
fotografiska bilder dyker upp i alla sammanhang. Men hur ofta tänker vi på vad en fotografisk 
bild egentligen är? Vi är så vana att se dem att vi tenderar att ta dem för givna, och uppfatta 
dem som en direkt avbildning av hur verkligheten ser ut. Men med allt som händer i vår tid, 
och med den ökande användningen av datorer, är fotografiets verklighetsanknytning inte 
längre lika självklar. Att ägna sig åt att studera fotografin innebär att reflektera över vår egen 
definition av ”sanning” och ”verklighet”. 
 
Jag kommer att i denna uppsats diskutera den fotografiska bilden av naturen, vilka olika ideal 
som finns och hur bilden förändras. Det finns en del trender som är intressanta när det gäller 
naturfotografins roll. T ex utser Naturvårdsverket varje år ”Årets naturfotograf”, som har 
bidragit med någonting inom naturvården. Världsnaturfonden WWF utser ”Årets pandabok”, 
som ofta är inriktad mycket på fotografin. Detta tyder på att man kan se naturfotografin som 
ett slags naturvårdsarbete. 
 
Diskussionen om fotografisk ”äkthet” förs på olika plan, och verkar vara något som de flesta 
naturfotografer har åsikter om. Vad händer t ex med äktheten vid den tekniska utvecklingen 
och nya bildmanipuleringsmöjligheter? 
 
Denna uppsats handlar om naturfotografin. En genre inom naturskildringen som är relativt ny, 
men som har inneburit många förändringar för bilden av naturen. 
 
Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen diskuterar naturfotografins roll som skildare av naturen. Genom en tillbakablick 
uppmärksammas vilka frågor dagens naturfotografi står inför, och även hur framtiden ser ut 
för genren naturfotografi. I fokus för studien finns diskussionen kring äkthet och 
verklighetsanspråk. 
 
Mitt syfte är att undersöka hur etablerade naturfotografer själva ser på sin verksamhet, och 
vad de anser att de förmedlar med sina bilder. 
 
Mina huvudfrågeställningar lyder: 

 Vilken roll har naturfotografin? 
 Vilka tendenser finns inom naturfotografin idag? 
 Hur ser framtiden ut för naturfotografin? 
 På vilket sätt behandlas äktheten inom genren? 

 
Metod 
Sökstrategier 

Att försöka ringa in det fotografiska fältet är en omfattande uppgift. Jag har via olika 
databaser sökt upp den litteratur som har verkat mest relevant för studien. I första hand har jag 
sökt efter ordet naturfotografering. Jag har även tittat på allmän fotografisk teori samt det 
vidare ämnesområdet Visual Culture, främst för att själv skaffa mig bakgrundskunskap. 
Ganska snart i mina litteratursökningar märkte jag att det fanns återkommande inslag vad 
gäller författare och teoretiker. Delar av den litteratur jag hittade inledningsvis var antologier 
där flera skribenter deltog, vilket gjorde att jag fick en översikt över fältet och de aktörer som 
kan sägas vara givna i detta sammanhang. Eftersom intervjuer varit det primära i min uppsats 
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har intervjumaterialet fått styra vilken litteratur som varit relevant. Här finns alltså inte någon 
ambition att ge en heltäckande bild av det som finns skrivet. 
 
Undersökningens metod 

Det empiriska materialet i studien består i första hand av åtta intervjuer. Alla intervjuerna har 
skett via telefon, och de är 45-70 min långa. Intervjuerna har inte strikt följt en given linje, 
utan byggt på ett antal stolpar1, som intervjupersonerna ganska fritt har kunnat diskutera 
vidare ifrån. Intervjuerna har alltså blivit individuellt utformade, och har mer fått karaktären 
av samtal än av utfrågningar. Intervjuerna har spelats in, och sedan transkriberats i sin fulla 
längd. Därefter har jag gått igenom de skrivna intervjuerna, för att hitta teman som kunde 
användas till analysen. Jag har alltså låtit det insamlade materialet styra mycket hur analysen 
har utformats. Intervjupersonerna presenteras i texten för tydlighetens skull var för sig. 
Genomgången av intervjuerna sker i bokstavsordning. Jag har valt att i 
intervjusammanställningen använda mig av många och relativt långa citat från 
intervjupersonerna. Detta för att jag anser att det många gånger ger en mer rättvis och levande 
bild av ett uttalande, om det framställs med personens egna ordval o s v. Dessa citat har jag 
dock redigerat för att de ska bli mer lättåtkomliga och läsbara. Vid denna redigering har jag 
endast putsat lite, genom att ta bort pauser, mellanord, upprepningar mm. Jag har alltså inte 
ändrat något i själva innehållet, utan bara renodlat de egentliga meningarna. Varje 
intervjuperson har sedan fått titta igenom texten, för att kontrollera att inga missförstånd eller 
fel har smugit sig in. 
 
Urval och avgränsningar 

Jag har valt ut personer som alla på något sätt är synliga och erkända inom naturfotografin. 
Vissa har jag känt till och fått kontakt med via personliga kontakter, och andra har jag läst och 
hört talas om på andra sätt. När jag hade samlat på mig ett antal intressanta personer tog jag 
kontakt med elva av dem via e-mail, med förfrågan om de ville medverka i min studie. Av 
dessa svarade åtta fotografer som var intresserade av att delta. Dessa åtta är: Jan Grahn, Claes 
Grundsten, Bruno Helgesson, Terje Hellesø, Ingmar Holmåsen, Björn Röhsman, Hans Strand 
samt Staffan Widstrand. En kort beskrivning av var och en finns innan varje 
intervjugenomgång. 
 
En avgränsning jag har gjort i min undersökning handlar om olika typer av fotografi. 
Fotografi innefattar i vidare mening både stillbild och rörliga bilder. I denna uppsats avser jag 
med begreppet fotografi enbart stillbildsfoto. Detta ställningstagande är endast en 
avgränsningsfråga, och handlar inte om någon värdering gällande kvalitet. 
 
Att skriva en uppsats om naturfotografi utan att ha med några bilder verkade både dumt och 
tråkigt, och därför bad jag de intervjuade fotograferna om tillåtelse att använda två av deras 
bilder i uppsatsen. Jag menar att medverkandet av bilder, förutom att höja estetiken för 
uppsatsen, är ett viktigt komplement till intervjuerna, därför att de säger lite mer om varje 
fotograf, och kanske illustrerar deras uttalanden. Nästan alla fotografierna är färgbilder, men 
av trycktekniska och ekonomiska skäl har det tyvärr endast varit möjligt att ha med svartvita 
bilder i uppsatsen. Naturligtvis förtar detta faktum mycket av bilderna, men jag anser att de 
ändå ger betydligt mer än inga bilder alls. Jag vill dock att läsaren bör vara medveten om att 
dessa bilder alltså inte kommer helt till sin rätt i detta sammanhang. 

                                                 
1 För intervjustolparna, se bilaga 
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Metodreflektion 

Att alla mina intervjupersoner är män är en ganska intressant fråga. Det slog mig ganska tidigt 
när jag letade efter personer inom naturfotogenren att väldigt få var kvinnor, speciellt inom 
det mer etablerade toppskiktet. Under intervjuandets gång har jag fått tips på kvinnliga 
naturfotografer, men jag har valt att inte ta in ytterligare intervjupersoner i studien, då jag 
tyckte att antalet var fullt tillräckligt. Diskussionen om den generella bristen på kvinnliga 
naturfotografer är både intressant och omfattande, och förtjänar egentligen en egen studie. 
 
Jag har i min studie valt att fokusera på en grupp etablerade och erkända fotografer. Ett annat 
val hade kunnat vara att sprida fältet, genom att välja fotografer ur både det etablerade skiktet 
och bland nykomlingar inom genren. Men detta hade varit en helt annan typ av studie, som 
kanske hade sagt någonting om skillnader ur ett ”generationsmässigt” perspektiv. Mitt 
intresse var dock att se hur en relativt samstämmig grupp naturfotografer ser på sin 
verksamhet, när nu förutsättningarna förändras så som de gör idag. 
 
Meningen med studien är att låta de intervjuade fotografernas egna åsikter komma till tals. Jag 
har inte strävat efter att inta en kritisk hållning, och jag har därför inte ”granskat” fakta som 
kommit fram under intervjuerna, utan låter alla uttalanden stå för sig själva. Varje fotograf har 
fått läsa igenom avsnittet som handlar om honom själv. Vissa små ändringar har gjorts efter 
deras önskemål, främst när det gäller förtydliganden av vad de menar. Ingen fotograf har 
alltså ”tagit tillbaka” sådant som de sagt, utan korrigeringarna gäller främst formuleringar. 
Detta anser jag inte är till någon nackdel, eftersom åsikterna på så sätt blivit tydligare. 
 
Uppsatsens disposition 

Jag kommer först att ge en överblick över den forskning som finns tillgänglig, och som jag 
har tagit del av. Därefter går jag in på ett avsnitt som behandlar den bakgrund som behövs för 
förståelsen av min undersökning. Här ingår både en kortfattad historik över fotografin och 
över naturskildringen i stort. Efter detta går jag igenom det fält som fungerar som teoretisk 
inramning av studien, nämligen den allmänna fotografiteorin. Sedan följer själva 
undersökningsavsnittet, där en intervjuperson i taget behandlas. Först ges en kort presentation 
av personen och sedan presenteras intervjun på ett tematiskt sätt. Därefter följer analysen och 
slutligen en sammanfattande diskussionen utifrån det insamlade materialet. 
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FORSKNINGSÖVERSIKT 

Tidigare forskning/forskningsläget 
Då man söker på ämnet naturfotografi så märker man att den mesta litteratur inom ämnet är 
handböcker, reportageböcker, konstnärliga böcker och annan typ av branschlitteratur. Om 
fotografi i allmänhet finns det dock en hel del mer vetenskaplig litteratur, som ofta har 
antingen en konstvetenskaplig eller en samhällsvetenskaplig utgångspunkt, vilkas fokus 
naturligtvis ofta skiljer sig åt. Mycket av den samhällsvetenskapliga litteraturen behandlar 
fotografin ur ett socialt perspektiv, och intresserar sig för hur människor använder sig av den 
fotografiska bilden. Den mer konstvetenskapliga inriktningen handlar generellt om fotografin 
som bildmedium, vilka egenarter fotografin har i jämförelse med andra konstarter, fotografiets 
verklighetsanspråk o s v. Naturligtvis finns en mängd litteratur som inriktar sig på den 
historiska utvecklingen, ganska ofta inriktad på de tekniska aspekterna av kameran. Förutom 
denna litteratur finns också artiklar och essäer i olika tidningar och tidskrifter. Den svenska 
tidskriften FOTO handlar om fotografi i stort, och har då och då artiklar kring naturfotografi. 
Camera Natura, som är en nordisk tidskrift, är som namnet visar inriktad på naturskildringen. 
Det är en tidskrift av och för naturfotografer, och här förs ofta intressanta diskussioner i 
ämnet. 
 
Det finns vissa teoretiker som återkommer i olika sammanhang vad gäller fotografi. En av 
dessa är Susan Sontag, som i sin bok Om fotografi öppnar upp för diskussionen om vad 
fotografi är och vad dess roll i vårt samhälle är. Hennes inriktning är främst det sociala 
perspektivet på användandet av fotografiska bilder. En annan är Roland Barthes, som är en av 
de verkliga klassikerna inom denna disciplin, och hans bok Det ljusa rummet kan ses som ett 
standardverk i ämnet. Jag har tagit del av dessa, men använder mig inte av dem direkt i 
uppsatsen, eftersom jag anser att andra verk är mer relevanta för denna studie. 
 
Av de svenska forskarna på området har jag valt att fokusera på Jan-Erik Lundström, som kan 
sägas ha den största bredden i vårt land inom fototeorin. Han har förutom skrivit egna texter 
kring fotografin som genre även sammanställt flera av de internationella klassikerna i ett par 
antologier. Jag har i mitt arbete tagit stor hjälp av Lundströms arbete, för att skaffa mig en 
överblick över och förståelse för fältet i sin helhet. 
 
När det gäller genomgången av fotografins historik har jag främst använt mig av Petr Tausks 
bok Fotografins historia under 1900-talet. Den har varit relevant eftersom den fokuserar 
mycket på fotografins bildmässiga historia, hur idealen har förändrats och hur relationen 
mellan fotografi och konst har påverkat utvecklingen. 
 
Bakgrund 
Seendet 

Vad är egentligen seendet? Vad är det vi gör när vi ser? Filosofen Marx W. Wartofsky menar 
att våra ögon är de organ genom vilka vi ser, men att det är vi som ser, med hjälp av våra egna 
ögon.2 Wartofsky anser att det mänskliga seendet är en artefakt, och att vi själva hela tiden 
förändrar vårt sätt att se. Bildlig representation inte bara avspeglar det sätt på vilket vi ser, 
utan påverkar också vårt sätt att se. 
 

                                                 
2 Marx W. Wartofsky, ”Kameror kan inte se: Representation, fotografi och det mänskliga seendet” i Tankar om 
fotografi, red. Jan-Erik Lundström (Stockholm, 1993) sid 36 
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Från grottmålningarna till måleriet, till fotografin, till rörliga bilder har människor avbildat 
världen i bilder på historiskt och kulturellt föränderliga sätt. Mitt argument här är att dessa 
avbildningssätt i sig själva påverkar vårt sätt att se. Vi ser genom vårt sätt att göra bilder. 
Det finns därför inget essentiellt seende, inget ”korrekt” sätt att se som framåtskridandet i 
bildkonsterna till sist har uppnått. Kameran ger oss inte den slutgiltigt ”realistiska” 
representationen av vad ögat ser.3

 
Kamerabildens historiska utveckling beror alltså på en rad olika mänskliga val, och kan inte 
ses som någonting oberoende av annan utveckling, till exempel den teknologiska eller den 
kulturella.4
 
Fotografins historia 

Fotografins historia är ett omfattande ämne, som innefattar flera olika, parallella historier. 
Naturligtvis är det frågan om teknisk historia. Kameran är en teknisk uppfinning, som hela 
tiden utvecklas. Nya innovationer gör att de tekniska framstegen förbättrar både kamerorna 
och dess tillbehör, liksom filmen. Men bredvid denna tekniska historia, naturligtvis hela tiden 
sammanlänkad med denna, löper den mer bildmässiga historien. Idealen inom bildskapandet 
utvecklas också ständigt, inom alla genrer av bildmedier. Jag kommer här att kort och 
övergripande gå igenom den tidigaste tekniska fasen i fotografiets historia, men 
huvudsakligen kommer fokus att ligga mer på kamerans utveckling som bildskapande 
medium, eftersom detta är mer relevant för denna studie. Petr Tausks bok Fotografins historia 
under 1900-talet ger en övergripande bild av fotografins utveckling på båda dessa plan. Han 
går igenom både de tekniska innovationerna och hur dessa påverkar synen på bildskapandet. 
Trots att fotografins historia är relativt kort, har den redan hunnit gå igenom olika faser som i 
viss mån kan jämföras med, och i en del fall sammanfaller med, måleriets olika faser. 
 
Uppkomsten av fotografiet som medium hänger tätt samman med demokratiseringen av 
samhället, med början i den franska revolutionen. Upphovsmännen inom fotografin tyckte att 
det var betydligt viktigare att utveckla en form av mekanisk avbildning än ett nytt konstnärligt 
uttrycksmedel.5 1839 offentliggjordes fotografin i Frankrike. Porträttfotografin hade en tydlig 
roll i utvecklandet av fotografin som medium. När de breda samhällsskikten började stiga 
uppåt uppstod behovet av massproduktion, och detta gällde även porträttet. Många ville 
manifestera sin ställning genom att låta sig avporträtteras, precis som adeln tidigare gjort med 
hjälp av måleriet, och till detta lämpade sig den fotografiska bilden väl, eftersom den var 
billigare att framställa.6
  
En teknisk uppfinning står sällan självständig, utan ingår i en process av olika uppfinningar 
och förbättringar av redan existerande uppfinningar. Den är beroende av både samhällets 
önskemål, tidigare kunskaper och innovativa, begåvade människor. Fotografin uppfanns 1826 
av Nicéphore Niepce.7 Kemin som vetenskap var på modet, och i högre kretsar, som Niepce 
tillhörde, var det populärt att ägna sig åt vetenskapliga experiment, delvis som sällskapslek. 
Man lade föremål på papper som preparerats med silversalter och utsatte det för solljuset. På 
så sätt fick man föremålets konturer på papperet, men eftersom man inte kände till något sätt 
att fixera bilden försvann den så småningom. Niepce funderade över hur man kunde 
genomföra det sista steget, delvis på grund av uppfinnandet av litografin, som importerades 

                                                 
3 Wartofsky, sid 32 f 
4 Ibid. sid 32 f 
5 Petr Tausk, Fotografins historia under 1900-talet (Lund, 1980) sid 12 
6 Giséle Freund, Fotografi och samhälle (Stockholm, 1977) sid 23 f 
7 Ibid. sid 36 
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till Frankrike i början av 1800-talet. Han hade svårt att få tag på stenar till sina 
litografiexperiment, och därför ersatte han stenarna med metallplattor, och lät solen ersätta 
pennan. Och 1826 lyckades han alltså få ett avgörande resultat.8
 
Niepces uppfinning var än så länge ganska primitiv, och han dog fattig eftersom han inte fick 
någon större framgång med den. Genombrottet kom med målaren och scenografen Daguerre, 
som utvecklade Niepces uppfinning. Dessa två män hade kontakt med varandra och 
samarbetade delvis, och Daguerre fortsatte samarbetet med Niepces son när Niepce själv dog. 
Att hitta finansiärer till uppfinningen var ett svårt företag. På grund av att Daguerre var en 
skicklig affärsman lyckades han så småningom få staten att förvärva uppfinningen, och den 
offentliggjordes vid ett sammanträde i Vetenskapsakademin den 19 augusti 1839.9
 
Varje samhälle utvecklar nya former av konstnärliga uttryck, som både skapas av samhälles 
krav och dessutom speglar detta samhälle. Strukturerna i samhället påverkar både innehållet 
och formen hos konstverket. Konstverkets teknik förändrades markant under 1800-talet, då 
den industriella epokens inträdande medförde tekniska och mekaniska framsteg. Freund 
skriver: 
 

Fotografiets förmåga att exakt återge den yttre verkligheten – en förmåga som är 
inneboende i dess teknik – ger det en dokumentär karaktär, och därför framstår det som 
det mest trogna och mest opartiska sättet att återge samhällslivet. […] trots att fotografiet 
är nära förbundet med naturen är dess objektivitet bara konstgjord. Linsen, detta öga som 
sägs vara så opartiskt, medger alla slags deformationer av verkligheten, ty det är alltid 
fotografens synsätt och uppdragsgivarens krav som bestämmer bildens karaktär. Det 
betydelsefulla med fotografiet är alltså inte bara att det alltid är en människas skapelse, 
utan också och i synnerhet att det är ett av de mest effektiva medlen att forma våra idéer 
och att påverka vårt beteende.10

 
Att fotografin är ett medium som alltid har stått för något slags äkthetsanspråk är det ingen 
tvekan om. Den första fotoboken, Henry Fox Talbots The pencil of nature, gavs ut 1844, och 
annonsen för boken innehöll följande text: 
 

Planscherna i det nya verket komma att utföras med största omsorg, helt och hållet å 
optisk och kemisk väg. De avses icke att förändras på något som helst vis, och de 
återgivna scenerierna innehålla intet annat än vad moder Natur tecknat med egen penna.11

 
Fotografiet har ända sedan det uppkom förhållit sig till konsten på ett eller annat sätt. Tausk 
menar att ”under 1900-talets första årtionde […] gick de flesta fotografernas egentliga 
ansträngningar ut på att komma så nära målarkonstens fenomen som möjligt”.12 Det var helt 
enkelt måleriets normer som var förebild för den tidiga fotografin. 
 
Det som uppskattades från början var att avbildningsmetoden var så pass mycket enklare och 
precisare i jämförelse med måleriet. Men ändå var måleriet en förebild för fotografiet under 
en lång period. Det dröjde innan fotografin blev så självständig att man skapade sina egna 
ramar, just eftersom man länge rättade sig efter måleriets villkor. Under början av 1900-talet 
försökte man få fotografin mer självständigt erkänd, samtidigt som man fortfarande försökte 
                                                 
8 Freund, sid 37 
9 Ibid. sid 37 ff 
10 Ibid. sid 15 
11 Fred Ritchin, Bildens förändrade värld. Den kommande revolutionen inom fotografin (Stockholm, 1991) sid 1 
12 Tausk, sid 15 
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efterlikna måleriet. Efter första världskriget började fotografin utvecklas åt sitt eget håll och 
hitta sin egenart som medium.13

 
Föreställningen om att fotografiet bör efterhärma måleriet tillhörde en period som kallas 
”piktorialismen”, och som sträckte sig från 1800-talets slut och fram till 1930-talet.14 Under 
denna period ville man frångå de rent fotografiska egenskaperna, för att uppnå en större 
konstnärlighet. Man använde sig av olika metoder, t ex att ställa in oskärpa på kameran eller 
att sätta fast en glasskiva insmord i vaselin framför objektivet, för att få en softad effekt.15 
Även motivvalet var viktigt. Landskap eller gatuscener i lätt dis användes mycket. Ljuset 
skulle gärna sprida sig på ett dimliknande sätt. Landskapsbilderna var ofta romantiska, och 
ibland placerades en person i en romantisk pose i förgrunden.16

 
Det var inte bara måleriet som påverkade och influerade fotografin, utan det omvända 
förekom också. Impressionismen som stilriktning hade stort inflytande på fotografin, men 
påverkades även själv av fotografins metoder.17 Petr Tausk skriver: 
 

Eftersom impressionisterna ville framställa ögonblicksintryck, ungefär som fotografin, 
måste de förenkla måleritekniken för att kunna fullborda målningen inom relativt kort tid. 
Därför målade de med breda penseldrag, varigenom det samtidigt uppstod diffusa 
konturer. Med kamerans hjälp studerade impressionisterna de växlande ljusförhållandena i 
naturen och lyckades på så sätt behandla atmosfäriska betingelser på ett både subtilt och 
korrekt sätt i sina tavlor. Fastän sådana tavlor inspirerades av fotografin, skilde de sig ändå 
på ett avgörande sätt från fotografier i fråga om skärpa och detaljrikedom. De 
konstfotografer som arbetade med målarkonsten för ögonen var å sin sida angelägna om 
att befria sig från dessa typiskt fotografiska egenskaper.18

 
Petr Tausk menar att en förklaring till att fotografin i början inte lyckades bli erkänd som en 
fristående konstgren kan vara att konstfotografin använde sig av ”måleriinspirerade element 
som stod i direkt motsats till den fotografiska avbildningens egenart”.19

 
En stilriktning inom konsten står sällan ensam, utan flera olika riktningar existerar ofta 
samtidigt, även om en av dem oftast står i fokus. Och det fanns tidigt fotografer som arbetade 
på alternativa sätt. 
 

Under konstfotografins tid sysselsatte sig andra, enstaka, fotografer med tekniska grepp 
som i större omfattning gick in på fotografins speciella egenskaper. Här var återgången till 
avbildningsskärpan betydelsefull; detsamma gäller respekten för negativet som slutgiltig 
och bindande förlaga för positivet, en förlaga som man inte fick fortsätta att påverka 
manuellt. Endast en beskärning före arbetets slutförande var kanske fortfarande 
acceptabel.20

  
I och med första världskriget kom en brytpunkt inom fotografin. Kriget inspirerade fotografer 
till att uppnå större realism i sina bilder. Fotografins utveckling påskyndades alltså av de 
villkor som rådde under kriget, och det blev mer angeläget att använda kameran till renare 
                                                 
13 Tausk, sid 12 
14 Anna Tellgren, Tio fotografer. Självsyn och bildsyn (Stockholm, 1997) sid 46 
15 Tausk, sid 16 
16 Ibid. sid 18 
17 Ibid. sid 15 
18 Ibid. sid 16 
19 Ibid. sid 25 
20 Ibid. sid 26 
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avbildningar.21 Man strävade nu efter att betona den fotografiska skärpan och utnyttja den 
fotografiska exaktheten. Detta nya bildskapande fick så småningom beteckningen ”den nya 
sakligheten”.22

 
För fotografin som medium hände mycket under mellankrigstiden. Man nådde ut till den 
breda allmänheten, främst genom att de illustrerade tidskrifterna började utnyttja fotografin på 
ett mer målmedvetet sätt. Det gavs även ut böcker, där fotografierna stod i centrum på ett 
annat sätt än tidigare, istället för att bara tjäna som illustrationer till texten. Människor fick 
mer kontakt med den fotografiska bilden, vilket ledde till ett mer medvetet seende.23

 
Fotomontage är inget nytt påfund. Det har som metod använts sedan mitten av 1800-talet för 
att få fram motiv som på den tiden var för komplicerade att fotografera på vanligt sätt. Endast 
fackmän kunde på den färdiga bilden avslöja hur den hade kommit till. Redan vid denna 
tidpunkt fanns två typer av montage: den typ som låtsades vara ett normalt fotografi och den 
som inte förnekade hur bilden hade uppstått.24

 
Efter andra världskriget uppstod nya möjligheter. Man gladde sig åt att det var fred, 
statsgränser öppnades och man kunde resa ut på ett annat sätt. Speciellt den unga 
generationen, som inte tidigare haft möjligheten att resa, var intresserad av andra kulturer. 
Detta visade sig även inom fotografin. Det fanns många veckotidningar på marknaden, och 
utbudet gjorde att man kunde publicera djupare reportage förutom aktuella händelser. Man 
använde sig av mycket bilder, och bilderna fick på så sätt en större roll än tidigare.25 Tausk 
skriver: 
 

Den nya saklighetens grundtanke, som växte fram före det andra världskriget, blev så 
banbrytande för fotografin att yngre fotografer fortsatte att ansluta sig till den även efter 
dess egentliga blomstringstid. I 60-talets måleri kan man iaktta en regelrätt come-back för 
realismen i de mest skiftande former. Även fotografin tog intryck av denna utveckling. 
Men fotograferna var helt på det klara med att det inte längre räckte med enbart sakliga 
avbildningar. Som förlagor för sina fotografier sökte de därför bara efter sådana objekt, 
där de kunde framhäva en magisk dimension i den trogna återgivningen. För den 
uppfattningen valde man begreppet ”den magiska realismen”, vilket redan hade använts 
inom målarkonsten praktiskt taget som synonym till den nya sakligheten.26

  
Även popkonstens utbredning fick viktiga konsekvenser för fotografin. En av dem var att 
verklighetstolkningen genom popkonsten åter erkändes som något konstnärligt. På så sätt fick 
fotografin större uppskattning som konstmedium, och erkändes i vidare kretsar.27

 
Att fotografin har påverkat måleriet, och inte endast påverkats av det, visar begreppet ”den 
fotografiska realismen” inom måleriet. Detta var en trend inom måleriet som även påverkade 
fotografin. Petr Tausk gör en koppling till den ömsesidiga påverkan som på sin tid fanns 
mellan fotografin och impressionismen: 
 

                                                 
21 Tausk, sid 36 
22 Ibid. sid 46 
23 Ibid. sid 44 
24 Ibid. sid 86 
25 Ibid. sid 107 
26 Ibid. sid 139 
27 Ibid. sid 156 
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På ett liknande sätt påverkade fotografin impressionismens uppkomst inom måleriet, 
något som i sin tur påverkade utvecklingen inom fotografin under 1890-talet. Alltså 
upprepade historien i viss mån sig själv. 
   Självfallet var fotografin exakt i sin verklighetsåtergivning, och det var en egenskap som 
måleriet inte kunde påverka. Måleriets inflytande gällde snarare den grundläggande 
kompositionen av former och av ljus och skugga.28

 
Den svenska naturfotografin 

Naturskildringen har naturligtvis rötter långt tillbaka i historien. Konstnärer har skildrat 
naturen på många olika sätt, och med olika avsikter. I den västerländska eran av 
upptäcktsresor var upptäckten och tyglandet av naturen en mycket viktig del. Förutom korståg 
och expeditioner till främmande platser ville man kartlägga den egna naturen, och drivkraften 
att erövra vildmarken var stark. För att förstå naturen måste man först utforska och invadera 
den.29

 
Naturfotografin startade i Sverige på 1880-talet, då industrialismen började tränga ut det 
gamla bondesamhället. Amatörerna blev en viktig grupp i den tidiga naturfotografin. Det var 
främst uppkomsten 1871 av en ny, mer lättarbetad typ av negativ som gjorde att nybörjarna 
intresserade sig för fotografering, och började ta med sig kameran ut i naturen.30

 
Svenska turistföreningens (STFs) bildande 1885 spelade en stor roll för fotografin i Sverige. 
Man uppmanade svenskarna till att upptäcka det egna landet, och i detta blev kameran ett 
viktigt redskap. Tävlingar anordnades som en uppmaning till fotografer att på ett mer 
systematiskt sätt dokumentera landet. Genom detta arbete hamnade den dokumentära 
fotografin i fokus, eftersom det i första hand handlade om att samla in och dokumentera natur 
och kulturmiljöer.31 1888 bildades Fotografiska Föreningen, som fick stor betydelse för 
spridandet av fotograferingen i Sverige. Ofta samarbetade STF och Fotografiska Föreningen 
om att anordna tävlingar med inriktning på naturfotografering. Även spridningen av idrott och 
friluftsliv drog sitt strå till stacken i fråga om att öka intresset för natur och uteliv.32

 
Intresset för naturfotografin böljade upp och ned i olika omgångar. Piktorialismen fick stort 
inflytande i Sverige vid sekelskiftet mellan 1800-talet och 1900-talet. Svenska fotografer 
inspirerades av fotografer i England och övriga Europa. Det blev omodernt att avbilda naturen 
på ett tydligt och skarpt sätt, och man övergick från att dokumentera naturen till att tolka den. 
Det blev populärt att skapa idylliska och fantasiliknande bilder, och man använde sig av olika 
metoder för att fotografierna skulle se måleriska ut.33

 
1920-talet innebar en vändning, då man återgick till den mer dokumentära, skarpt avbildande 
fotografin. Tidningarna använde sig alltmer av fotografiska bilder, och detta innebar att de 
mer sakliga och reportageaktiga bilderna ökade i status. Man intresserade sig mer för att 
skildra detaljrikedomen hos både människor, byggnader och landskapet. Måleriet blev inte 
längre förebilden för fotograferna, utan man ville skapa utifrån de egna, fotografiska ramarna. 
Kritiker vid denna tid menade att fotografin blev verklig konst först när man slutat sträva efter 
att bli konst.34

                                                 
28 Tausk, sid 238 
29 Lewis Mumford, Teknik och civilisation (Göteborg, 1984) sid 34 
30 Leif Wigh, Fotograferna och det svenska landskapet (Fotografiska museet, 1982) sid 4 
31 Tellgren, sid 51  
32 Wigh, sid 4 
33 Wigh, sid 10 
34 Ibid. sid 10 ff 
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Det nationalromantiska bildidealet som växte fram i Tyskland under 1930-talet fick stort 
inflytande även i Sverige. Och naturen och landskapet hamnade i fokus för skildringen av 
fosterlandets skönhet. Återigen ville man romantisera naturen, och man använde sig flitigt av 
filter och andra hjälpmedel för att få fram den rätta drömlika känslan i bilderna. Under 1940-
talets krigsår ägnade sig svenskarna mycket åt friluftsliv och föreningsarbete. Fotografiska 
Föreningen ökade sitt medlemsantal, och det större utbudet och lägre priset på fotografiskt 
material gjorde att fotografin var oerhört populär och fick många anhängare.35

 
Under 1950-talet vände så trenden igen. Fotografins popularitet minskade inte, men den unga 
generationen lockades av andra motiv än landskapet. Det fanns dock flera fotografer som var 
företrädare för naturfotografin, och även amatörerna bidrog till att landskapet fortsatte att 
dokumenteras. Med 70-talet kom ett större politiskt medvetande, och detta visade sig förstås 
även inom fotografin. Nu uppmärksammades och dokumenterades miljöförstörelsen, och flera 
fotografer arbetade med klara politiska målsättningar. Naturfotografin började också delas in i 
två olika inriktningar. Den ena ägnade sig åt den dokumentära bilden och att skildra 
miljöförstöringen, och den andra använde sig av naturen för att kunna skildra personliga 
upplevelser, stämningar och gradvisa förändringar i miljön.36

 
Föreningen Naturfotograferna /N 

Upprinnelsen till föreningen Naturfotograferna var det s k ”Uppsala möte” i december 1964. 
Orsaken till detta möte var att ett flertal falsarier inom naturfotografin hade avslöjats. Man 
hade fotograferat fåglar och andra djur vid boet utan att ta hänsyn, och det hade publicerats 
bilder på uppstoppade djur och djur i hägn utan att det hade angetts. Mötet samlade förutom 
naturfotografer även redaktörer och skribenter på tidningar inom natur och jakt, 
Jägarförbundets ordförande och producenter för TVs naturprogram. Detta möte brukar 
betecknas som en vändpunkt för svensk naturfotografi. Den 2 april 1966 bildades så 
föreningen Naturfotograferna.37

 
Inom den svenska naturfotografin är bildandet av föreningen Naturfotograferna en viktig 
milstolpe. Deras arbete har påverkat synen på vad naturfotografin handlar om, och det finns 
nog ingen svensk naturfotograf som inte på ett eller annat sätt har förhållit sig till föreningens 
rekommendationer och etiska regler. 
 

I Naturfotografernas stadga fastställs den grundläggande principen, att allt uppträdande 
med kamera i markerna ska ske på ett ur naturvårdssynpunkt oklanderligt sätt och att 
naturskildringen i bild inte får vara byggd på arrangemang eller andra falska 
förutsättningar. Föreningen har drivit äkthetsfrågan långt utanför de egna leden genom att 
försöka vara ett föredöme för alla som sysslar med naturfotografi samt genom att påverka 
dem, som på ena eller andra sättet använder naturbilder.38

 
Omvälvningar inom fotografin 

Fotografiet är ett gestaltningsmedium som sedan det uppfanns har genomgått en mängd 
förändringar. Både kamerorna och filmen har utvecklats och förbättrats, och de tekniska 
framstegen har medfört nya möjligheter för fotograferna. Den digitala teknikens framsteg gör 

                                                 
35 Wigh, sid 13 f 
36 Ibid. sid 15 ff 
37 Göran Hansson, ”25 år med /N.” i Naturfotograferna (bok utgiven i samband med Naturfotografernas 25 års-
jubileum, 1991) 
38 Arne Schmitz, Naturfotograferna (Stockholm, 1985) sid 6 
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att vi idag ser ganska stora omvälvningar i bildskapandet, och diskussionen om fotografiets 
verklighetsanspråk ter sig mer aktuell än på länge. Fred Ritchin behandlar i sin bok Bildens 
förändrade värld. Den kommande revolutionen inom fotografin de fakta som det fotografiska 
mediet nu står inför. Han menar att fotografiets verklighet är en myt, som det är dags att slå 
hål på. 
 

När nu allt detta pågår inom datorbildskapandet, hur kan man då trygga fotografiets 
integritet i dess folkliga roll som upplysare? […] Fotografin är lika tvivelaktig som alla 
andra media, redan innan man inför någon elektronisk teknik. 
   Vårt samhälle har nått det historiska ögonblick då det blir allt viktigare att avvisa myten 
om fotografiets automatiska verkan och trovärdighet, i synnerhet som den myten snart 
kommer att sprängas. För att kunna fundera över fotots roll i framtidens samhälle och den 
nya teknikens följder måste vi åtminstone medge att fotografin är högst subjektiv, 
tvetydig, kulturspecifik och djupt beroende av sammanhangsskapande text och layout. Det 
kan kanske vara bra (delvis som svar på bruk och missbruk av elektroniskt bildskapande) 
att börja dela in fotografierna – särskilt de som publiceras i journalistiska sammanhang – i 
”uppdiktade” och ”icke uppdiktade”, som man gör när man delar in texter i ”skönlitterära” 
och ”saktexter”; eller kanske efter källa och syfte, t ex ”datorskapade” eller 
”fotoillustrationer”. Precis som en tidning försöker skilja på ledare, recensioner, feature 
och nyheter kan vi börja skilja fotografierna i olika genrer.39

 
Ritchin funderar filosofiskt kring fotografiet och verkligheten.  

 
Det blir ett tämligen sent erkännande av hur komplicerat detta ”enkla” och ”opartiska” 
medium faktiskt är. Vad är t ex ett uppdiktat fotografi om ”kameran aldrig ljuger”? Är det 
bara foton som blivit fysiskt bearbetade i efterhand som kan räknas som uppdiktade? Eller 
– för att hävda den motsatta åsikten – är alla fotografier uppdiktade i den meningen att de 
är lösryckta avbildningar av ögonblick som i själva verket inte existerar vart för sig? Och 
vad är i så fall ett icke uppdiktat fotografi?40

 
Ritchin hävdar att en risk med stora datoriserade bildbanker, som gör bilder snabbt 
tillgängliga över hela världen, är att man bortser från att bilderna präglas av den kultur där de 
uppkommit. Bilderna uppfattas som allmängiltiga, vilket Ritchin hävdar att de inte är, utan att 
de speglar olika samhälleliga och kulturella aspekter.41

 
Men när man har avfärdat idén att fotografiet bara är en transkription av verkligheten, då 
kan man se det på ett nytt sätt. Man börjar förstå att fotografins olika avbildningsmetoder 
inte bara är komplicerade och varierar från den ena genren till den andra, utan också är 
kopplade till den kultur som fotot framställs ur. Man skulle kunna kalla fotografi ett rikt 
språkligt uttryckssätt med många nivåer, artikulerat på olika sätt enligt olika kulturers 
regler.42

 
Teorier kring fotografi 
Vilém Flusser skriver i sin bok En filosofi för fotografin att han vill ”i en filosofisk anda bidra 
till en diskussion om ’fotografin’”.43 Flusser har en hypotes som i stort går ut på att den 
fotografiska bildens uppkomst har inneburit början på en revolutionerande förändring inom 
den mänskliga kommunikationen. Han menar att vi lever i en bildvärld med fokus på den 
                                                 
39 Ritchin, sid 81 
40 Ibid. sid 81 
41 Ibid. sid 100 
42 Ibid. sid 88, 99 
43 Vilém Flusser, En filosofi för fotografin (Göteborg, originalet 1983, svensk 1988) sid 10 
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fotografiska bilden, och att vi genom detta tar denna typ av bild som självklar. Flusser menar 
att en teknisk bilds ”objektivitet” är en illusion, och därför krävs en kritisk attityd till bilden. 
Han menar att en bild alltid är symbolisk, så också den fotografiska och andra tekniska 
bilder.44

 
Denna uppenbarligen icke-symboliska – ”objektiva” – karaktär hos tekniska bilder får 
betraktaren att närma sig dem som om de egentligen inte var bilder utan en sorts fönster 
mot världen. Han litar på dem som han litar på sina egna ögon. Och om han kritiserar 
dem, så kritiserar han inte bilderna utan snarare seendet. Hans kritik avser inte 
produktionen av bilderna utan den värld han ser ”genom” dem. En sådan frånvaro av 
kritisk attityd mot tekniska bilder är farlig i en situation där dessa bilder håller på att 
ersätta texter.45

 
Filosofen och konsthistorikern Hubert Damisch är också han mycket kritisk till fotografiets 
sanningsanspråk. Han menar att den på grund av att den är en mänsklig produkt är en 
konstruktion, som inte hör ihop med verkligheten. 
 

Den fotografiska bilden hör inte till den naturliga världen. Den är en produkt av mänskligt 
arbete, ett kulturellt objekt vars existens – fenomenologiskt sett – inte kan skiljas från dess 
historiska innebörd och från det med nödvändighet daterbara projekt från vilket det 
härstammar. Men nu karakteriseras denna bild av dess sätt att presentera sig själv som 
resultatet av en objektiv process.46

 
Damisch menar att den mekaniska framställningen av fotografiet är en anledning till att bilden 
oftast framstår som självklart objektiv, och utan mänsklig påverkan.  
 

Principerna för den fotografiska kamerans konstruktion – och dess föregångare, camera 
obscuran – sammanföll med framväxten av en konventionell uppfattning om rummet och 
om objektivitet, vilken föregrep fotografins uppfinnande, och som majoriteten av 
fotografer bara rättade sig efter. Objektivet självt, som noggrant hade korrigerats för 
”distortioner” och justerats för ”felaktigheter”, är knappast så objektivt som det kunde 
verka. I sin struktur och i den ordnade bild av världen som det befäster, fogar det sig till 
ett mycket bekant om än mycket gammalt och slitet system för rumslig konstruktion, för 
vilket fotografin medverkat till att bibringa en senkommen och oväntad renässans.47

  
Walter Benjamin har en mycket kritisk inställning till fotografiet som verklighetsavbildare. I 
hans klassiker Konstverket i reproduktionsåldern skriver han om hur konstverkets aura hotas 
att försvinna vid massproduktion.  
 

Även i den mest fulländade reproduktion bortfaller ett moment: konstverkets Här och Nu, 
dess unika existens på den plats där det befinner sig. Denna unika existens har emellertid 
varit föremålet för den utveckling som det varit underkastat under loppet av sin historia.48

 
Walter Benjamin skriver i Liten fotografihistoria: 
 

                                                 
44 Flusser, sid 18 f 
45 Ibid. sid 18 
46 Hubert Damisch, ”Fem anteckningar till en fenomenologi för den fotografiska bilden” i Tankar om fotografi 
red. Jan-Erik Lundström (Stockholm, 1993) sid 28 
47 Ibid. sid 29 
48 Walter Benjamin, ”Konstverket i reproduktionsåldern” i Bild och dialektik (Staffanstorp, 1969, rev. nyutg. 
Stockholm, 1991) sid 63 
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För varje dag som går upplevs det som en alltmer pockande nödvändighet att med hjälp av 
bilden, eller snarare avbilden, få grepp om vardagens företeelser. Och klyftan växer 
mellan bilden och de avbilder som bildtidningar och journalfilmer tillhandahåller. 
Oefterhärmlighet och varaktighet är lika intimt förknippade hos den förra som flyktighet 
och reproducerbarhet hos de senare. Att höljet skalas bort från föremålet, att auran bryts 
ner är betecknande för en perception där sinnet för allt som är likartat i världen har 
utvecklats ända därhän att det via reproduktionen också förmår härma det 
oefterhärmliga.49

 
Benjamin menar att det är skillnad på manuell och teknisk reproduktion. Han hävdar att 
”medan det autentiska bevarar sin fulla auktoritet visavi den manuella reproduktionen, som 
vid en jämförelse som regel har kunnat stämplas som förfalskning, är detta inte fallet visavi 
den tekniska reproduktionen”. Detta menar han delvis beror på att den tekniska 
reproduktionen är mer avskild från originalet. Fotografiet kan t ex genom tekniska egenskaper 
framhäva aspekter av originalet som kanske inte är synliga för den mänskliga blicken.50 Och 
här kommer han in på diskussionen kring äkthet. 
 

De sammanhang i vilka produkten av den tekniska reproduktionen kan föras in må i övrigt 
lämna konstverkets integritet oantastad – de minskar i alla fall värdet av dess Här och Nu. 
Om också detta på intet vis gäller enbart för konstverket, utan i motsvarande grad till 
exempel för ett landskap som på film glider förbi betraktaren, så berör denna process just 
när det gäller ett konstföremål en kärna av största känslighet, som hos ett naturföremål 
inte är på långt när lika sårbar. Det är just äktheten. Äktheten hos ett föremål är 
inbegreppet av allt som ända från dess ursprung är traderbart hos det, från dess materiella 
varaktighet till dess historiska vittnesbörd.51

  
En risk Benjamin ser i detta med att konstverkets aura faller bort genom reproduktion är att 
det reproducerade mister sin kontakt med traditionen. 
 

Man kan sammanfatta det som här faller bort i begreppet aura och säga: vad som blir 
lidande i den tekniska reproducerbarhetens era, det är konstverkets aura. Processen är 
symtomatisk; dess betydelse sträcker sig utöver konstens område. Reproduktionstekniken, 
så skulle man allmänt kunna formulera saken, lösgör det reproducerade ur 
traditionssammanhanget.52

 
Jan-Erik Lundström är en stark förespråkare för att en diskussion om fotografiet måste 
komma till stånd. I introduktionen till antologin Tankar om fotografi skriver han: 
 

[…] det oavbrutna MTVska bildflöde som inramar vår vardag har också en tendens att 
göra fotografierna så självklara, så integrerade och allmänna i kulturen att de osynliggörs. 
[…] Vi behöver specifika studier av de specifika fotografiska meddelanden som cirkulerar 
i kvälls- och veckopressen, i konstvärlden, i reklamen […] Det är en ofantlig uppgift som 
placerar varje fotografiets filosof och uttydare mitt i den samtida kulturens nervcentra.53

 

                                                 
49 Walter Benjamin, ”Liten fotografihistoria” i Bild och dialektik (Staffanstorp, 1969, rev. nyutg. Stockholm, 
1991) sid 54 f 
50 Benjamin, ”Konstverket i reproduktionsåldern” sid 63 f 
51 Ibid. sid 64 
52 Ibid. sid 64 f 
53 Jan-Erik Lundström, ”Introduktion: Etthundrafemtio år av reproducerbarhet”  i Tankar om fotografi red. Jan-
Erik Lundström (Stockholm, 1993) sid 14 
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Lundström pekar också på hur komplext det fotografiska mediet är, och att det påverkar vår 
inställning till dess roll och uppgift.  
 

Vårt förhållande till fotografier har historiskt sett kännetecknats av en genomgripande 
dualism. Diskussionerna om fotografin rör sig ständigt mellan polerna människa/maskin, 
vetenskap/konst och dokument/estetiskt objekt./…/Kanske kan man säga att det är 
fotografins normala tillstånd att hysa flera motstridiga diskurser samtidigt.54

 
Med dessa olika tankar om fotografins roll i bagaget ger vi oss in i samtalen med åtta 
etablerade, svenska naturfotografer, för att se hur de förhåller sig till sin verksamhet och till 
tendenserna som finns inom naturfotografin. 
 

                                                 
54 Lundström, sid 16 f 
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FOTOGRAFERNA 

Eftersom samtalen med intervjupersonerna utformades på ett ganska fritt sätt fick olika teman 
olika stort fokus. Men naturligtvis var det vissa centrala teman som stod i centrum för 
samtalen. Vid genomläsningen av de transkriberade intervjuerna upptäckte jag att fem 
övergripande teman, starkt relaterade till frågeställningarna, var mest synliga. Dessa bestämde 
jag mig för att renodla i analysen. 
 
De fem temana är: 

 Vad är naturfotografi? 
 Naturfotografins roll 
 Äkthet  
 Tendenser 
 Framtidens naturfotografi 

 
Dessa teman går naturligtvis inte att hålla helt åtskilda, då de angränsar mycket till varandra 
och ibland tenderar att flyta in i varandra. Dock kan en liten definition av begreppen vara på 
sin plats. 
 
Vad är naturfotografi? är en sorts introduktionsfråga, som syftar till att fånga det centrala i 
uppfattningen kring vad naturfotografin handlar om. Naturfotografins roll tar upp den mer 
specifika diskussionen kring vad som ingår och ej ingår i naturfotografin. Detta tema är en 
uppföljning av det första temat, men går alltså lite djupare än så. Det tema som handlar om 
Äkthet behandlar i första hand saker som rör manipulering och påverkan av olika slag. 
Temana Tendenser och Framtidens naturfotografi hör ihop, men skiljer sig främst genom att 
det förra i första hand behandlar vad som sker i nuläget, medan det senare handlar om hur 
naturfotografin förändras på längre sikt. 
 
Jan Grahn 
Personbeskrivning 

Jan Grahn är utbildad biolog, och har arbetat som biologilärare under sitt verksamma yrkesliv. 
Idag är han pensionerad, och kan ägna sig åt sitt fotograferande på heltid. Han är medlem i 
Naturfotograferna sedan 1966. 

 
I mer än trettio år har jag strövat med kameran i naturen. Mest hemmavid men också på 
annat håll i det nordiska landskapet. Fotograferingen har efter hand utvecklat förmågan att 
upptäcka och iakttaga. Mina naturupplevelser har liksom innehållet i mina bilder delvis 
fått andra dimensioner. Exaktheten och dokumentationen är ej lika viktig som tidigare. 
Allt oftare finns i min fotografering en strävan efter något mera än att avbilda. Lusten att 
skapa och försöken att fånga naturens väsen och inneboende skönhet har blivit drivfjädern 
för mitt arbete. Och som en kinesisk fotograf påpekat är inget i naturen för obetydligt att 
närma sig med kameran. Motiven finns runt omkring oss. Endast den egna 
observationsförmågan och kreativiteten sätter gränser. Jag älskar naturen och att avbilda 
den. Jag försöker göra det med alla sinnen. Och med hjärtat.55

 

                                                 
55 Hemsida: http://www.naturfotograferna.se 
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Foto: Jan Grahn /N 

 
Vad är naturfotografi? 

Jan Grahn tror att de flesta människor inte räknar in människan i naturen när de tänker på 
naturfotografi, åtminstone inte människan i ett modernt samhälle. Han menar att de flesta nog 
har lättare att räkna in människor som på något sätt lever närmare naturen, till exempel 
naturbefolkningar. Själv tycker han dock att människan är en del av naturen, oavsett vilken 
typ av samhälle hon lever i. Därför anser han att även människans påverkan av naturen är en 
del inom naturfotografins fält. Grahn tycker t ex att trädgården är ett område som kan räknas 
in i naturfotografin, eftersom de liv som finns i en trädgård är biologiska varelser. Även här 
tror han att flertalet människor inte räknar en trädgård som den typen av natur som skildras 
inom naturfotografin. Alltså är Jan Grahns egen definition av naturfotografi ganska vid, och 
han säger att den blivit vidare med åren. På frågan vad naturfotografi är svarar Jan Grahn: 
 

Det där är ju en sak som jag alltmer börjar fundera över, därför att det är ju ett väldigt vitt 
begrepp. Jag tror att om man pratar med dem som börjar syssla med att fotografera natur, 
så handlar det nog väldigt mycket om fri natur, så mycket åt vildmarkshållet man kan 
komma. Man vill gärna fotografera kanske vilda djur eller växter som är sällsynta, kanske 
lite idealiserat. Men när man blir lite äldre i gården så börjar man ju ändra på det där. Jag 
menar att biologiskt sett så är människan ett djur, och alltså hör vi hemma i naturen på ett 
eller annat sätt. Hur vi nu än hanterar den så är vi ett element i naturen, och som biolog 
kan jag ju inte förbise detta. 

 
Grahn menar också att i takt med att naturen förändras, så förändras även definitionen av vad 
naturfotografin står för. I framtiden kommer det att finnas ännu mindre vildmark än det finns 
idag, och det menar han kommer att prägla även naturfotografin. 
 

Jag tror att om man ser det framtidsmässigt, så får vi väl förvänta oss att det blir mindre av 
vildmark. Det är ju väldigt lite redan idag, men det kommer att bli ändå mer 
människopräglat av olika skäl, även om människor i vissa delar av världen har en tendens 
att flytta in till tätbebyggelse istället för naturen där ute, så att säga. Det gör ju att naturen 
kommer att ändras, och gränserna för naturfotografin kommer naturligtvis att ändras i takt 
med detta. 

 
Naturfotografins roll 

Jan Grahn anser att naturfoto i allra högsta grad är en typ av naturvårdsarbete, på flera sätt. 
Man kan dels visa hur saker och ting förhåller sig på ett faktamässigt plan, såsom hur djur 
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beter sig eller missväxt hos växter. Men man kan också genom den estetiska sidan av 
naturbilden väcka känslor, som får människor att intressera sig för och kanske engagera sig i 
naturfrågor. 
 

Man kan genom bilden väcka känslor, i positiv bemärkelse och naturligtvis i negativ 
bemärkelse. Kan du väcka negativa känslor med en bild, om vi nu tänker oss föroreningar 
av miljön och så vidare, så är det ju positivt ur natursynpunkt att människorna reagerar 
negativt på bilden. Så visst finns det möjligheter att påverka, men det kan ju också 
givetvis vara en naturfotografi som är negativ ur naturvårdssynpunkt. Det kan ju vara nån 
som har fotograferat där han definitivt stört, eller där han inte borde ha varit och tagit 
bilder med hänsyn tagen till biologiska medvarelser eller omgivningen. Så det kan ju 
finnas negativa aspekter också, självfallet. 

 
Jan Grahn anser att det finns två grenar inom naturfotografin, den dokumentära och den mer 
estetiska. Själv jobbar han med båda delarna, och han tycker inte att den ena är mer berättigad 
än den andra. 
  

Det dokumentära är där jag inte kan förställa verkligheten mer än det jag alltid gör genom 
att välja objektiv och så vidare, för redan där så har jag ju valt ett utsnitt och ett 
perspektiv. Och med hänsyn tagen till hur olika brännvidder fungerar med bländare, med 
skärpa och allting, så förändrar man ju verkligheten hur man än bär sig åt. Den 
dokumentära bilden, där jag exempelvis vill tala om hur ett landskap ser ut, ska ju vara så 
dokumentär som möjligt, men naturligtvis försöker jag ändå ge det en liten, i den mån jag 
kan, estetisk ”touch”, eller försöker göra en bra bild, utan att påverka det dokumentära. 
Men så har vi den andra biten som jag sysslar med mer och mer, och det är 
utställningsbiten. Jag har haft en utställning på ett läkemedelsföretag, och där finns många 
bilder som är påverkade på alla tänkbara sätt. Där finns dubbelexponeringar, 
trippelexponeringar och inkopieringar, men det är ju skapade bilder, där jag också genom 
titlar och text aldrig gör något skäl av att det ska vara dokumentärt, utan det är ju som 
vilken bildskapare som helst. Det jag vill uttrycka är kanske en känsla. Jag har till 
exempel en bild där jag har kopierat ihop flera element ur växtvärlden, så att jag får en 
bild som talar till mig poetiskt, men för att människor inte ska tro att det är 
hundraprocentigt verkligt, så är titeln ”floristisk fantasi”, och i och med det har jag antytt 
att det inte är hundraprocentigt äkta och dokumentärt. 

 
Jan Grahn värnar om den nära naturfotografin, och anser att man kan ta lika fantastiska bilder 
hemma runt knutarna som om man åker världen över till de mest fantastiska platser. Han 
menar också att det finns en risk att de mer vardagliga bilderna inte alltid får den uppskattning 
de förtjänar, eftersom det är lätt att falla för de exotiska bilderna. 
  

Jag har i många sammanhang, där kanske många fotografer har medverkat med otroligt 
fantastiska bilder från olika hörn av världen, ofta istället valt att ta hästhovarna hemma i 
diket och vardagsnaturen hemma hos mig själv, som en kontrast till detta andra. Jag tycker 
ibland att bedömningarna av naturfotografi är svåra, därför att det naturligtvis är väldigt 
lätt att vid en bedömning falla för det magnifika landskapet, istället för en bild som kanske 
ur andra aspekter är minst lika bra men rör ett vardagslandskap, som verkligen inte är så 
lätt att fotografera. 

  
Jan Grahn menar alltså att kvaliteten hos en bild inte behöver hänga ihop med vad motivet 
föreställer. Det lilla, vardagsnära kan ge upphov till en lika fantastisk bild som ett mer 
exotiskt, pampigt landskap. 
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Det är klart att var och en som fotograferar tycker om att uppleva de här häftigare vyerna 
och upplevelserna, och det är klart att det för många naturligtvis kanske är en större 
utmaning och upplevs som mera fantastiskt att fotografera lejon eller björnar än att 
fotografera rävar och älgar. Men för mig så ligger nog inte behållningen just där. Att 
björnar förekommer på en bild betyder ju inte att det är en bra bild, utan en bra bild kan 
vara på nästan vad som helst. Ingenting är egentligen för enkelt eller för simpelt för att bli 
en bra bild, och det ligger i själva bildens kvalitet och inte i strapatserna. Men däremot har 
det en väldigt stor betydelse hur den har kommit till, om man ser till 
naturvårdssammanhanget. 

 
Jan Grahn anser att statusen för naturfotografin inte är särskilt hög, och han jämför den med 
andra typer av naturengagemang. Han menar att begreppet naturfotograf för många har en 
liknande klang som ordet fågelskådare, och att det alltså finns en lite nedlåtande inställning 
till detta i vissa sammanhang. Man kan lätt hamna i ett visst fack om man kallar sig 
naturfotograf, menar han. 
 

Jag skulle helst inte vilja kalla mig naturfotograf, jag skulle hellre kalla mig för fotograf 
som har natur som ett huvudtema, för det har börjat hamna nåt lite negativt i detta med 
naturfotograf. 
 

Ändå menar han att statusen på senare tid har förbättrats lite, trots att den inte alls är så hög 
som inom vissa andra genrer inom fotografin. Speciellt inom vissa områden förbättras 
inställningen till naturfotografi, menar Jan Grahn. I utställningssammanhang har det delvis 
blivit betydligt bättre, anser han. Tidigare hamnade man som naturfotograf mest på bibliotek 
eller ordenslokaler, medan det idag är lättare att ställas ut på exempelvis länsmuseer. 

 
Men fortfarande så är det så att du mindre ofta möter naturfotografin i de fina fotografiska 
salongerna. Ett naturhistoriskt museum kan du hamna på, men konsthallar är lite svårare, 
även om jag tycker det har ljusnat lite på den punkten. Men å andra sidan så beror det väl 
också på att det blir allt fler naturfotografer som kanske kliver över den där gränsen och 
lämnar blåsippan och älgen till förmån för andra typer av skapade bilder, som också ny 
teknik ger möjlighet till, och som därmed lättare anammas av folk i galleri- och 
utställningssammanhang. Enligt vissa som definierar konst, så är det väl på det sättet att 
om en bild engagerar då är det konst, och det är klart att man vill att bilderna ska engagera 
på ett eller annat sätt, men sen kan ju ändamålet vara olika. 

 
Grahn menar att det är de rena naturbilderna som har svårt att hävda sig inom mer 
konstnärliga sammanhang. Han anser till exempel att det nästan är omöjligt att ta en så bra 
vitsippsbild eller blåsippsbild att man kan räkna med att få den hängd om man är med i något 
större fotografiskt sammanhang, även om bilden är annorlunda jämfört med vanliga, ”triviala 
naturbilder”. Men han både hoppas och tror att statusen hos naturfotografin kommer att öka. 
 
Äkthet 

 
Jag tycker att när det gäller äktheten, så finns det ju fall där man inte kan tumma på den ett 
ögonblick, och i andra fall så kan man göra precis vad som helst, det är liksom ändamålet 
som styr det, tycker jag. 

  
När det gäller vad man får och inte får göra menar Jan Grahn alltså att det handlar mycket om 
vad bilden ska användas i för sammanhang. Det viktigaste menar han är att man inte går ut 
med oäkta bilder för att få människor att tro att de är äkta. Här tar Grahn fotograferandet av 
djur i hägn som exempel. 
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Jag kan alltså inte tänka mig att om jag hade fotograferat ett djur i en djurpark, vilket det 
kan finnas många skäl till, så skulle jag inte kunna tänka mig att använda den i en 
berättelse där jag skriver t ex lite dramatiskt hur jag i månljuset bland stammarna 
skymtade o s v… och så använda den bilden, utan att tala om då möjligtvis att den är 
tagen i hägn. Men att skapa bilder till en utställningsverksamhet, vilket jag älskar att göra 
idag, där ser jag inga gränser över huvud taget. 

  
När det gäller små korrigeringar av bilden ser Jan Grahn ingen skillnad på att göra det på plats 
vid fotograferingstillfället eller att göra det efteråt i datorn. 
 

Om jag står inför ett motiv, och jag ser t ex att där ligger en ljus liten kvist som jag ser 
direkt kommer att störa bilden, då går jag antagligen fram och tar bort den. Jag kan inte 
anse att den rensningen är negativ ur naturens synpunkt, eller att jag förleder nån att tro att 
det är något annat än vad det är. Och jag ser över huvud taget ingen skillnad på det och på 
att sitta vid datorn och ta bort den innan den går till tryck. Det är ju bara det att om du gör 
det från början så gör du det hela tiden enklare för dig. Om det gäller såna små ingrepp 
som ett enda löv eller nånting sånt där, då tycker jag det handlar mera om en form av liten 
retusch än en manipulation. 
   
Jag tycker att det är rätt viktigt naturligtvis att veta var de gränserna går. Jag menar, jag 
skulle kunna tänka mig att t ex ta bort den där lilla grenen, däremot så är jag betydligt 
tveksammare där man ser t ex människor som har fotograferat små svampar som står, och 
så för att få en bildmässigt sett ändå bättre bild tar en svamp av samma art som står lite vid 
sidan om och sätter dit. Då tycker jag att man har klivit över gränsen, för då handlar det 
om en levande växt och dess liv, och olika biologiska aspekter. 

 
Jan Grahn anser att det kan vara värre att tillföra någonting till en bild än att ta bort någonting, 
men att det naturligtvis handlar om vad det gäller. 
 

Om det har ramlat ner en massa kottar och så vidare från en gran, och du tycker att det är 
ett hål mellan tre kottar och du eventuellt skulle lägga en där, så tycker jag att du är inom 
ramarna. 
  

Var gränserna för vad som är tillåtet går tycker Jan Grahn är näst intill omöjligt att uttrycka. 
Men han menar att förutom vissa allmänna saker, såsom att man inte fotograferar vid fåglars 
bon eller gräver upp och flyttar fridlysta växter, så måste var och en som fotograferar själv 
sätta sina egna gränser. Ett nyckelord för Grahn själv är respekt för naturen. 

 
Man kan säga en massa, men annars så tycker jag inte att jag har några som helst problem 
att för egen del dra den gränsen. Jag tycker att jag har hunnit så pass långt i kunskap och 
mognad att jag känner var den gränsen går. Ärlig naturfotografi, vare sig det är 
manipuleringar för en utställning eller annars, måste bygga på nån form av ödmjukhet och 
respekt för biologiska medvarelser. 
  
Jag vågar påstå att jag har samma respekt för en sork som för en kungsörn, jag menar att 
jag har samma ansvar gentemot nötskrikan och hennes biologiska liv som gentemot 
sällsyntare fåglar. Det är klart att även jag väl har nån gräns, i förståelsen av vad ett djur 
kan betyda i en population o s v, men respektmässigt och i övrigt så tycker jag inte att jag 
har svårt att dra gränsen, utan jag tror att det måste vara väldigt mycket upp till var och en. 
Jag menar då inte att människor får göra som de vill, men det är nog bara du själv som kan 
sätta den slutgiltiga gränsen. 
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Tendenser 

Grahn menar att det estetiska blir allt viktigare, eftersom många människor ställer högre krav i 
takt med att allt fler får det bättre och har större möjligheter att följa med i vad som händer 
och därmed får en vana att bedöma bilder. 

 
Det är klart att man strävar efter estetik. Men fortfarande om man går tillbaka och 
verkligen studerar gamla landskapsbilder, och även en hel del gamla djurbilder, så finns 
det ju väldigt många som fortfarande håller måttet väldigt väl trots all vår utrustning, så 
det är inga självklarheter nånstans. 

 
En risk med det stora utbudet av bilder menar Jan Grahn är att det lätt går inflation i bilderna. 
Det är många som fotograferar natur, och mycket av det som skapas håller inte särskilt hög 
kvalitet. 

  
Ett problem för naturfotografen idag är väl att det är så fantastiskt många som fotograferar 
natur, och vi har alla dessa möjligheter till resor och så vidare. Naturfotografins klang och 
status är ju ibland inte den bästa, och det kan ju delvis bero på att det produceras väldigt 
mycket slentrianmässiga bilder och mindre goda bilder, och att man kanske t o m storknar 
i alla glättade bilder. 

 
Jan Grahn menar att man inte ska se negativt på den digitala tekniken, men att risken finns att 
manipuleringen ger möjligheter till mera kvalificerat fusk än tidigare. 
 
Framtidens naturfotografi 

Jan Grahn anser att framtiden ser ljusare ut för den mer konstnärliga typen av naturfotografi, 
och att den mer dokumentära naturfotografin kommer att platsa i andra typer av 
utställningsforum. 
 
Han menar att det med datorns hjälp går att genomföra mer kvalificerat fusk än tidigare som 
kanske är svårare att avslöja, men han tror ändå att det nästan alltid går att avslöja för den som 
har ett tränat öga. Dessutom menar han att den tekniska utvecklingen kan vara värdefull för 
framsteg inom vetenskaperna. 
 

Sen får man nog acceptera att man nog inte kan göra nånting åt en massa manipulationer 
som kommer att bli ganska så avancerade, och som redan finns när det gäller typ reklam 
och allt möjligt sånt där. Annars ser jag ju att de här tekniska framstegen som finns, de 
kanske ger oss möjligheter att genom fotot avslöja viktiga saker för vetenskapen, om man 
ser det så ambitiöst, för det finns ju så många graderingar av naturfoto. Den som sitter 
med mikroskopet och fotograferar detaljer och små ting, är han naturfotograf? Det är han 
väl inte i gängse mening, men det är trots allt natur han fotograferar på nåt sätt, så den 
vetenskapliga fotografin har ju sin betydelse, naturligtvis. 
 
Det finns en del yngre som går och funderar på att försöka livnära sig som just 
naturfotografer, och det är ju lite underligt, tycker jag, för det är ju tufft på 
fotografmarknaden, det finns ju många fotografer idag som har väldigt svårt att få det att 
gå ihop. Och så i att med så många har moderna kameror idag och presterar så bra resultat, 
så är det många aspekter på detta. 
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Claes Grundsten 
Personbeskrivning 

Claes Grundsten föddes 1949 i Stockholm. Tidigt väcktes ett stort naturintresse. Han gjorde 
värnplikten som fjälljägare i Kiruna och läste sedan naturgeografi och geologi vid Stockholms 
Universitet. 
 
Efter fortsatta universitetsstudier i zoologi och botanik arbetade han i ett par omgångar på 
Naturhistoriska Riksmuseet, och anställdes senare som forskningsassistent på 
Naturgeografiska institutionen i Stockholm. Kameran var ett arbetsredskap, men de 
fotografiska ambitionerna fanns också. I mars 1979 gjorde tidningen Foto en stor artikel om 
Claes Grundsten under rubriken ”Han har idealjobbet för en blivande naturfotograf”. Men det 
kom att dröja innan han kunde satsa heltid på yrket. 
 
Naturvård engagerade honom djupt och han fick en tjänst på Naturvårdsverket 1978. Under 
femton år arbetade han med nationalparker och fjällfrågor. Parallellt med det publicerade han 
flera böcker och artiklar som frilansare. 1981 fick han Viktor Hasselblads stipendium för unga 
naturfotografer. Året efter blev han medlem i föreningen Naturfotograferna och började sälja 
bilder genom deras bildbyrå. 1993 sade Grundsten upp sig och blev frilansande på heltid. 
  
Grundsten har rest i ett 80-tal länder, och resandet har stadigt ökat under senare år i samband 
med reportagejobb. I mitten på 1990-talet blev han medlem i bildbyrån Bildhuset i 
Stockholm. Claes har gett ut ett femtontal böcker. 1996 blev han utsedd till ”Årets 
naturfotograf” av Naturvårdsverket i samarbete med Svenska Fotografernas Förbund.56

 

     
Foto: Claes Grundsten 

 
Vad är naturfotografi? 

 
Naturfotografi är en fotografisk avbildning av naturen, som är av dokumentärt slag. Med 
det dokumentära menar jag att det är riktig natur, jag tycker t ex inte att 
trädgårdsfotografering är naturfotografering, utan motivet ska vara äkta. Sen så finns det 
ju både en subjektiv och en objektiv dimension, och jag tycker att bägge två hör hemma 

                                                 
56 Hemsida: www.fotograf-grundsten.se 
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inom begreppet naturfotografi, alltså både den tolkande och den deskriptiva, men själva 
motivet som sådant ska vara natur, och inte av människor skapade miljöer. 
 

Grundsten menar att definitionen av natur är glidande. Han sätter själv gränsen vid i grunden 
skapade miljöer, såsom trädgårdar och parker. Däremot menar han att odlingslandskap är en 
typ av naturfotografi, eftersom det mer handlar om ett växelspel mellan människa och miljö.  

  
Naturfotografins roll 

 
I min naturfotografi tycker jag att det helt avgörande viktigaste syftet är att skapa 
förståelse för naturen, och det blir bara viktigare och viktigare, därför att vi befinner oss i 
ett fullständigt kaos idag i tillvaron där allt fler människor vet allt mindre om natur, 
samtidigt som miljöförstörelsen tränger sig på. Det är ju två väldigt förödande trender i 
tillvaron som inte fanns tidigare när människor levde i bondesamhället, då var de ju med 
naturen hela tiden. 

  
Grundsten menar att naturfotografin speciellt historiskt har haft en stor roll inom 
naturvårdsarbetet. Han ger som exempel fall där fotografer genom sina bilder har varit 
avgörande i bildandet av nationalparker och andra typer av naturskydd. Han menar dock att 
detta har varit tydligast utanför Sverige, eftersom Sverige ändå ganska tidigt arbetat med att 
skydda värdefulla platser. Däremot har den svenska naturfotografin många gånger fungerat 
som ett sätt att väcka intresse. Grundsten menar att naturfotografins syfte är både att visa upp 
orörd, vild natur, och att visa människans påverkan och vad som sker där. 
  

Som enskild fotograf kanske man väljer att specialisera sig, och jag för min del tycker ju 
att det som är mitt spår är att visa på det som finns kvar, det orörda, och att öka intresset 
och värnet om det. Det ser jag absolut som min viktigaste uppgift som naturskildrare. 
  
I mediecirkusen blir det ju mer och mer inriktat på underhållning men för min personliga 
del så börjar jag utveckla en egen filosofi, som går ut på att nu när det är så lätt att få 
snygga bilder och skapa med hjälp av god teknik, vilket det inte var tidigare, så blir ju 
kravet på att bilden har något slags äkthetsvärde mycket tydligare än det var tidigare. 
 

Hur bilden kommit till är viktigt för Claes Grundsten. Han menar att naturfotografin idag har 
blivit en kontextuell verksamhet, det vill säga att det är sammanhanget som avgör bildens 
värde, både när det gäller det upplevelsemässiga och det innehållsmässiga. 

 
Jag måste nog vara ärlig och säga att jag tycker det är ointressant att presentera en massa 
skitsnygga bilder på djur i hägn. De får för mig vara hur perfekta som helst när det gäller 
det rent estetiska och efter konstens alla regler, men de förmedlar ingen känsla, trots att 
det är skickligt gjort. 
 

Grundsten drar paralleller till pressfotot, och äkthetens betydelse där. Han menar att de 
starkaste pressbilderna i världen inte alls behöver vara tekniska underverk, eftersom det är ett 
sådant starkt uttryck i bildernas sammanhang. 

 
Jag menar att man måste höja ribban där, istället för att höja ribban bara på det rent 
estetiska och tekniska i naturfotografin när det gäller i synnerhet vilda djur. Det är klart att 
önskemålet är att det ska vara en perfekt estetisk bild på ett vilt djur, men det är svårt att 
komma dit, men jag tycker att det faktiskt är där man måste lägga ribban idag. 
Prestationen i sig tycker jag kan vara ointressant, men det är inte oviktigt om personen i 
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fråga har varit deltagande ute i naturen eller om det är liksom bara en ärtig avbildning av  
nån som inte är engagerad. 
 

Grundsten trycker mycket på hur viktig kontexten, sammanhanget, är inom naturfotografin. 
För att uppleva att en bild förmedlar en stark känsla för naturen menar han att man nästan 
måste veta mer än bara själva bilden. 

 
Vi drunknar ju i snygga bilder idag, jag är så trött på snygga bilder som inte har nåt 
sammanhang, och där bidrar ju TV inte minst. En inställning som har blivit en plattform i 
hela min syn på tillvaron är att det är dags att börja förvalta mer än att bara utveckla nytt, 
därför att det börjar bli absurt det hela. En del av de nya TV-filmerna om natur är ju 
gjorda som MTV-videos, och det är sånt tempo i dem så att man inte hinner se vad 
bilderna visar. Man hinner inte uppfatta vad budskapet är när det går för fort, det är dags 
att skruva ner det där lite, enligt min uppfattning. 

 
Claes Grundsten säger att det inom fotografin finns en kärna som gör att han hyser ett hopp, 
och det är att den klassiska avbildningen, som är skarp och välkomponerad, alltid är gångbar. 
Han menar att denna avbildning står över alla tillfälliga trender. 
 

Trendbilderna kan vara oerhört efterfrågade under den perioden när trenden gäller, sen 
hamnar de på historiens skräphög, och ingen plockar fram dem längre. De klassiska 
bilderna, de fyller det ursprungliga syftet med fotografin, när det uppfanns i början på 
1800-talet, att avbilda nånting så korrekt som möjligt, och såna bilder har alltid ett värde 
om de innehåller nåt intressant. 

 
Grundsten menar att effektsökeriet inom fotografin är tröttsamt i längden. Han anser att det är 
”hötorgsmåleri” inom fotografin, och att det mest handlar om att man tycker om att leka med 
nya, häftiga prylar. En sådan trend håller inte i längden, menar han. 
 

Det är kul i början, nån upptäcker det och sen hakar tåget på, och så kör man ett race och 
sen är det över, det finns ju ingenting som står en upp i halsen så mycket som såna här 
övermättade trender, tycker jag. Jag är liberal så till vida att jag respekterar vad andra 
människor gör, men jag prissätter själv vad andra gör mest när det är efter de gamla 
recepten förädlat med den nya tekniken och de nya möjligheter vi har idag, som man inte 
hade för 25-30 år sen. Såna bilder upplever jag själv starkast när andra har gjort, och jag 
vill själv producera såna bilder så långt det är möjligt. När man börjar sladda ut det här 
med att göra oskarpt och söka massa effekter, det är för mig bara kitsch. 

 
Claes Grundsten reser mycket och fotograferar runt om i världen, men han värnar mycket 
även om de mer nära och vardagliga motiven. De olika typerna av fotografering har olika 
fördelar och syften. Och att det nära skulle vara enklare anser han inte alls. 
 

Det finns ju en annan insikt i de nära motiven, men det är svårare också. Jag gjorde en bok 
om Tyresta nationalpark, som är det svåraste jag har gjort. Jag är uppväxt alldeles bredvid 
den, och det är ett mycket svårfotograferat landskap, man får ju verkligen jobba för att få 
fram några bilder som känns att de ger en karaktär åt området. I det nära har man ju 
liksom hela kontinuiteten och årstiderna och kanske många års relation till och så där, 
samtidigt som det också finns en mycket stor risk att man blir hemmablind, att man inte 
ser de här karaktärerna, men när man kommer till ett nytt område så upptäcker man ju 
direkt en massa saker som är ovana och nya, så där har man barnets öga, tycker jag. 
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Grundsten poängterar att det kontextuella i fotograferandet är av stor vikt. Han menar att han 
har genomgått en utvecklingsfas i sitt fotograferande, där han har gått över från att tycka att 
det är roligt att ta snygga bilder till att han vill skildra någonting. 
 

Man börjar se på saker och ting med lite andra ögon, och om man t ex ska skildra en 
djurart, en växtart eller ett område, så måste man vaska fram karaktärerna. Precis som en 
porträttfotograf snabbt måste kunna avgöra vad det är för speciellt med en människa för 
att lyfta fram det i ett porträtt, så måste jag som naturskildrare vaska fram det som är 
karaktärsgivande för det här området eller arten. Det är den stora utmaningen, och den är 
oändlig. 

 
Grundsten skriver själv texterna till sina böcker, och han menar att skrivandet har blivit allt 
viktigare som ett komplement till fotograferandet. Genom skrivandet kan han sätta in bilderna 
i ett sammanhang, och det tycker han är mycket värdefullt. Texten ger också utrymme för ett 
mer personligt tolkande, vilket är något han strävar efter. 

 
Jag tycker liksom att ribban höjs allteftersom åren går och mättnaden ökar i 
informationsflödet, och då måste man tillföra nånting. Det som tillför nånting i det långa 
loppet, när allting är så väldokumenterat, det är den personliga tolkningen, och den är inte 
så himla lätt att göra enbart i fotografierna, utan det kanske är ett samspel mellan vad man 
skriver och de bilder man visar, och därför tycker jag idag att skrivandet är lika viktigt 
som plåtandet. Där tror jag inte utvecklingen nånsin tar slut, utan det finns alltid 
möjligheter för dem som kan skapa en medryckande naturskildring med hjälp av sin 
kamera och sin penna. 
 
Det finns ju utrymme för att antingen upprepa det som redan har gjorts efter en längre 
tidsperiod eller också försöka hitta det som är ett nytt grepp, och det är precis i den här 
virveln som unga människor känner att det nya greppet är så oerhört viktigt, och då börjar 
man krysta med alla möjliga tekniska lekar och ökat tempo. Det blir ett självändamål som 
inte når mottagaren riktigt. 

 
Claes Grundsten anser att det finns ett ”pojkaktigt” inslag i naturfotografin, och ett slags 
tävlingsmentalitet som han menar kan vara förödande. Han tycker att många naturfotografer 
uppträder som om det är fototävling med sina naturbilder, och då är det svårt att komma 
vidare, menar han. Återigen är det kontexten, sambandet, man ska sträva efter. 

 
Även om de tar snygga bilder så blir det på nåt sätt troféjakt. När man börjar övergå från 
naturfotografi till naturskildring med hjälp av fotografiska bilder, då börjar man se ett 
annat sammanhang, och det krävs en fyllig helhet. Där tycker jag väl att naturfotografin är 
ganska omogen om man jämför med t ex andra dokumentära genrer som socialfotografi, 
de har inte samma inslag av det elementet. 
 

Grundsten kan förstå likheten mellan jakt och fotografi, men menar att det främst gäller 
djurfotografering. Eftersom han själv inte är en utpräglad viltfotograf känner han inte riktigt 
igen den jaktliknande känslan hos sig själv. 

 
När man plåtar landskap så är det mer kontrollerat, och det är därför också som jag tycker 
landskapsfotografin är en mycket tydligare konstart än viltfotografin. Viltfotografin är ju 
mera hänvisad till slumpen och till tillfälligheter och skjutglädje, medan den goda 
landskapsfotografen är en person som planerar sin fotografi, och liksom gör det under 
väldigt kontrollerade former. Det innebär att man vet när man ser en bra landskapsbild att 
det inte är någon slump. Men visst, ett unikt ljusflöde är förstås en slumpfaktor inom 
landskapsfotografin. 
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Äkthet  

När det gäller äkthetsfrågan menar Grundsten att det beror helt på sammanhanget vad man får 
och inte får göra. Var gränserna går menar han är svårt att säga, men inom t ex reklam är 
nästan allting tillåtet, de ”spelar på sin planhalva”, och där kan man redan i utgångsläget ha en 
mer misstänksam hållning, menar han. Naturskildring är dock en helt annan sak, och 
Grundsten nämner en del amerikanska fotografer som exempel på fotografer som har trampat 
i klaveret alltför mycket för att kunna ha någon trovärdighet. Små korrigeringar får man göra, 
men när man börjar lura betraktaren har det gått för långt. 

 
Det finns en gradskillnad, en viktig spärrlinje, och det är att lägga till nånting. Att ta ifrån 
och beskära, det har man alltid gjort. Redan i det att man skapar en bild så tar man ifrån, 
man plockar ut en grej i verkligheten, men om du lägger till nånting så förändrar du det, 
och där tycker jag den stora gränslinjen går. Om du tar bort ett barr som ligger och stör i 
bakgrunden, så tycker jag det är harmlöst, men om du lägger in en björn i ett 
skogslandskap, så är det inte harmlöst längre. Då vill man ju lura betraktaren, det vill man 
ju inte med det andra. Att ta bort ett barr, då vill man ju faktiskt göra bilden behagligare 
för betraktaren. 

 
Grundsten menar att det är viktigt både med hänsyn till de motiv man fotograferar och till 
betraktaren av bilden, så att man inte luras på något sätt. Att störa i naturen är alltid fel, menar 
han, men han vet även att det kan vara svårt att dra gränsen när man är ute efter en bra bild. 
 

Det finns ju väldigt mycket naturfotografi som är skrupellös. Att ge sig in och störa djur 
bara för att få en bild är ju många gånger tvivelaktigt, men jag tror att alla har brutit mot 
de här reglerna, när man liksom i stundens iver har gjort nånting som har stört motivet. 
Sen kan det vara mer eller mindre harmlöst. Det är en sak om det är en flock änder på en 
sjö, och man springer fram för att man vill få dem i lyftögonblicket, för de skulle ju ändå 
lyfta, men om man stör dem på ett bo och de försvinner och ägget blir ett rötägg, då är det 
ju på en annan nivå. 

  
Tendenser 

Claes Grundsten hävdar att naturfotografin har svårare att bli erkänd i Sverige än i USA och 
andra länder, speciellt inom kulturens område. Det tycker han är märkligt, eftersom 
svenskarna anses vara ett naturälskande folk. Han menar att klyftan mellan kulturen och 
naturen förmodligen beror på vilka människor som sysslar med kulturfrågorna.  

 
Det har ju alltid att göra med vad det är för människor som befolkar estraderna, och de 
människor som sitter och beslutar i kultursfären, det är människor som ofta inte har några 
egna erfarenheter av natur. Om det fanns folk med annan erfarenhet, som är 
naturmänniskor, då skulle man kanske få ett annat läge. Det finns såna som har 
överbryggat de här världarna, men det verkar sitta långt inne, och jag tror inte det ser 
bättre ut i framtiden heller. Rekryteringen av människor som har intresse både för natur 
och kultur tror jag blir svårare, och de människor som lever i kulturens värld kommer allt 
längre och längre ifrån den riktiga naturen. 

 
Grundsten tar upp generationssegregationen i samhället som är ett problem i samhället i stort, 
men även inom fotografin. Den typen av segregation menar han idag nästan är på väg att bli 
större än den mellan olika klasser. Att den tekniska utvecklingen är så snabb anser Grundsten 
får till följd att olika generationer får olika världsbilder och nästan talar olika språk. Det 
snabba flödet av information menar han också kan innebära problem, i form av mer ytlighet. 

    

 28 
 



Jag vet inte egentligen vad det är som gör intryck på folk, allting är ju ”flashigt” på nåt 
sätt, det är ju bara nyhetsvärdet som är det viktiga, innan det somnar in och tills nåt annat 
nytt dyker upp. Många kan ju rättfärdiga sina alster med det här att man blir mera 
uppmärksammad om man gör det här ”flashiga”, och på ett sätt är det ju sant. Men 
samtidigt så krävs det ett himla djup idag om det ska bli nån trovärdighet, det ”flashiga” är 
alldeles för lätt att åstadkomma med den nya tekniken, det är för mycket pojklek över det 
där fortfarande, tycker jag. Det är klart att det måste vara snyggt, det kravet har vi rätt att 
ställa idag på nästan allting, men det räcker liksom inte i sig. 

 
Att bildernas sammanhang är viktigt för Grundsten gör att han tycker att fotoböcker som visar 
upp en samling jättesnygga bilder utan att skildra något sammanhang saknar djup. Han menar 
att det mest blir ett slags demonstration av en samling tävlingsbilder, och att det enbart syftar 
till att bli dekorativ konst, vilket för honom inte räcker till. 

 
Att det är ganska tufft för naturfotografin idag verkar vara tydligt. Claes Grundsten berättar att 
försäljningen via bildbyråer som tidigare var lukrativ idag börjar dala, mycket på grund av 
den globala marknaden via nätet. Utbudet är stort, vilket gör att priserna pressas. 
 
Grundsten menar att naturfotografin i Sverige håller en hög nivå moraliskt och etiskt. Men 
han efterlyser en mer omfattande diskussion inom genren. Han säger att han märker att 
konkurrensen börjar öka. 
 

Jag har själv funderat på att ge mig in och börja slänga ut brandfacklor till höger och 
vänster, men oftast så brinner de bara upp och så går livet vidare. Det amerikanska 
samhället är i grunden ett mycket mera konkurrensinriktat samhälle, hela livet är ju en 
enda stor tävling. Vi får väl mer och mer av det i Sverige idag, så att det börjar väl bli lite 
mer hemlighetsmakeri mellan kollegorna. Arenan har inte plats med så många tuppar, 
Sverige är för litet för det. 

 
Framtidens naturfotografi 

Claes Grundsten menar att den tekniska utvecklingen och den digitala tekniken gör att 
bildernas äkthetsförklaring blir allt viktigare. Själv struntar han i om en bild är snygg, han 
måste veta att den är äkta på något sätt.  
 

Jag sitter ju själv och jobbar med skärm, jag vet ju hur man plockar bort och flyttar grejer, 
det går ju att skapa hur fina bilder som helst. De duktiga dataretuschörerna idag, de kan ju 
fejka till ett fotografi som är helt omöjligt att avslöja. National Geographic har den 
filosofin att de bara godtar diaoriginal numera, och det är ju därför att ett dia eller ett 
negativ är det tydligaste originalet inom fotografin, men med en kopia eller en fil vet man 
ju aldrig. 
 

När det gäller framtiden tror Grundsten att man kommer att sträva alltmer efter att ta sådana 
bilder som ännu inte är tagna, och därför kommer det att bli mer ”flashiga” bilder. 

   
Alla drivs ju av den där passionen att få ära och berömmelse, pengar och makt och hela 
balunsen. Folk kommer att ge järnet för de sista återstående fickorna av otagna, tänkbara 
bilder, och det gäller ju i väldigt hög grad djurbilder. När det gäller landskapsfotografi vet 
jag inte riktigt var den kommer att landa, det känns ju som allt är taget även där, men det 
finns en styrka i landskapsfotografin, och det är att man kan få unika bilder som aldrig 
upprepas, till exempel ett unikt ljusskeende. Såna bilder är jag själv väldigt road av att 
försöka fotografera. 
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Grundsten menar att en förening som Naturfotograferna idag egentligen behövs mer än 
någonsin, men samtidigt befarar han att en sådan typ av förening kommer att få allt mindre 
inflytande på hur saker och ting går till. 

 
Det är ett slags paradoxalt tillstånd. På 60-talet när man bildade Naturfotograferna så var 
det ju för att det var någon som hade börjat plåta uppstoppade djur och allt det där. Alla 
blev väldigt uppfyllda av respekt för trovärdighet och äkthet, och då fanns det ju nästan 
bara en aktör på banan, nämligen Naturfotografernas förening. Vem kan idag kontrollera 
vad som görs och inte görs? Det är klart att föreningen behövs mer än någonsin för att 
stadga upp saker och ting, men det blir ju alltmer omöjligt. 
 

Trots att det finns en del risker med den nya tekniken menar Grundsten att vissa aspekter av 
den kommer att innebära framsteg för vissa former av dokumentation. Han talar om 
fjärrstyrda kameror, som delvis innebär en brist på upphovsmän, men som också kan vara 
ovärderliga i studerandet av vissa djur. 

 
När det gäller det dokumentära värdet tycker jag att där får den här nya tekniken gärna 
tränga in om den kan bidra till att man får bilder som var omöjliga att ta förr. Det kommer 
att bli mer och mer av sådant som fjärrstyrda kameror, och det är en guldgrej för både 
filmare och stillbilder. 

 
Bruno Helgesson 
Personbeskrivning 

Bruno Helgesson, född 1943, är medlem i föreningen Naturfotograferna sedan 1982 och 
styrelseledamot sedan 1984. Han valdes till ordförande för Naturfotograferna 1999. 
 
Helgesson arbetar som huvudlärare på Fotolinjen på Viebäcks folkhögskola. Han har gått 
flera konstnärliga utbildningar. Är flitig föreläsare med olika program, främst från resor. 
 
Han har genomfört fotoresor till ett 50-tal länder bl a till Seychellerna, Kenya, Tanzania, 
Mellersta Östern, Jemen, Thailand, Burma, Indien, Egypten, Japan, Svalbard m.fl.57

 

     
Foto: Bruno Helgesson /N 

 

                                                 
57 Hemsida: http://www.naturfotograferna.se 
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Vad är naturfotografi? 

Bruno Helgesson definierar naturfotografi som all fotografering som skildrar svensk eller 
utländsk natur på ett dokumentärt sätt. 
 

Natur kan ju vara, hur konstigt det än låter, hur maskrosen tränger upp genom asfalten 
mitt inne i stan eller nåt sånt där, för det visar ju ändå hur naturen vill återta sitt eget, så att 
säga, där människan har varit framme. Sen kanske inte arkitektur och sådant är direkt 
naturfoto. 

 
Bruno Helgesson anser att människan är en del av naturen, och därför är även människans 
påverkan av naturen en självklar del av naturfotografin. Han menar att en av naturfotografens 
roller är att skildra vad människan utsätter naturen för. 
 

I och med att människan är beroende av naturen, och inte kan överleva utan den, så tycker 
jag att man som naturfotograf ska skildra de fel som begås mot naturen. Jag tycker att det 
är vår uppgift att inte bara skildra skönheten och det vackra, utan vad människan gör för 
att påverka, både positivt och negativt. 

 
Naturfotografins roll 

När det gäller naturfotografins roll som avbildare menar Helgesson att både den dokumentära 
och den mer subjektiva bilden har sin funktion. 

 
Det är ju två typer av fotografering. Ska den vara objektiv, d v s att man gör en 
dokumentation av naturen utifrån att det är en dokumentär bild, då ska den ju vara helt 
oförfalskad. Sen kan det vara, och det är ju en oförfalskad bild, om du tar en bild på ett 
träd t ex när det blåser ordentligt och löven drar hit och dit och du får rörelseoskärpa, där 
man då har tagit reda på kamerans möjligheter att skildra rörelse. Det kanske är många 
som tycker att det är väl ingen naturbild, det är ju mera en konstbild. Det finns då den 
delen inom naturfotot som man kan hänskjuta till konstbilder, och där har vi i alla fall i 
Naturfotograferna en vidare syn på hur man kan fotografera. 
 
Jag känner det som att jag har ett ansvar att visa naturen precis som den är, och jag 
försöker ju att få fram saker som man kanske inte i första hand lägger märke till. Att 
kanske i närbilderna hitta en skönhet, och det gör jag för att detta vill jag visa, det är så 
vackert och det är så fantastiskt. Och inte bara det att det är vackert att se på, det fungerar 
ju så fantastiskt också i naturen, och där har jag ett ansvar då som fotograf att förmedla 
detta som ett spjut in i den värld där vi lever, där allting är konsumtion. 

 
Helgesson menar att det finns en uppgift både att visa det som finns nära, och det mer 
exotiska som man fotograferar på andra platser. Han tycker att man som naturfotograf har en 
möjlighet att visa allt fantastiskt som finns, för att beröra andra människor och öka intresset. 

 
Man behöver inte åka jorden runt för att hitta intressanta saker, för det finns ju där man 
sätter foten egentligen. Så att vi som naturfotografer har ju då det ansvaret att förmedla 
våra upplevelser, så att andra ska få känsla för naturen. 

 
Jag tycker om att resa för att det är otroligt intressant att komma ut i ett annat land, men 
sen så får man ju den här känslan när man kommer tillbaka, att man har varit hemmablind 
ett ganska bra tag. Man får en ny syn på sitt eget landskap när man kommer tillbaka, 
kanske i en månad, så den månaden bör man ta vara på för att upptäcka sin egen natur, att 
den är otroligt vacker. Även om man har varit på undersköna platser runt om i världen, så 
kommer man tillbaka och känner att det är ju precis lika fint här. 
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Bruno Helgesson gör oftast föreläsningar av sina resor, där han strävar efter att förmedla det 
han har upplevt. Han menar att det känns angeläget att genom bilderna vidga vyerna för 
betraktarna, och att det i hög grad handlar om att få upp även andras ögon för att det är lika 
fantastiskt i Sverige. 

  
Helgesson tycker att naturfotografi verkligen kan vara en typ av naturvårdsarbete. Att 
naturfotografer genom sin verksamhet har god kunskap om olika områden och genom det kan 
ha en viktig roll är det ingen tvekan om, anser han. 
 

Vi vill jobba på det sättet i Naturfotograferna, och jag vet ju att det är många andra som 
gör likadant, att vi med våra bilder talar om hur fantastisk naturen är, att vi är beroende 
utav den, och att människan kan göra så lite och fördärva så mycket. Jobbar vi inte som 
naturfotografer så rullar det på och det är ingen som ser att det blir förändringar som 
människan så småningom kommer att lida av, men vi som är ute jämt och ständigt i 
naturen upptäcker ju direkt förhållanden som inte är riktigt ok, därför att man har varit där 
och fotograferat. Det är lättare eftersom vi är bildmänniskor och har bilderna i huvudet, så 
även om vi inte har diabilden framför oss och jämför så kan vi säga att så här såg det inte 
ut förra gången jag var här. 

 
Helgesson menar att det är en fördel när man har kunskaper om naturen och sina 
motivområden, därför att man då vet om vilka förutsättningar som finns. 
 

Du blir bättre fotograf därför att du vet vad du fotograferar, och ju mer du kan om natur, 
och ju mer du själv är insatt och kanske engagerad i naturvård, desto större möjligheter har 
du att få både ärliga, riktiga och bra bilder. Och du kanske fotograferar på ett annat sätt, 
dels för att kanske skydda naturen från dig själv, men framför allt för att du vet att det här 
ska fotograferas på detta sättet för att det ska bli mest riktigt. 
 

Helgesson anser att man inte får gå över gränserna och kanske skada naturen för att få en bild. 
Och ju mindre man vet om motiven desto större är risken att man stör, kanske bara av ren 
okunskap. 

 
Man får ju jobba ganska mycket för bilder, det är inte bara att gå ut och knäppa en bild, 
utan det kan ju ta timmar ibland innan man får till det, i väntan på att det ska bli rätt ljus 
som ska komma från ett visst håll. Jag var ju tecknare en gång i tiden, och tyckte att det 
tog för lång tid, och sen så upptäckte jag att det tar ju faktiskt mer tid att ta en bild än att 
teckna. När jag tecknar kan jag ju få vilket ljus jag vill, men det kan jag inte få när jag ska 
fotografera. 

 
Bruno Helgesson jämför fotografin med tecknande, och han menar att de båda uttryckssätten 
skiljer sig åt avsevärt när det gäller avbildandet av verkligheten. Framför allt är ärligheten 
viktig inom fotograferingen. 
 

I teckning har du din fria rätt att göra precis vad du vill, men i och med att man säger att 
fotograferingen är ett mer dokumentärt redskap, så ska man nog använda det för det. Och 
om man inte gör det så ska man redovisa för att det faktiskt inte är en dokumentär bild. En 
tecknare kan ju ta bort ett helt hus eller ett träd eller vad som finns som inte ska vara där 
rent kompositionsmässigt, och det är ju inte en människa som säger att den bilden är 
manipulerad. 
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Äkthet 

I diskussionen om fotografiets äkthet är Bruno Helgesson av den åsikten att det finns 
utrymme för mer experiment och tolkningar, men att det då är viktigt att man talar om att man 
gjort på ett speciellt sätt i syfte att uppnå vissa effekter. Alltså är ärligheten det viktigaste. 

  
Det går inte att säga generellt att bilden ska vara äkta och så punkt slut, för bilderna kan 
användas till så många olika saker, men den bild som vi går ut med att den är dokumentär, 
den ska man inte göra någonting vid. Möjligtvis kan man beskära den så att man får bort 
den där grenen som sticker in, men vitsen är ju att man då man tar bilden inte ska behöva 
göra några andra förändringar i bilden, utan den ska visa det man är ute efter att visa. 
 

När det gäller den typ av naturbilder som är åt det mer konstnärliga hållet anser Helgesson att 
man har all rätt att göra vad man vill, precis som inom vilken konst som helst. Men då är det 
viktigt att man på något tydligt sätt markerar att bilden är manipulerad, och inte försöker 
gömma det på något sätt. Att ärligt markera manipulerade bilder är något som föreningen 
Naturfotograferna arbetar för. Men Helgesson vet att det kan slarvas inom andra delar av 
kedjan när en bild ska användas, något som man som fotograf inte kan gardera sig mot. 
 
När det gäller den ständigt aktuella frågan om fotografering av djur i hägn menar Bruno 
Helgesson att det kan vara motiverat, men även här är ärligheten angående arbetssättet ett 
nyckelord. 

 
Jag tycker att man får fotografera inne i hägn och så vidare, för du kan aldrig få en sån fin 
närbild på en björn eller lodjursöga, eller vad man nu kan tänka sig, i det vilda. Men där 
man ska beskriva ett beteende som ska vara äkta, t ex där man ska beskriva ett vilt lodjur, 
och man sätter dit en bild på ett lodjur i hägn, då ska man skriva att det är ett lodjur i hägn, 
eftersom beteendena kan skilja sig lite grann. 
 

Var gränserna går för vilken sorts manipulering man kan ägna sig åt menar Helgesson förstås 
är svårt att säga generellt, men han ger ett litet exempel: 

 
Jag tycker att man kan göra såna saker som att ta bort t ex en kraftledning som går tvärs 
igenom bilden, där inte kraftledningen på något sätt har med bilden att göra. Om man 
exempelvis är ute och fotograferar och man får se en ovanlig fågel som flyger rakt mot 
sig, och man tar bilder och rätt som det är så finns en kraftledning som man får precis 
alldeles över huvudet och vingarna på fågeln, och man har en perfekt bild för övrigt, visst 
tar man då bort den. Det spelar ju ingen roll, fågeln kunde ha flugit fem meter högre eller 
fem meter lägre, och då hade man fått en perfekt bild, så där tycker jag inte att det gör så 
mycket, eftersom man inte ändrar på något beteende eller nånting sånt. Men däremot om 
man hade fått fågeln i en miljö där det var en väldigt orolig bakgrund som man inte vill 
ha, och man plockar ut fågeln och lägger den friställd mot himlen, då har man gått för 
långt, tycker jag. 
 

Helgesson poängterar att man påverkar bilden hela tiden när man fotograferar. Redan i valet 
av objektiv väljer man perspektiven i bilden, och det finns en mängd andra val när det gäller 
både teknik och komposition som får bilden att se annorlunda ut än verkligheten. Men denna 
typ av påverkan är en del av själva fotograferandet, och Helgesson menar att man när bilden 
väl är tagen ska vara mycket försiktig med att förändra någonting. 

 
Att ta bort damm och repor tycker jag att man kan göra, för det gör man ju även om man 
skulle ha stått i mörkrummet. Nu är det ju så här att vi är ju så otroligt inne i att man har 

 33 
 



jobbat i mörkrum i alla år och man sätter en liten gloria framför huvudet om man har gått 
in i mörkrummet efter att man har fotograferat. 
 

Som lärare inom fotografi har Bruno Helgesson tidigare varit skeptisk mot bildbehandling i 
dator, men han ser mer och mer att det har sina fördelar, till exempel att man slipper giftiga 
vätskor och att vissa korrigeringar, som man ändå skulle ha gjort i mörkrummet, kan göras 
både bättre och enklare i datorn. Men han är noga med att eleverna inte ska ägna sig åt att 
flytta bildelement eller på andra sätt komponera om bilden. 
 
Att ta bort exempelvis något litet löv eller grässtrå menar Bruno Helgesson är fullt 
acceptabelt, både vid själva fotograferingstillfället och via datorn i efterhand. Han hävdar att 
den typen av ingrepp inte är skadligt för naturen, eftersom det kunde ha blivit så av sig självt, 
men gränsen är hårfin.  

 
Om man däremot har en liten växt som växer och alldeles intill så har man en ful, om jag 
säger så, stam eller nånting, och man inte får till vinklarna hur än man bär dig åt, så tar jag 
inte och gräver upp den och flyttar på den, för då har jag gjort ett stort ingrepp, och det är 
ju helt fel. Man får försöka och lösa det på annat sätt. 

 
Generellt tycker Helgesson att det är värre att lägga till saker i bilden än att ta bort, men att 
det naturligtvis beror på hur stora ingrepp det handlar om. 
 

Om man ser att kompositionen skulle bli bättre om ett löv ligger en centimeter närmare, 
därför att man då får in det i bildytan, då tycker jag att man kan flytta det, eftersom det 
kunde ha varit där lika väl som det inte var där. Då tycker jag inte att man manipulerar, 
men det gör man däremot om man skulle flytta en grästuva för att få ett bättre ljus. Jag 
bryter av kvistar ibland måste jag erkänna, men i första hand så vrider jag undan dem, men 
är det en grankvist som hela tiden ska ligga framför nåt motiv då knipsar jag ju av den. 
Det tycker jag heller inte är att manipulera eller att göra ett ingrepp i naturen som är 
skadligt, och det är ju skillnad på att bryta av en liten kvist och att såga ner ett träd. 
 
Ärligheten i naturfotografering och över huvud taget all fotografering är att man skildrar 
en sann bild, och att man gör det på ett rätt sätt och att man inte manipulerar. Jag tycker 
det är fel att sätta på filter för att få solnedgångsljus, då får man ju vänta tills det blir 
solnedgång, för det är inte alls säkert att solen ligger från det hållet när solen går ner, och 
då ger det ett felaktigt intryck. 

 
Jag tycker ärligheten i första rummet, oavsett vad bilden ska användas till, men en fin bild 
på en vacker blomma som är tagen i kanten av en soptipp eller en skräphög, behöver man 
inte tala om var den är tagen, för har den växten valt att leva i soptippen, så måste det ju 
vara biotop för den på nåt sätt. 
 

Bruno Helgesson menar att trovärdigheten för en naturfotograf bygger på total ärlighet, och 
att det är oerhört lätt att mista sin trovärdighet för en lång tid om man någon gång gått över 
gränsen. Han nämner Art Wolfe som ett exempel på en duktig fotograf som gjort bort sig på 
ett sätt som kommer att vara svårt att reparera.58

 
Har man någon gång gått ut med en falsk bild så tror jag att man har gjort bort sig för all 
framtid som fotograf, så att även om man kommer med hur sanna bilder som helst sen så 
har man det i bakhuvudet. Art Wolfe, som ju är en otroligt duktig fotograf, gjorde ju en 

                                                 
58 Art Wolfe är en erkänd amerikansk fotograf, som dock blivit hårt kritiserad genom sin kontroversiella digitala 
bildmanipulation, vilket lett till en omfattande diskussion kring äkthet inom naturfotografin. 
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bok där han manipulerade och la till zebror i en flock och flyttade och grejade, och det sa 
han inte att han hade gjort, men sen när de väl frågade honom så sa han att det var gjort i 
datorn. Det gick lite för långt, tycker jag, för hade han talat om från början att han lagt till 
eller dragit ifrån djur för kompositionens skull med hjälp av datorn så hade man sett boken 
på ett annat sätt, men den hade varit lika fin. Nu fick han kanske en lite för hård dom, som 
han kanske har avtjänat nu. Så ärligheten är nog otroligt viktig, annars blir en bild som var 
perfekt och kanske hur sann som helst ett falsarium i allas ögon. 

 
Tendenser 

Bruno Helgesson tycker att natur och naturvård har förlorat mycket status på senare tid. 
Debatten får inte lika mycket utrymme som tidigare, och detta får konsekvenser även för 
naturfotografin. Kundkretsen för naturbilder har minskat, och eftersom statusen är beroende 
av efterfrågan sjunker statusen för naturfotografin i takt med att allt färre frågar efter den. 
Men detta faktum är inget skäl till att dra ner på verksamheten, utan snarare tvärtom, menar 
Helgesson. 

  
Det är ju så över huvud taget att går ett företag dåligt så ska man satsa på reklam, och det 
är likadant här, att är det inte så stor efterfrågan på bilder och är inte statusen så hög på 
naturvård, då är det nu man måste sätta igång och tala om att det här är ju faktiskt 
livsviktigt. Och de bilder som vi tar nu, som man tycker är bara vanliga, alldagliga 
naturbilder, de är kanske värdefulla om ett år, så jag tror att det är mycket värdefullt att 
lägga på ett extra kol nu och tala om att naturfoto är viktigt. 

 
När det gäller framtiden tror Bruno Helgesson att den konstnärliga grenen av naturfotografin 
kommer att förändras beroende på nya möjligheter till manipulering, medan den mer 
dokumentära delen av genren mer kommer att bevaras som den är. 
 

Jag tror att de dokumentärt vackra naturbilderna kommer att bestå, och man kan inte göra 
så mycket mer åt dem egentligen än att fånga upp den här sköna upplevelsen man får när 
man är ute vid vissa tillfällen. Det som förändras är kanske mer då den här konstbilden, 
och i och med att det är ganska lätt att manipulera bilder i datorn så kommer man att 
använda sig av det för att få fram konstbilder utav dokumentära naturbilder, men då tycker 
jag att det ska framföras att bilden är manipulerad. Så att den rent dokumentära bilden 
kommer nog att finnas som den är, medan den mer konstnärliga bilden kommer att 
förändras, det tror jag. 
  
Jag tror att det finns trender inom naturfotografin. Ett tag var det ju väldigt populärt att 
fotografera nattbilder, och ett tag skulle man fotografera bilder som var väldigt suddiga, 
och det finns nog lite nu och då trender som dyker upp. Det kan man väl säga har lite med 
konstfotografering att göra, medan den rent dokumentära fotograferingen fortfarande ska 
vara som det ser ut, så att säga. Den behöver inte förändras så mycket, för världen och 
miljön förändras, så en dokumentärfotograf har verkligen inte långtråkigt. 

 
Framtidens naturfotografi 

Bruno Helgesson både hoppas och tror att det ska komma en renässans för naturfotografering. 
Han menar att bildbyråerna i längden kommer att segra över den mängd bilder som numera 
går att få tag på via Internet, gratisskivor med bilder o s v. Efterfrågan på bra bilder kommer 
att öka i takt med att de som köper in bilder till exempelvis tidningar kommer att inse att det 
kan ta lika lång tid för dem själva att leta fram bilderna som att beställa dem från en bildbyrå. 

  
Man kommer också att upptäcka att kvaliteten på bilderna som tas av journalister eller art 
directors som skaffar sig en digital kamera faktiskt har sjunkit ganska ordentligt. Då vill 
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man ha kvalitet, och då kommer kraven på naturfoto, eller över huvud taget bild, att vara 
mycket högre än nu när den här trenden började komma. 
 

När det gäller den dokumentära kontra den konstnärliga naturbilden tror Helgesson att bägge 
sorterna kommer att finnas kvar i framtiden, men att de kommer att glida allt längre ifrån 
varandra. Och det är kravet på äkthet som han tror framöver kommer att utgöra den viktigaste 
skillnaden mellan de två grenarna. 

 
Den dokumentära bilden måste vara äkta, men sen kanske det inte alltid behöver vara 
dokumentära bilder, utan man sätter in en vacker bild som då kan vara manipulerad. Så 
jag tror att det går åt två håll, äktheten kommer att ännu mer stramas upp och den 
konstnärliga bilden kommer ännu mera att gå åt sitt håll. 

 
Bruno Helgesson befarar att ett problem i framtiden kommer att vara brist på bilder, trots all 
den mängd bilder som produceras idag. Och det är de mediokra bilderna, som inte är vackra 
men kanske fulla av information, som inte kommer att finnas kvar när fotografin digitaliseras. 
 

Du är ute en dag och fotograferar och kommer hem med 5-10 rullar, och de bilderna 
framkallar du. Om du har tagit dia så tittar du igenom alla bilderna, och du ser vilka bilder 
du kan ha, och resten slänger du inte, utan du lägger dem på en hög nånstans. Sen efter 
fyra, fem år kanske man ska bygga ett fabriksområde, och då plockar du fram dina bilder 
och säger att så här ser det ut, och det är faktiskt värdefull natur. Så bilderna som inte var 
aktuella då kan bli det senare, men om du hade varit ute med en digital kamera hade du 
inte haft kvar de bilderna, för de hade du kastat, och du kan aldrig få tillbaka dem. Det tror 
jag kommer att blir ett stort, stort problem framöver, det kommer att saknas massor med 
bilder. De mediokra bilderna kanske innehåller väldigt mycket information, men det 
tänker man inte på då. 
 

Helgesson tror att den digitala tekniken kommer att ha tagit över helt om 20-30 år. De yngre 
använder sig redan av digitala system, och den analoga kommer att bli allt sällsyntare. 

 
Det här med vätskor kommer de aldrig att ta upp igen, det är ju nostalgi i så fall, att ta 
fram lådkameran och ta några bilder. Det är ju bra mycket snabbare och miljövänligare på 
alla sätt, men som jag sa, de måste ju vara uppmärksamma just på det här att det kommer 
att saknas bilder. Det digitala kommer att gå väldigt smidigt framöver, när det är inarbetat. 
 
Jag kan tänka mig att det kan vara en risk att de som börjar med den digitala 
fotograferingen, alltså inte går igenom den analoga alls utan börjar direkt med digital bild, 
gör kompositionen hemma med hjälp av datorn, och då är det risk för att den här 
äkthetsgrejen kommer att naggas i kanten. Jag tror inte att en naturfotograf som har börjat 
på det här sättet med analog fotografering tänker så. 
 

Bruno Helgesson tror att Naturfotograferna har ungefär samma status som när föreningen 
bildades, speciellt när det gäller att hålla reda på vad som är äkta och inte äkta. Men det blir 
allt svårare eftersom det går att göra nästan omärkbara manipuleringar i datorn. 

 
Det kanske inte går att hålla vakt, utan jag tror att vi behövs som en pelare som står fast 
även om förändringarna blir stora, och vi för ju ut vårt budskap att vi måste ta ärliga bilder 
för att bli trodda. Ju mer tiden går desto mer vill man förändra saker och ting, och då 
måste vi finnas där med den äkta bilden, som en förebild. 
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Terje Hellesø 
Personbeskrivning 

Född 1964 i Bergen, Norge. 1983 började han som professionell naturfotograf på heltid. Blev 
utsedd till ”Årets naturfotograf” i Norge 1987, och samma år flyttade han till Sverige. 
 
Har hållit kurser i flera länder, och är föreläsare i olika sammanhang. Medlem i gruppen 
PhotoNatura.59

 

      
Foto: Terje Hellesø 

 
Vad är naturfotografi? 

För Terje Hellesø är naturfotografin den största genren inom fotografin, eftersom han tycker 
att den spänner över så många olika områden. 
 

För mig så är naturfotografi ett väldigt, väldigt stort område, den röda tråden är väl om 
man hämtar motiven från naturen, men det behöver inte alltid vara det heller. Man kan ju 
även fotografera i stadsmiljö och på något sätt få det att höra hemma i naturfotografi det 
också, det handlar väldigt mycket om vilket perspektiv man väljer, och jag tror att så länge 
man står i naturen och tittar, om man sen tittar i naturen eller in mot stan, mot människan, 
så är väl det någon form av naturfoto, jag är väldigt öppen på det området. Själv jobbar jag 
ju med fornminnesplatser exempelvis, jag tycker det ligger under naturfoto, och jag kan 
fotografera grafitti på en fabriksvägg på nåt sätt ur naturfotografens perspektiv, och då 
faller det inom genren det också, tycker jag. Och sen givetvis de här mer klassiska 
naturbilderna som älg och blommor och landskap i fjällen och såna bitar. Det här gamla 
naturfotosättet, att man smyger på djuren och fotograferar t ex en älg i dimma, det är ju en 
del av naturfoto, men det är ju bara en liten del, naturfoto är ju mycket mer. 

 
Hellesø menar att den mer snäva bilden av naturfotografi, som kanske gemene man har, till 
stor del beror på vilken typ av naturfotografi som visas mest, vilken sorts böcker förlagen 
väljer att ge ut och vad tidningarna väljer att publicera. Men han tror att naturfotografer själva 
generellt har en bredare uppfattning om naturfotografi. 
 
Naturfotografins roll 

Terje Hellesø anser att naturfotografin är en mycket subjektiv form av fotografi. 
 

Går man i naturen, så tror jag nog att alla får varsin personlig upplevelse av naturen, och 
naturfoto är väl för mig mer subjektivt än nån annan genre, egentligen. Det finns utlopp 
för både subjektiva tolkningar, objektiva tolkningar, väldigt abstrakta tolkningar, politiska 

                                                 
59 Hemsida: http://www.terjehelleso.com 
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tolkningar, det greppar över väldigt mycket. Oavsett hur man väljer att fotografera så tror 
jag nog att det är svårt att undvika nån form av subjektiv tolkning från fotografens sida. 

 
Hellesø tycker inte att naturfotografi behöver vara föreställande bilder, utan det kan lika gärna 
vara nonfigurativt. Det viktigaste menar han är känslan och budskapet i bilden. Han anser 
också att en naturfotograf har ett stort ansvar när det gäller att visa hänsyn i naturen, men 
också ett uppdrag i att visa människor allt det värdefulla som finns omkring oss.   
 

Jag tycker att det är väldigt viktigt som naturfotograf att fotografera utan att skada 
motiven, så jag river ju aldrig upp grässtrån eller skadar djur eller förstör skog eller 
nånting, knäcker inte ens av en gren på ett träd, för naturen ska inte lida för mina bilder. 
Men det är ju dock ett  personligt ansvar, i övrigt så tycker jag väl att naturfotografer har 
ett större ansvar än den rollen vi tar på oss, för det handlar inte bara om att visa orörd 
natur, det handlar ju också om att visa den naturen som finns precis vid stugknuten, som 
alla känner till, på ett nytt sätt. Så där har naturfotografer också ett ansvar, tycker jag, att 
kommunicera. 

 
Terje Hellesø menar att det finns en risk med att det är så populärt med exotiska bilder från 
världens alla hörn, även på ett djupare, samhälleligt plan. 
 

Det är väl dagens samhälle generellt, det här jaget efter det flottaste, det mest exotiska, det 
finaste, det originella, och det färgas naturfotografer av också. Man åker till Borneo, 
Afrika och Sydamerika, och kommer hem med bilder och så önskar alla att åka dit. Men 
det är bara det att här finns det lika mycket exotiskt och fint att fotografera som någon 
annanstans i världen. Om flera naturfotografer hade tagit på sig den rollen, så tror jag nog 
att samhället hade sett annorlunda ut, för det handlar ju också om hur samhället färgas. 
Om alla önskar sig bort till nånting annat, hur upplever man vardagen då? Det är någon 
som har sagt att svenskar inte åker till nåt, de åker från nåt, och det gör väl 
naturfotografer också, de åker ifrån istället för att åka till, fast jag förstår inte 
varför man ska åka ifrån. 

  
Hellesø menar att det handlar mycket om trender i sådana sammanhang, men också om 
prestige. Det andra har vill man själv ha, och dit andra åker vill man själv åka. Han menar att 
det är lätt att bli blind för det värdefulla som finns nära. Och han menar att den typen av 
prestigetänkande finns mellan naturfotografer också. 
 

Det är lite att kunna berätta för andra vad man har upplevt, jag tror nog att det är 
jantelagen, och det är väl avundsjukan och de bitarna som driver en utåt också. Om 
grannen har varit på Maldiverna på semester, då åker man ju inte till Sundsvall, och så är 
det bland naturfotografer också. En naturfotograf imponerar mer på sina kollegor om han 
far land och rike runt, över hela världen flera gånger om året, men en som håller på och 
tracklar runt i Sverige hela tiden och gör jättebra bilder, han tas inte lika seriöst ändå bland 
många av sina kollegor. 
 
Naturfotografer präglas av samhället i övrigt, och jag tycker väl att det är väldigt mycket 
som går förlorat, för om man stannar i hemmamarkerna och fotograferar så jobbar man på 
ett annat sätt, man jobbar mer nära motiven, man har tid på ett annat sätt att jobba med 
både ljus och stämning, man kan hitta vinklingar till motiven som man aldrig hade haft 
möjlighet att hitta annars, om man inte hade bott där. Jag vill ha mina rötter där jag 
fotograferar. 
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Hellesø menar att man ser fler bildmöjligheter om man har kunskaper om motivet man 
fotograferar. Man kan få en helhet, genom att man vet en del om relationen mellan arter och 
de landskap där de lever. 
 
Terje Hellesø tycker att naturfotografering är det bästa sättet att uppleva naturen, särskilt om 
man är en naturfotograf som tycker att olika sorters motiv är intressanta. Och han menar att 
upplevelserna vid naturfotografering befinner sig på flera olika plan. 

 
Då tar man ingenting för givet, är man fågelfotograf ser man ju bara sällsynta arter, men 
man ser inte blomman framför sig, är man blomfotograf så ser man inte fåglarna, är man 
intresserad av alla motiv så ser man ju tusen bilder varje meter man går, och upplever 
alltid naturen som lika intressant. Jobbar man på det sättet så är väl det kanske det bästa 
sättet att uppleva naturen, dels så är man ju länge på en plats, för det tar tid att göra bra 
bilder, dels upplever man en form av exotism i allt man ser, vilket gör att man får 
skönhetsupplevelser alltid när man är ute. Jag tycker naturen kan upplevas på alla plan 
som fotograf, man kan se det rent konstnärliga och bildskapandemässiga i det, man kan se 
det filosofiskt, man kan spinna vidare i abstraktionen och nonfigurativitet och göra väldigt 
personliga tolkningar, och låta temperaturen få ge färg åt bilderna, och också det är ett sätt 
att uppleva naturen. 

 
Hellesø menar att det finns en obalans i samhället när det gäller vilka som det lyssnas på, och 
att det lyssnas för lite på t ex en yrkesgrupp som naturfotografer. På så sätt går mycket 
erfarenhet till spillo, menar han. 
 

Det är väl så att som inbiten naturfotograf har man ju lagt på sig många åsikter som man 
tycker att samhället i övrigt fullständigt nonchalerar, så man känner sig som en liten lus på 
en elefant, man har hur mycket som helst och säga, men det är ingen som vill eller orkar 
lyssna, det är väl lite den otacksamma rollen att vara naturfotograf och inte popartist. Visst 
kan man säga att man är debattör, men det är sällan nån vill lyssna. 

  
Äkthet 

Terje Hellesø menar att man måste värna om fotografins ramar, och att manipulering är 
acceptabelt om det sker på fotografiska villkor. Bildbehandling i datorn, däremot, handlar inte 
om fotografi utan om bildskapande, och så länge man håller isär dessa begrepp menar Hellesø 
att det fungerar. 
 

Pratar man om bildskapare i största allmänhet så kan man få göra vad man vill, men ska 
man vara fotograf så ska man göra det fotografiskt, annars är man ju inte fotograf. Jag är 
ju fotograf, och jag är inte emot manipulering om man använder ordet i sin helhet, och det 
är ju förändring från det motiviska ursprunget, så länge det är på fotografiska villkor, d v s 
det ska vara fotografiska tekniker som skapar förändringarna. Om det är pixlar och de 
bitarna i Photoshop som skapar förändringar i bilden så är det inte fotografi längre. 
Därmed inte sagt att det inte fortfarande är bild och konst, men man frångår ju fotografiets 
villkor att skapa nånting. 
 
Jag tycker det är löjligt när man behöver Photoshop för att göra spännande bilder, är man 
inte tillräckligt bra och kan göra speciella bilder redan när man fotograferar, då är man 
ingen bra fotograf, det kanske låter lite stöddigt att säga så. Jag kommer ihåg nån debatt 
för ett tag sen, det var nån fotograf på National Geographic som fräste till rätt så rejält, 
han hade fått nån fråga om det här med störande detaljer i bild, om det inte var ok att 
plocka bort ett störande strå, och han svarade att han hade ingenting som behövde tas bort 
i bilden, det var redan klart innan han tryckte av. Det är väl det som skiljer, och det är väl 
lite det som många fotografer menar kan gå förlorat, att vi får en väldig massa duktiga 
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programmerare, som vet precis hur man tar sig fram genom Photoshop, och kan göra allt 
möjligt där, men några fotografer är de inte, bildskapare, javisst, men inga fotografer. 

 
Att plocka bort lösa saker som t ex ett löv när man är ute och fotograferar tycker Hellesø är 
helt legitimt, men att bryta av någonting menar han är att gå över gränsen. Och att se vad som 
ska göras redan innan bilden tas anser Hellesø gör en duktig fotograf. 
 

Det är svårare att se det på plats än att se det efteråt. Alla kan ju relatera till en bild i 
efterhand, vad som kunde ha gjort den bättre, men det är väldigt få som kan relatera till 
vad som kan göra den bättre innan man trycker av. Det och seendet och att arbeta med 
ljuset, det är det som gör en bra fotograf. 
 

Hellesø tycker att man kan göra vissa saker, som att plocka bort dammkorn och repor, i 
bildbehandlingsprogram, eftersom man då egentligen jobbar fotografiskt. Och han menar att 
det finns en del klara fördelar med den digitala tekniken. Men att förändra bilderna på digital 
väg är att gå för långt, anser han. 

  
Att reparera en bild i datorn, repor och sådant, det tycker jag är ok, det har flera fördelar, 
innan så fick man slänga sin bild, nu kan man rädda den, så där ser man ju fördelar med 
det digitala, men att förändra bilden i datorn, nej tack. Mina bilder behöver inte förändras i 
datorn, de är färdiga när jag trycker av. 
 
När de här bitarna började dyka upp så var det väldigt många häftiga diskussioner kring 
hur mycket man skulle tillåta, särskilt bland naturfotografer och pressfotografer, så att 
man inte skulle känna sig lurad i efterhand. Och då var det ju en känd amerikansk fotograf 
som gick rätt så hårt, Art Wolfe, som manipulerade bilder, och då var det en annan känd 
amerikansk fotograf, Galen Rowell, som gick ut i en krönika och skrev ’gör ingenting med 
din bild som du skäms över att redovisa i efterhand.’ Det tycker jag var väldigt bra sagt. 
Står man inte för det man har gjort så ska man inte göra det. 

 
Terje Hellesø är inte emot att man fotograferar djur i hägn, men han anser att det finns en risk 
att man inte visar hela sanningen om bilder på djur i hägn dominerar. 
 

De flesta rovdjursbilder man ser publicerade idag är ju hägnbilder, och vilken bild får man 
då av rovdjuren, egentligen? Det är ingen sanningsenlig bild av hur djuren är vilda, för en 
tam varg och en vild varg beter sig på olika sätt. Det är väl lite av det här kommersiella 
igen, att vill man fotografera varg och kunna erbjuda bilder till försäljning till tidningar så 
är det ju hägn som gäller, så tyvärr är det väl marknaden bestämmer, inte villkoren. Jag 
tycker det är ok att fotografera på det sättet, men det ska ju givetvis redovisas, och tyvärr 
ser man ju väldigt mycket bilder där det inte är redovisat. Jag efterlyser mer bilder på 
vilda rovdjur, exempelvis. Det är ju samma som om jag skulle ligga och fotografera tama 
harar i hägn, inte ger det samma beteenden och samma utstrålning och samma humör och 
annat som om jag fotograferar vilda harar. Då har du dessutom landskapet och miljön och 
stämningen och kommunikationen och helheten, det får du ju inte i djurpark. 

 
Tendenser 

När det gäller statusen för naturfotografin tycker Terje Hellesø att det har förändrats under de 
år han har varit verksam. 

 
När jag började professionellt -83 så var väl statusen inte så där jättehög, men sen blev det 
en explosion i slutet på 80-talet, som saknade alla perspektiv och ramar, och det blev ett 
enormt intresse. Sen har det väl skett ändringar igen, att rekryteringen av naturfotografer 
minskar, därför att det kanske inte anses lika spännande att syssla med. Samtidigt ser man 
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att det blir fler kvinnliga naturfotografer, och det är också spännande, för de kanske har en 
annan vinkel och ett annat sätt att se. 

 
Hellesø anser att naturfoto håller på att bli mer och mer kommersialiserat. Som fotograf är det 
viktigt med säljbara bilder, och det kan ha sina baksidor, menar han. 
 

Det blir mer och mer springa land och rike runt och göra säljbara bilder, det blir mer och 
mer ett yrke för många, och mindre och mindre en idealism, så där har man väl märkt en 
förändring, en form av amerikanisering, kan man säga. Alla springer runt och gör 
klichébilder, för det säljer. Det är väl ungefär så det ser ut idag, tycker jag. 

  
Terje Hellesø menar att naturfotografin är en genre av fotografi som klarar sig ganska bra 
ifrån trender av olika slag. Men det finns också en risk, menar han, att det står stilla inom 
naturfotografin, och att det blir enkelspårigt. 
 

Går man in på modefoto, så är det väl bara trender det handlar om, och där kan det ju bli 
väldigt speciellt emellanåt, och även bland porträttfotografer, sportfotografer och 
tidningsfotografer har det skett förändringar, men naturfotografer har på nåt sätt varit ett 
eget släkte som har gått mycket sina egna vägar. Där tycker jag väl nu att det är ett 
stillestånd, det är väldigt mycket detsamma som görs om och om igen, så att man nästan 
storknar. Öppnar man en tidning idag och tittar på naturbilder blir man ju aldrig 
överraskad längre, inte som det var för exempelvis tio år sen. 

 
Det är färre och färre utövare som publiceras, vilket gör att mångfalden försvinner, och är 
man kommersiell så lär man sig marknadsföring och man syns överallt, och det blir de 
bilderna man ser och ingenting annat. De semiprofessionellas och alla duktiga 
amatörernas naturbilder, de ser man inte så mycket längre, och mångfalden tycker jag har 
försämrats, men det kan ju också i och för sig vara en övergång, det vet man inte. Alla 
amatörer behövs i allra högsta grad, och det är bland dem man hittar många av de bästa, 
tycker jag. 

 
Terje Hellesø tycker att bildinnehållet kommer i skymundan när det är säljbarheten som står i 
fokus inom naturfotografin. Han berättar om en bildbyrå som blev uppenbart mindre 
intresserad av hans bilder sedan han sagt att han inte tillät någon som helst manipulering. En 
bild som är mindre gångbar i olika sorters sammanhang är alltså mindre eftertraktad än bilder 
som kan förändras efter aktuella önskemål. 
 

Det är alltså inte bilden i sig marknaden är intresserade utav, utan det är användningen. 
Användbarhet mer än bildinnehåll. Jag tycker att det är ohyggligt skrämmande, det är 
ungefär som att hela tiden vilja lägga in en ketchupflaska i en Claude Monet-tavla för att 
göra den mer intressant. 

 
Det politiska eller ideologiska innehållet i en bild tycker jag väl är fullt tillåtet, och jag har 
många gånger varit inne och gjort väldigt religiösa tolkningar, med risk för att få mycket 
spott och spe efter mig p g a det, men det står jag för, för jag vill ha rätt att göra mina 
tolkningar, som andra ska få ha rätt att göra sina, så tolkningar är fullt tillåtet. Jag 
efterlyser väl egentligen mer sånt, jag tycker tolkningar saknas nästan helt i dagens 
naturfoto, det är för mycket klichéer och för mycket säljbara bilder, jag vill ha mer 
personligt. 
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Framtidens naturfotografi 

Terje Hellesø ser inte särskilt ljust på framtidens naturfotografi, om utvecklingen fortsätter 
som den gör idag. Han tror att vackra, skarpa bilder nästan kommer att försvinna på sikt, och 
han ser stora risker med att allt mer arbete med bilder sker vid datorn. 
 

Jag tror väl att framtidens naturfotografer kommer att tillbringa mindre tid ute i naturen 
och mer tid framför datorn, och med de nackdelar det innebär i kontakt med motiv och 
miljö, känsla för motiv och miljö, som då givetvis kommer att försvinna, så jag tycker 
faktiskt att framtiden, 30 år framåt, inte ser så lovande ut. 
  
Det digitala bildskapandet kan ju utvecklas och få sina etiska bitar och det kan ju givetvis 
föda ett helt annat bildspråk, som vi idag inte kan tänka oss, men en fotograf som 
tillbringar mer tid framför datorn än ute i naturen blir ju ingen bättre naturfotograf, i några 
avseenden, utan han blir sämre. Vi får kanske vackrare almanackor att hänga på väggen 
och finare bilder i böckerna men hur naturen egentligen ser ut är det ju färre som känner 
till, för det är färre som är där. 

 
Ingmar Holmåsen 
Personbeskrivning 

Medlem i Naturfotograferna sedan 35 år tillbaka. 
 
Utbildade sig inom den grafiska branschen (Grafiska Institutets 2-årskurs) och arbetade sedan 
på skolmaterielföretaget Skrivrit med bok-, reklam- och AV-produktion för grundskolan. 
Satsade 1966 på hobbyn naturfotografi som han sedan dess arbetat med på heltid.  
 
Är mest känd för sin omfattande bokproduktion, i början med landskapsskildringar, men 
under de senaste decennierna har växter, både kryptogamer och kärlväxter, stått i fokus.60

 

      
Foto: Ingmar Holmåsen /N 

 

                                                 
60 Källa: Ingmar Holmåsen 
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Vad är naturfotografi? 

Ingmar Holmåsen anser att någon orörd natur knappast existerar idag, och därför är det sällan 
man som fotograf skildrar orörd natur.  
 

Många betraktar nog landskapet som nåt naturligt och det är det ju nästan aldrig i den rika 
världen, och inte i den fattiga världen heller, utan det är ju ett kulturlandskap. Det man kan 
säga är någotsånär oförändrat i Sörmland t ex, kan ju vara vissa hällmarker på bergknallar 
med gamla och vresiga tallar där det inte går att bedriva ett lönsamt skogsbruk. Likaså 
vassarna i sjöarna och vissa kala öar långt ute i skärgården, de har ofta klarat sig från 
tydliga kulturingrepp. Sen påverkas ju allting av nedfall med kväve och sånt, det är ju en 
modern företeelse. Men vi kan ju ändå i Norden glädjas åt en rik natur, som inte är 
nedsliten av överbefolkning och alltför ohämmad exploatering av naturtillgångarna. 

 
Naturfotografins roll 

Holmåsen menar att naturfotografin ibland kan vara ett sätt att vilja skaffa sig kontroll över 
naturen, ungefär som ett byte man får med sig hem. Så känner man kanske speciellt i yngre år. 
Det ligger också en stor tillfredsställelse i att publicera bilder som kan hjälpa till att sprida 
kunskap om naturens mångfald och skönhet. 
 
Ingmar Holmåsen menar att det finns både en dokumentär och en estetisk gren av 
naturfotografin, och att de inte alls behöver utesluta varandra, utan att de ofta går att 
kombinera på olika sätt. Han anser också att en fotograf ska kunna ha friheter att skapa 
subjektiva bilder av naturen, och att det blir tråkigt om alla fotograferar på ett dokumentärt 
sätt och bara försöker visa precis hur det är. 
 

Många säger ju att de är dokumentärfotografer, som vill registrera och avbilda så tydligt 
som möjligt det de är intresserade av i naturen, och som inte lägger några estetiska 
synpunkter på det, medan andra vill göra nånting nytt och inte gå i gamla fotspår utan se 
naturen på ett nytt sätt. Idag ger ju datorerna väldiga möjligheter att göra ett helt annat 
bildskapande än man är van vid, men det är inte så många som gör det, vad jag har märkt 
inom naturfotot, det är ju desto mer inom reklam och liknande. Inom Naturfotograferna är 
vi väldigt noga med att det skall anges om bilderna är datormanipulerade. Själv sysslar jag 
inte alls med den typen av bilder. 

 
Holmåsen menar också att naturbilder är ovärderliga som skildrare av tidens gång, och hur 
olika naturtyper eller områden förändras. 
 

Bilder kan användas på många sätt och belägga hur landskapet förändras. I slutet på 60- 
och början på 70-talet fotograferade jag vissa landskapstyper i Sörmland från inlandet till 
kusten under olika årstider. Ju mer åren går desto intressantare blir det ju att jämföra 
gamla bilder med dagens och i den senaste boken om Sörmlands flora har en hel del av 
dessa kommit till användning, där det spänner 30 år eller mer mellan bilderna. 

 
Ingmar Holmåsen menar att naturfotografi kan vara ett slags naturvårdsarbete, om inte annat 
så på ett indirekt sätt. Han tar som exempel hur hans eget fotograferande till böcker om bland 
annat lavar och mossor har bidragit till ett ökat intresse för och en större kunskap om denna 
stora del av floran. På så sätt har hans bilder varit en del i arbetet med att öka skyddet för 
sådana växter. Han anser att naturfotografer både har ett ansvar att skildra det vilda och 
naturnära som finns kvar, och att skildra människans påverkan och de förändringar som sker. 
Och han ser möjligheterna i den nya tekniken. 
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Att visa tidens gång och förändringarna, där har ju fotot en rätt unik möjlighet att visa hur 
det var. Där finns ju problemet med att gamla färgbilder bleknar, men svartvita klarar sig 
ju bättre, och de digitala bilderna har ju möjligheter att klara sig perfekt genom att det är 
ettor och nollor i grunden, som man bör kunna lagra i oändlig tid. 
  

Äkthet 

Holmåsen menar att det ökade kravet på underhållning i mediabranschen i värsta fall kan få 
mindre positiva konsekvenser. 
 

Vissa saker kanske görs mer i smyg som är värre att sätta fingret på, och när det gäller 
film i TV och bio är det ju väldigt mycket underhållning det går ut på. Man ser ju ibland 
att man stör djur och behandlar djur illa för att få de scener man vill ha. 

 
Holmåsen är själv intresserad av var gränserna går när det gäller bildmanipulering. Han 
berättar att han genomförde en liten enkätundersökning inom föreningen Naturfotograferna 
1999. Där tog han upp ett exempel på ett manipuleringsdilemma, och gav två alternativa svar, 
dels för den ”liberale” naturfotografen och dels för den ”stränge”. 

 
Och så fick de skriva sin åsikt om det, och sen skrev jag längst ner att: 
Vi har väl alla drag av både den liberale och den stränge inom oss, men i vilka 
proportioner? Håller vi på att ändra uppfattning i dessa tider av nya möjligheter och 
frestelser? Jag fick tyvärr inte mer än 14 svar, det tyckte jag var lite dåligt, men 
majoriteten anslöt sig till den stränges uppfattning. Flertalet, kan man säga, tyckte att man 
kunde få göra det som man normalt gjorde i mörkrummet, det här med att göra vissa 
bilddetaljer ljusare och andra mörkare, det gäller ju svartvitt då. Och andra, som inte var 
så många, tyckte att man måste få utnyttja den nya teknikens möjligheter, plocka bort 
störande grässtrån i en blombild t ex, så länge man inte lurar betraktaren i något viktigt 
avseende. 

 
Holmåsen anser att det är en subtil skillnad mellan att göra små retuscheringar, t ex plocka 
bort ett löv, vid fotograferingstillfället eller i datorn. Men generellt tycker han att det är 
skillnad på att plocka bort saker och att lägga till. 
  

Man gör ju en manipulation redan genom att välja objektiv och bildvinklar och sånt, 
någon frihet måste väl även fotografen få ha, men det är när man lurar betraktaren i något 
viktigt avseende, då tycker jag att man har gått över gränsen. Jag tycker att man kan säga 
det rent allmänt, att det är då det är oetiskt. Sen kan man ju lura betraktaren genom att 
göra fina böcker om ett landskap och visa allt som bara är fint, och vädret är vackert hela 
tiden, och då lockar man fler turister till landskapet, men lurar man betraktaren då? Så där 
vackert är det inte, det finns miljöproblem i Sörmland också, och det ena med det andra. 
Men sånt är ju livet, jag menar, alla böcker som skrivs med bara text, är ju inte så 
objektiva heller. Allting är ju egentligen subjektivt, t o m vetenskapen börjar ju 
ifrågasättas nu och man tycker att det förekommer mycket mer både medvetna och 
omedvetna värderingar i olika forskningssammanhang än man har trott förut. 

 
Tendenser  

Holmåsen tycker att det finns en tydlig trend i att det underhållningsmässiga värdet i bilder är 
viktigt. 
   

När det gäller vackra naturböcker, där är det ju skönhet och underhållning och sånt som 
intresserar människor. Jag önskade mig själv nyligen boken Rovdjur, och den var en 
behållning, det är ju en mycket välgjord bok med bilder och text. Det är ju rätt mycket 
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tamdjur där, men författarna redovisar i en förteckning på slutet, vilka bilder som är tagna 
på tama djur. 

 
Framtidens naturfotografi 

Ingmar Holmåsen är övertygad om att den digitala tekniken kommer att ta över i framtiden, 
allt eftersom priserna kommer att sjunka. Själv har han köpt en liten digital kamera, som han 
tycker ger förvånansvärt bra bilder. Den nya tekniken kommer att göra det lättare, menar han, 
och det kommer att bli betydligt billigare när man kommer ifrån film och framkallning. I stort 
sett ser Holmåsen positivt på den utveckling som sker på området, och han följer intresserat 
med i vad som händer, främst genom Internet. En positiv sak menar han är att man redan ute i 
fält kan granska hur bilderna har blivit, och att man då kan välja ut de bilder som är bra och 
direkt ta bort de andra, så att de inte tar onödig plats. Han tycker också att det verkar som att 
det tas fler bilder i och med den digitala tekniken. 
 
När det gäller framtiden tror Ingmar Holmåsen att det kommer att bli ett allt större tryck på 
och utnyttjande av naturen, i och med att folkmängden på jorden ökar. Han menar att man då 
måste slå än mer vakt om och värna naturen. Där kan naturfotograferna lämna betydelsefulla 
bidrag, anser han. 
 
Björn Röhsman 
Personbeskrivning 

Född 1948 och bosatt strax utanför Göteborg. Började naturfotografera i slutet av 60-talet. 
Under senare delen av 70-talet kombinerade han ihop sina bilder med musik – började 
producera bildspel. Skrev första svenska boken om detta: Bilder på vägg. Sedan 1983 jobbar 
han på Victor Hasselblad AB (kamerafabriken) som bildspelsproducent och fotograf.  Har 
varit ledare för ”fotosafaris” i svenska fjällen under många år. Fotograferar landskap, stora 
och små, och blommor i Bohuslän och fjällvärlden, men jobbar också mycket med resebilder 
från hela världen. Medlem i föreningen Naturfotograferna.61

 

      
           Foto: Björn Röhsman /N 

 

                                                 
61 Källa: Björn Röhsman 
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Vad är naturfotografi? 

Björn Röhsman menar att definitionen av begreppet naturfotografi har förändrats en del med 
tiden.  
 

Naturfotografi är en skildring av vår omgivning och traditionellt har det naturligtvis varit 
den naturliga naturen så att säga, och inte vår konstgjorda, uppbyggda miljö. Sen har den 
ju ändrat sig, från början var det mer skildring av arter och den typer av bilder, den kanske 
har blivit delvis mer subjektiv, det finns ju många typer av naturbilder idag. 
 

Han menar också att människan är en del av naturen, och att hon alltså har sin plats i 
skildringen av naturen. 

   
Jag tycker att de flesta naturfotografer idag ofta glömmer bort människan och istället 
väntar tills människan har gått ifrån bildytan. Det är lite synd tycker jag, för vi hör ju dit i 
alla fall, även om vi ofta ställer till det, så är vi en del av naturen i alla fall. 

 
Naturfotografins roll 

 
Ett skäl till att föreningen Naturfotograferna bildades, var för att arbeta för den äkta 
naturbilden, men också för att visa på miljöförstöring, och det tror jag är väldigt viktigt 
fortfarande. Jag har svårt att kalla stadsbilder naturfoto naturligtvis, men man kan vara i 
gränslandet där man så att säga ser påverkan på ett mera klart sätt än vad man gör om man 
tar en ren stadsbild. 
  

Röhsman anser att en del av naturfotot är ett slags naturvårdsarbete, även om det kanske inte 
är så många av vare sig fotograferna som betraktarna som tar det på det sättet. Och en roll för 
naturfotografen menar han är att locka fler människor till att upptäcka naturen. 

  
Det är nog tyvärr så att det finns många som inte har upplevt särskilt mycket av naturen, 
kanske det närmaste naturen man har kommit är till stadsparken, vilket låter lite 
skrämmande. Man hoppas att man kanske kan locka en del ut på upptäcksfärd med sina 
bilder. 
 

Björn Röhsman ifrågasätter fotografin som ett objektivt avbildningssätt, eftersom det på 
grund av alla val man gör när man fotograferar aldrig helt går att ta en objektiv bild. 

 
En bild är väl alltid ett subjektivt utsnitt av motivet, om det nu är natur eller om det är 
porträtt eller vad det än är. Du som fotograf har ju valt ett utsnitt, och det utsnittet kan ju 
faktiskt betyda en hel del för de känslor som bilden väcker, naturligtvis. Du tar ju med den 
del som du vill berätta om, och det som finns alldeles vid sidan om kan ju säga nåt helt 
annat egentligen. En bild som sådan, den visar ju visserligen en bit av verkligheten, på så 
sätt är den ju alltid objektiv, men den är bara en bit av den och den normala naturbilden är 
säkert ganska objektiv egentligen, men ändå så är den ju till väldigt stor del styrd av 
fotografen. 

 
Röhsman tycker inte att det är någon tvekan om att avbildande artbilder var vanligare förr, 
även om det fortfarande finns många duktiga ”artfotografer”, och en del av dem samlar på 
olika artbilder av t ex fåglar. Men så uppstår vissa trender för att skapa mer annorlunda bilder. 
 

Rätt vad det är så är det modernt t ex att röra på kameran under exponeringen och att på 
det sättet få olika typer av effekter eller att göra dubbelexponeringar för att göra en i 
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förstone lite annorlunda bild. Denna typ av modetrender lever ett litet tag. Men det är väl 
så att man försöker göra nånting nytt. 
 

Björn Röhsman menar att den konstnärliga grenen av naturfotografin i många sammanhang 
uppskattas som ett komplement till de mer klassiska bilderna, men att många av dem som 
köper en naturbild på en utställning ändå föredrar de mer klassiska, vykortsaktiga bilderna. 

 
De här vykortsbilderna eller artbilderna har fått ganska mycket kritik bl a av kritiker som 
har recenserat utställningar. Detta har kanske fört med sig att fotografer har börjat snegla 
lite på kollegor som försöker göra annorlunda naturbilder, så att säga, mer konstnärliga. 
Detta gör att det finns en hel del andra typer av bilder, men på samma gång så tror jag att 
om du har en utställning av naturbilder på ett galleri, så tror jag ändå att den största delen 
bilder som säljs, även om det ofta är ganska få över huvud taget, är nog de enklare, lite 
mer vykortsaktiga bilderna, som säljer bättre än de kanske lite mer kreativa bilderna. Vad 
det nu pekar på, det är inte så lätt att veta. 

 
Röhsman anser att naturfotot har en del tydliga trender, och att det ofta är en typ av bilder som 
gäller. Han tror inte att naturfotografin är en genre som har mindre trender än andra genrer 
inom fotografin. En viktig roll för naturfotografin menar han är att göra andra människor 
uppmärksamma på det som finns i vår omgivning. 
 

Alla skildrare, om vi ska kalla det så, författare eller konstnärer eller fotografer är förstås 
på sitt sätt upptäcksresande, sen om det nu är i grannbyn eller grannlandet eller på andra 
sidan jordklotet, det spelar liksom ingen roll på nåt sätt. Man gör ju omvärlden tillgänglig 
för andra och det kan man väl kalla upptäcksresande även om det inte riktigt betyder 
samma sak som det gjorde i början av 1900-talet naturligtvis, då det mesta var okänt om 
vår omvärld. 

 
Röhsman menar att det är lättare att få mer inspiration om man kommer till ett ställe där man 
inte har hemmablindheten utan nyupptäckarglädjen, men däremot anser han inte att sådana 
mer exotiska bilder generellt skulle vara mer säljbara. 
 

Jag har sett bilder av blåsippan som visar och ger känslan av våren och de första fåglarna 
o s v, den tror jag väcker mycket känslor hos betraktaren, så en bra bild av det slaget tror 
jag funkar bra, men det är klart att för vissa människor så är det klart att det är spännande 
att se unika miljöer, eftersom resandet över huvud taget har blivit vanligare. 
 
Jag tror att det är så väldigt individuellt, en del fotografer har ju specialiserat sig på att ta 
resebilder, att ta bilder ute i världen, medan andra håller sig hemmavid och är fullständigt 
nöjda med det, och gillar att skildra närmiljön. Jag tror kanske att det är få som ser det 
som sin uppgift att skildra omvärlden, utan man är nog fascinerad av att resa och att 
besöka spännande platser, och gillar man dessutom att jobba med bild, då blir det en 
skildring. Det går nog hand i hand på nåt sätt, man gillar att resa och gillar att plåta. 
 

Kunskap om sina motivområden anser Björn Röhsman är viktigt oavsett vilken typ av 
fotografering man ägnar sig åt. På så sätt har man en större chans att skildra saker på ett riktigt 
sätt. 

 
Att man behöver kunskap om sitt motivområde tror jag gäller alla typer av 
fotograferingsområden egentligen, en porträttfotograf behöver vara bra människokännare 
eller i alla fall bra på att ta folk och intresserad av människor och så där, och en 
naturfotograf har betydligt enklare att ge en rättvis skildring av naturen om han har 
kunnandet, det tror jag absolut. 
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Röhsman anser att naturfotografin på sätt och vis används allt mindre på ett kommersiellt sätt, 
men att man som fotograf ändå tänker på vad som går att sälja när det gäller motivval, 
speciellt om man är en fotograf som ska leva på sina bilder. 

 
Om man är ute och plåtar så tror jag att alla som är anslutna till en bildbyrå och försöker 
sälja sina bilder, tar en bild för att den förhoppningsvis kommer att sälja, och sen tar man 
den här bilden därför att den är vacker och stämmer med mina stämningar, men den 
kanske inte alls säljer. Så man liksom jobbar på två plan. Speciellt om man ska leva på 
det, så måste man ju naturligtvis försöka ta rätt bilder. Man måste ju tänka på sin 
försörjning helt enkelt, och då får man ta de bilder som man tror ska sälja. Sen är det väl 
naturligtvis så att en del är bra på att ta den typen av bilder, och andra är bra på att driva 
egna projekt och ta den typen av bilder. 

 
Äkthet 

När det gäller äkthetsfrågan menar Björn Röhsman att vi idag nog måste acceptera att det går 
att göra saker både bättre och enklare på digital väg i datorn än vad som går att göra i 
mörkrummet. 
 

Viss typ av städning tycker jag att man måste acceptera, sen att hålla på och göra montage 
och kollage och grejer, d v s att ta delar av en bild och stoppa in i en annan bild, visst 
kommer det att förekomma, men då är det inte äkta. Det är klart att man gör bilder bättre 
genom att städa lite grann, ta bort de här vita grässtråna eller den här grenen, om man nu 
gör det på plats eller i Photoshop, då är det klart att bilden blir bättre på sitt sätt, men det 
är en helt annan åtgärd än att göra den bättre genom att lägga till motivdelar och såna här 
saker. Till exempel kunde den där kungsörnen ha suttit i det där trädet när jag tog bilden, 
men nu råkade den inte göra det, och bilden kan ju vara äkta inom citationstecken, det här 
kunde ha hänt, men det känns ju ändå inte riktigt äkta naturfotografi, tycker jag. 

 
Generellt tycker Röhsman att det är värre att lägga till saker i en bild än att ta bort, även om 
det naturligtvis beror på vad som tas bort. Han tycker att det är svårt att veta hur man ska 
ställa sig till frågan, eftersom den är så pass komplicerad. Men i stort anser han att det 
avgörande är att man är ärlig med vad man gör. 

 
Jag tror i alla fall att vi måste börja acceptera att vi kommer att jobba i den digitala världen 
och att vi kommer att ha andra möjligheter, men att det gäller att verkligen veta om en bild 
är manipulerad. Man måste försöka hålla på att man ska tala om att den är manipulerad, på 
samma sätt som att man ska tala om ifall djur är tagna i hägn eller i vildmark. Så 
ärligheten är nog viktigast. 

 
Tendenser 

Björn Röhsman menar att statusen för naturfotografi alltid har varit ganska låg, och att genren 
ofta blir kritiserad i sammanhang där det skrivs om bild, t ex i fototidningarna. 

 
Sen finns det då i Sverige en sån fototidskrift som Camera Natura, det är ju en fantastisk 
tidskrift med bra naturbilder, och där ser man ju inte ner på det, men den är ju i princip 
skriven av och för naturfotografer. Men i andra media så tycker jag nog att man tycker att 
naturfotografin är enkel och inte speciellt spännande. Det kanske beror på att man med sin 
egen kamera kan gå ut och knäppa lite bilder i skogen, det är ett motivområde som på sätt 
och vis ligger väldigt nära oss, och därför tycker man att det är enkelt, för att man själv har 
bilder som man tycker är hyggligt bra. Sen vet jag inte om det också kan bero på att man 
har sett för mycket vykort. 
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Naturfotografi kan uppfattas som banal, menar Röhsman, därför att många tycker att det 
verkar enkelt att ta den typen av bilder. Tar man däremot lite ovanligare bilder så är det lättare 
att bli erkänd än om man tar vackra eller bra naturbilder, anser han. 
 
Björn Röhsman tror inte att det kommer att bli någon särskilt stor förändring i framtiden 
jämfört med idag, när det gäller den digitala bildbehandlingen. 

 
Idag kan du scanna in dina bilder och ha dem i datorn och jobba vidare med dem, det är 
scanningsprocessen som imorgon så att säga är gjord redan när du har knäppt av din 
digitala kamera. Du har alltså samma möjlighet redan idag, - den fotograf som är 
intresserad av att fortsätta behandla sin bild med hjälp av datorn, har stora möjligheter att 
så att säga ta över större del av skapandet. 
 

Röhsman menar att en fotograf själv kan överta en större del av processen när bilden är tagen. 
Tidigare tog man bilden, lämnade in den för framkallning och så gick den till tryck, och på så 
sätt var det andra yrkeskategorier som tog hand om bilden och jobbade vidare med den. Idag 
lämnar många fotografer ifrån sig sitt jobb på en CD, klart att gå direkt till tryckeriet. 
 

Man har liksom tagit en större del av processen och därmed blir det längre tid framför 
datorn. Det är klart att vi kommer att få större möjligheter att jobba vidare med bilderna 
och att skapa nya bilder, och när man pratar om de här subjektiva, konstnärliga bilderna så 
är det klart att det kommer att finnas hur många möjligheter som helst att göra den typen 
av bilder av både bra och dåliga naturbilder. Vi kan lägga ihop flera bilder och göra nya 
bilder av dem, alltså kanske inte att man t ex bara stoppar in ett djur i en annan bild. 
Dubbelexponeringar kan du ju göra med en helt annan kontroll i Photoshop, och det är ju 
naturligtvis också en typ av naturskildring. Sen vad man kallar det och hur man ser på den 
äktheten, det är lite svårt kanske. 

  
Framtidens naturfotografi 

Björn Röhsman anser att det digitala är på gång och kommer att växa ännu mer, men han tror 
ändå att det kommer att dröja länge innan den digitala tekniken helt har tagit över. 
 

När det gäller naturfotografin kräver vi portabla grejer på ett annat sätt, och vi har 
naturligtvis problemet även med digitala grejer att de aldrig går att få helt oberoende av 
batteri och såna saker. Men det är klart att vi kommer att se ännu mer utveckling på den 
digitala sidan. 

 
Röhsman tror inte att den nya digitala tekniken generellt kommer att förändra själva 
bildskapandet som sådant. 
 

I princip inte, men det är klart att på samma gång så ger ju den digitala fotografin vissa 
möjligheter, du kan t ex se resultatet väldigt snabbt o s v, men annars så är det ju 
egentligen ingen som helst skillnad på att sätta ditt motiv på en kiselplatta jämfört med att 
fästa det på din filmremsa. Istället för film använder man det digitala mediet, men för 
själva bildskapandet som sådant, spelar mediet ingen roll egentligen. Det digitala har ju 
vissa fördelar naturligtvis, men egentligen så tror jag inte att bildskapandet och 
bildresultatet kommer att ändra sig så mycket. Titta på bilder som togs precis i början av 
fotografins barndom, det finns massor av underbara bilder, och de kan väl tävla med de 
bilder som tas idag. Sen kanske den tekniska kvaliteten eller färgåtergivningen inte var 
riktigt samma, ett skäl var t ex att man var tvungen att använda längre exponeringstider. 
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Björn Röhsman anser att föreningen Naturfotograferna behövs i allra högsta grad både idag 
och i framtiden, för att värna om den äkta naturfotografin. 

 
När Naturfotograferna bildades var det ju ganska akut tyckte de som bildade föreningen, 
eftersom det då förekom en hel del falsarier. Idag har ju hela branschen blivit väldigt 
mycket större, det finns väldigt många fler fotografer, men på samma gång så står vi ju 
inför det här datorproblemet, kan vi väl säga, manipulationsproblemet, och det är klart att 
det utan tvekan finns både en möjlighet och ett krav på att försöka hålla i och ge lite 
stadga åt det här, eller riktlinjer ska vi kanske säga, vad man får och inte får, i alla fall 
inom den lite mer dokumentära naturfotografin. Det behövs säkert några kanaler som 
höjer sin stämma där, det tror jag. 
 

Röhsman tror att många även i fortsättningen kommer att vara intresserade av att skildra 
naturen och vår omgivning, men att det ändå kommer att ske förändringar inom 
naturskildringen. 

 
Den typen av bilder tror jag inte på nåt sätt kommer att försvinna, utan den är bestående. 
Den kommer väl inte riktigt att se exakt ut som den gör idag, men i princip så tror jag att 
den kommer att leva kvar, för jag tror att det är väldigt många som vill ha den typen av 
upplevelse. Sen tror jag nog också att det kommer att bli så att man kommer att göra lite 
mer bilder som då är i gränslandet mellan äkta naturfoto och konstfoto, eller lite mer 
konstnärligt foto, där man alltså jobbar med flera bilder, och kombinerar dem och jobbar 
digitalt med det helt enkelt. Jag tror att vi kommer att få se mycket sånt. 
 

Björn Röhsman anser inte att de olika typerna av naturfotografi betyder att genren innehåller 
två skilda grenar. Men han menar att de rena artbilderna kommer att minska i antal framöver, 
när man delvis går ifrån den rent dokumentära fotografin. 

 
Det är väl klart tror jag att artbilderna kommer att minska ner lite grann, de flesta arter har 
redan avbildats och därför behöver vi inte jobba lika mycket med denna typ av bilder, men 
det kommer alltid att, bl a pga den tekniska utvecklingen, tas en del artbilder som är bättre 
än de som redan tagits och det upptäcks också nya arter, även om takten minskar. 

  
Hans Strand 
Personbeskrivning 

Föddes 1955 och utbildade sig till civilingenjör vid KTH. Bestämde sig 1990 för att skifta 
karriär, och blev då frilansande naturfotograf på heltid. Dras till det otämjda och vilda i 
naturen. Hans bilder har publicerats i många internationella tidskrifter. 1999 valdes Strands 
bilder ut till Canons internationella kalender, och samma år blev han utnämnd till ”Årets 
naturfotograf” av Naturvårdsverket. Strand har vunnit två kategorier i “The BG Wildlife 
Photographer of Year”, och 2001 vann han landskapskategorin i ”The European Nature 
Photographer of the Year”. Han har publicerat två böcker tillsammans med författaren Rolf 
Edberg – Och havet vilar aldrig (1995) och Så länge skogen växer (1998). I fjol  kom hans 
tredje bok ut - Den åttonde dagen – med Bo Landin som författare.62

 

                                                 
62 Hemsida: http://www.hansstrand.com 
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Foto: Hans Strand 

  
Vad är naturfotografi? 

  
För mig uttrycker naturfotografin en samhörighet som jag känner med naturen, något som 
jag kände från första gången jag över huvud taget fotograferade och det var ju ganska sent 
i mitt liv. Jag köpte min första kamera när jag var 26 år.  Då kände jag, genast när jag tog 
min första bild, av naturens dragningskraft och magin i att frysa ett ögonblick. Detta direkt 
genom kameran på något vis. Jag känner inte alls något behov av att fotografera t ex 
sällsynta arter. Det har jag aldrig haft någon dragning till. Jag tycker att fotografin ligger 
på ett djupare plan än så. 

 
Hans Strand tycker att han själv känner mer och mer för den nära vardagsnaturen, som ibland 
är mer lågmäld och sårbar än fantastiskt storslagen. 
 
Strand är medveten om att det ofta är gångbart med människor på bilderna, men den sortens 
bilder är ingenting han själv egentligen brinner för att göra. Han känner en större dragning till 
att skildra det mer ursprungliga. Detta innebär dock inte att han helt avstår från att göra 
sådana bilder, han gör det i kommersiella syften, för att kunna leva på sitt fotograferande. 

 
Vi har ju en förmåga att utmåla oss själva som något slags skapelsens krona och jag vet 
inte om vi är det egentligen, om jag ska vara ärlig. Jag plåtar ju väldigt lite människor i 
naturen. Jag gör det av kommersiella skäl, de gånger jag gör det och för att jag ska kunna 
överleva. Det är ofta som kunder vill ha en människa i ett fjällandskap, men det bär mig 
emot. Jag får ingen kick av att se en människa i röd anorak, och jag kan tänka mig det 
landskapet utan den där människan. Men man gör ju faktiskt såna bilder ibland och jag har 
till exempel köpt ett rött tält. Detta för att det är bra ur kommersiell synvinkel att ha ett 
rött tält istället för ett grönt. Man ska ju trots allt leva. 

 
Naturfotografins roll 

Naturfotografi måste, anser Hans Strand, vara subjektiv i någon mån, och för honom är 
tolkningen ofta det viktigaste. 
 

All objektiv konst, saknar enligt min mening ställningstagande och jag tycker fotografens 
uppgift i allra högsta grad är att sätta fyra hörn på det man känner för. I tolkningen av vad 
man upplever ligger det absolut viktigaste, tycker jag.  

 
Hans Strand menar att det primära för naturfotografin inte är att skildra hur vacker naturen är, 
eftersom skönhet är en mänsklig värdering och inte någonting som spelar någon roll i naturen. 
Han känner själv en större dragning till att skildra de processer som sker i naturen. 
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Ett slags sårbarhet griper mig mer, där man känner att tidscyklerna rullar på och de 
kommer och går med död och pånyttfödelse om vartannat. Vi människor lever ju alldeles 
för kort tid för att skåda geologiska processer medan de händer. Man kan däremot se och 
fotografera  vad som har hänt. De enda kretslopp vi kan se någonting av är de biologiska 
processerna med organisk nedbrytning och uppbyggnad. Just sådana miljöer, där man 
verkligen ser kretsloppet, är nog de som jag tycker är mest inspirerande. 

 
Att man som naturfotograf skulle ha ett slags ansvar att förmedla någonting tycker inte Hans 
Strand stämmer, utan han anser att en fotograf ska vara totalt fri att skapa det han vill. Det 
viktiga är dock att man i sitt fotograferande tar ärliga ställningstaganden och han menar att 
text ofta är ett viktigt komplement till fotografierna, eftersom den kan sätta in saker i sina rätta 
sammanhang. 
 

Ett tag var det en trend att alla naturfotografer skulle fotografera miljöförstöring med 
skorstenar och rör som pumpade ut gift och skit ut i insjöar och vattendrag. Jag tycker att 
det är viktigt att man är ärlig mot den miljö man fotograferar. Om man nu t.ex. 
fotograferar skog, eller vatten, är det viktigt att man gör ett ärligt ställningstagande och 
inte förskönar eller visar att allting bara är frid och fröjd. I och för sig har jag själv 
fotograferat väldigt lite miljöförstöring, men jag brukar ändå se till att det framgår av 
texterna till bilderna, att det kanske inte är så rosenrött trots allt. 

  
Naturfotografi kan enligt Hans Strand absolut vara en form av naturvårdsarbete, men han tror 
själv inte mycket på den avskräckande taktiken, utan mer på att försöka få folk att förstå 
värdet av den natur som finns kvar att bevara.  
  

Det finns fortfarande rätt mycket intakta delar kvar och om man bara visar det som är 
eländigt, kommer kanske folk inte lockas till att resa till eller vandra i såna naturtyper. Det 
är ju redan kört. Men om man visar bilder från Laponia t ex, som är tämligen intakt, då är 
det klart som katten att folk känner att där skulle det vara underbart att campa och vandra.  
Ju fler som gör det, desto fler kommer också att värna om att det får finnas kvar i 
framtiden. 

 
Även Hans Strand menar att det finns två delar av naturfotografin, dels den dokumentära och 
dels den mer konstnärliga. Han tycker att det estetiska inom naturfoto kommer alltmer, vilket 
han ser positivt på, eftersom det ger mer tillfälle till subjektiva tolkningar av det man 
upplever. 

 
Jag tror att det tidigare väldigt mycket handlade om, att det var biologer eller fågelskådare 
som tyckte, att när jag ändå var ute i naturen, kunde jag ju lika gärna köpa en kamera och 
dokumentera det jag upplevde. Och det finns ju fortfarande såna fotografer, men de 
kanske inte är så konstnärligt lagda, utan är mer dokumentära. De kan fotografera en växt 
eller ett djur mitt i bilden, skarpt och rätt exponerat och det är blir kanske inte så mycket 
mer än en artbild. Jag tror att det i Skandinavien har hänt väldigt mycket de sista 15 åren, 
tycker jag i alla fall, det handlar inte så mycket om att fota de här arterna, utan det är just 
mer och mer subjektiva tolkningar. Det handlar mer om att förmedla känslan av 
upplevelsen än upplevelsen i sig. 

 
Hans Strand anser att man som naturfotograf kan känna sig som en debattör ibland. Att visa 
på hur liten människan egentligen är i det stora hela anser han är viktigt, eftersom det i många 
sammanhang finns en övertro på människans betydelse. 
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Jag är ju ingen expert, men jag kan ju se att under de år jag har hållit på så är det t ex 
fantastiska skogar, som jag har fotograferat och som sen har huggits ner.  Det är ju tråkiga 
upplevelser och om det gäller urskogar, så är det för jävligt. Sedan måste man ju förstå att 
bruksskogarna är ju till för att huggas ner och det får man ju leva med. För mej är det är 
mycket som handlar om filosofiska aspekter liksom människans litenhet i naturen. Vi tror 
ju att vi kan mästra allting och väldigt många tror nog fortfarande att om det kommer en 
komet, så fixar vi nånting och skickar upp Bruce Willis, så ordnar det sig. Tyvärr lär det 
inte bli så. Vi har vi ju t.ex. ingenting att sätta emot vulkanutbrott eller orkaner. 

 
Strand tycker att det talas alldeles för mycket om att naturfotografer ”fångar in” det de ser. 
Han anser att förmedlandet av känslan man upplever i en viss situation är betydligt viktigare 
än att lyckas fånga någonting man sett. 
 

Jag är så trött på det där man hör, att det gäller att fånga, fånga, fånga. Som om man vore 
en jäkla dammsugare som åker omkring. Det handlar inte om det. Det handlar ju om att du 
tar dej till ett visst ställe, du får en viss upplevelse, sedan ska det gå in i din 
cementblandare i skallen och så ska du ta ställning till hur du vill tolka upplevelsen. Det 
handlar mycket mer om vad du känner än vad du ser, tycker jag. 
 

Hans Strand tycker att fotografering som går ut på att samla olika djur- eller fågelarter har 
likheter med frimärkssamlande. Att fotografera landskap innebär kanske att samla intryck, 
men det menar han inte alls är lika utpräglat som att samla arter. 

   
Det ligger inget filosofiskt eller konstnärligt i såna infallsvinklar, tycker jag, men det är 
helt okej ändå. Var och en är lycklig på sitt sätt. Man får inte förringa rekreationsbiten i 
fotograferingen för gemene man. Lika väl som du tar med dig ett jaktgevär ut, så kan du ta 
med dig en kamera med ett långt teleobjektiv och ta en bild på det där rådjuret i 
skogsbrynet.  

 
Hans Strand reser mycket och fotograferar. Han anser att det fotograferande man sysslar med 
på resor skiljer sig ganska mycket från fotograferingen hemma i välbekanta trakter. 
 

Brist på tid ställer ofta till problem när du är ute och reser, du har fjorton dar på dig, därför 
att du har inte råd att vara borta längre och du vill se allt i det där landet på fjorton dagar. 
Då blir det korta besökstider på alla ställen. Du slås lätt av det omedelbara, endast det 
storslagna och det gör att du ofta plåtar ganska fantasilöst när du är på resande fot. Det 
händer ofta att man faller in i gängse ramar och man blir jättebesviken på sig själv. Jag 
gjorde det i början, speciellt när jag reste till de stora nationalparkerna i sydvästra USA 
och kom hem med samma bilder som alla andra hade. Om alla tänker precis lika skapar 
man ju inte särskilt stor fotografi. Men om jag nu åker till USA, så tänker jag inte så, jag 
skiter i de där kända platserna, jag plåtar för mig själv och känner inte att jag måste göra 
det och det, utan då jobbar jag precis på samma vis som jag gör här i Sverige. 

 
Hans Strand menar också att de små landskapen i naturen ofta lockar mer än de kanske mer 
självklara, storslagna vyerna. Även om han naturligtvis fotograferar storslagna platser ibland, 
så är det ofta inte det som berör honom starkast. Och de motiv som finns nära blir ofta de 
bästa, menar han, eftersom man då får kontinuiteten i fotograferandet. 
 

Jag tycker att man gör sina bästa bilder på sina egna smultronställen som man har nära 
knuten, dit man kan åka gång efter gång efter gång och göra fel efter fel och det gör inget. 
Till slut efter alla försök sitter den perfekta bilden där . Jag har t.ex. ett alkärr söder om 
Stockholm, dit jag åker då och då. Det är en sumpskog i ständig förvandling. Det är just de 
här livscyklerna som kommer och går. Det är ständigt ny växtlighet som frodas och 
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vissnar bort. Vissa år är det ingenting intressant och sedan rätt vad är så är det fantastiskt.  
Vissa årstider kan det vara sagolikt. Där har jag tagit många ”intellektuella” bilder. D.v.s. 
bilder med stor komplexitet. En fjälltopp eller ett ökenlandskap har kanske inte lika stort 
”djup”. Där är det är ofta det storslagna som alla mer eller mindre imponeras av. 

 
Äkthet 

När det gäller äkthetsdiskussionen anser Hans Strand att det viktigaste är just ärligheten med 
vad man gör. Att inte manipulera dokumentära bilder menar han också är oerhört viktigt. Och 
han är en stark förespråkare för det mer dokumentära bildskapandet. 
  

Man får ju naturligtvis göra precis vad man vill och det är upp till var och en att ta det 
beslutet. Jag tycker att fotografi som inte är dokumentärt äkta, är ointressant. Det är bara 
design. Jag tycker att, för att ett fotografi ska ha nåt värde, så ska det vara i princip ett 
fruset ögonblick, en kort tid av verkligheten och då kan man inte leka som i en sandlåda 
och lägga till och dra ifrån hur som helst. 

 
I diskussionen kring var gränserna går när det gäller vad man får retuschera och inte, menar 
Hans Strand att generellt så är små ingrepp, som inte förändrar något i bildens innehåll, 
acceptabla att göra. 
 

Det beror ju på vad det gäller. Om jag ska ta en bild och ser att det ligger ett kolapapper i 
motivet, då plockar jag givetvis bort det. Detsamma gäller om jag hittar motsvarande 
element i en redan tagen bild. Att däremot avlägsna kraftledningsstolpar eller att klona 
igen kalhyggen i ett landskap, bara för att det ska bli vackrare, är att manipulera 
verkligheten. Likaså att kopiera in vargar i redan tagna fjällandskap bidrar till att göra 
fotografin både oäkta och ointressant. 

 
Hans Strand gör också en tydlig åtskillnad mellan manipulering och retuschering. Han menar 
att gränsen går där det handlar om att göra ingrepp med fotografiska metoder, även om man 
gör dem i datorn. Retuscherat bilder har man gjort i alla tider, och det är bara arbetssättet som 
har förändrats. 
           

Att avlägsna ett grässtrå eller andra småsaker tycker inte jag är någon direkt manipulering. 
Det kallar jag retusch och retusch har man gjort i alla tider. I svartvitt har man t.ex. alltid 
prickat i fläckar på sina kopior. Samma sak har man pjattat och efterbelyst sina bilder vid 
kopieringen. I Photoshop kan man nu göra alla dessa operationer med kirurgisk precision 
och noggrannhet. Det är ett tekniskt framsteg som jag välkomnar.  

 
Strand menar vidare att det generellt är värre att lägga till saker än att dra ifrån, men att det 
naturligtvis är beroende av vad det är man drar ifrån eller lägger till. Han är också kritisk mot 
den typ av naturfotografi som romantiserar naturen, och ger den ett slags mystiskt skimmer. 
Att försöka göra naturen perfekt är inte heller något han uppskattar. 

 
Fotografer som använder tekniken utan känsla förstör sina bilder. Att överdriva ljus och 
stämningar skapar kitch i stället för dramatik som man kanske var ute efter. Alltför 
kraftiga filter eller överdrivet ”photoshoppande” är exempel på detta. Man får också passa 
sig för att försöka skapa en slags perfektion i naturen. Detta genom att ta bort allt som 
”stör”. Naturen är inte perfekt och ska heller inte vara.  
 

Hans Strand menar att det finns gott om duktiga fotografer i Norden, som han har stor respekt 
för och känner sig inspirerad av. 
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Tendenser 

Hans Strand menar att naturfotografins status är oförtjänt låg, och att man idag fortfarande 
tampas med komplex gentemot andra fotografiska genrer. 
 

Inom fotografin har mode i särklass högst status idag. Modefotografer höjs ofta till 
skyarna som filmstjärnor. Detta medan naturfotografer fortfarande dras med 
”naturmuppstämpeln”. Trots att de ofta är både otroligt pålästa och tekniskt kunniga. Jag 
tycker att naturfotografin förtjänar ett bättre anseende. Jag tror att en naturfotograf skulle 
klara sig bättre i studion än en modefotograf i naturen.  

 
Strand poängterar att han är starkt kritisk mot mystifierandet av naturen, eftersom han anser 
att naturen inte alls är särskilt mystisk, utan att det är en mänsklig infallsvinkel. 

 
Att skapa hotfulla himlar med färgade filter eller dylikt, känner jag inte för. Man kan 
absolut få vara personlig och poetisk bara man inte faller in i vissa manér. T.ex. att man 
alltid underexponerar sina bilder ett halvt steg för att bilderna se mörka och ”mystiska” ut. 
Naturens mystik ligger i betraktarens öga och inte i naturen själv. 
 

Hans Strand tycker att det finns en mycket positiv och kreativ dialog mellan naturfotografer i 
Sverige, och det tror han är ganska unikt. Och det menar han också ligger till grund för att den 
svenska och nordiska naturfotografin utvecklas och går framåt, och får så pass stora 
framgångar som den får. 

   
Vi är många som umgås och pratar, och är jättegoda vänner.  Vi stöter och blöter 
fotoproblematik. I USA är toppfotograferna företagsledare i företag med tio anställda, och 
det liknas väl nästan som industrispionage om man skulle prata med varandra. Här i 
norden är det en jättebra stämning, och vi har väldigt bra diskussioner. Det är också det 
som har gjort att den nordiska fotografin har gått framåt. Den som för 15 år sen hade en 
hel del att se upp till gentemot USA har idag gått förbi. Nordisk naturfotografi är mycket 
mer känslig och det finns en större närvaro i bilderna. Titta t.ex. vad bra det går för 
svenska fotografer i BG Wildlife Competition. Det är någon svensk som vinner varje år. 

 
Framtidens naturfotografi 

Hans Strand tycker att det är en intressant tid fotografin går in i just nu. Han ser många 
positiva aspekter av den digitala tekniken, speciellt när den börjar komma upp i samma 
kvalitativa nivå som den analoga. 
 

Den är ju mycket mera kompakt och du behöver inte släpa med dig en himla massa 
filmrullar. Du slänger allt sånt som inte ser bra ut och behöver inte ta en massa olika 
exponeringar på samma motiv. Det räcker med att du sätter en bild rätt så kan du göra 
oändligt många kopior av denna. Du har nästan färdig repro direkt efter plåtningen. Sedan 
är det naturligtvis jobbigt, att man efter alla år av inköp av fotoutrustning, helt plötsligt 
måste köpa allt nytt igen. Det finns ju nästan inget av den gamla utrustningen som går att 
använda digitalt. Förstoringsapparater och framkallningsmaskiner lär nog inte ha något 
större andrahandsvärde i framtiden.  
 

Strand tror att ingen om tio år kommer att jobba med vanlig film längre. Det kan innebära 
vissa risker, menar han, eftersom man inte kommer att ha några negativ eller diabilder att titta 
på. Dessutom är det viktigt att man löser lagringsproblemen, men det är han övertygad om att 
man kommer att göra så småningom. När det gäller bildskapandet tycker Strand att olika 
ytliga trender avlöser varandra. Men naturskildringen är ändå relativt fri från trender, menar 
han. 
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Bildskapandet lever ju det också. Tittar man idag generellt på fotografin, så är det ju 
väldigt mycket MTV-stuk, det är sneda horisonter, fokus på ”fel ställe”, felexponerat och 
”fula” bilder. I mitt tycke, också oskickligt gjorda bilder. Men samtidigt är det ju så att de 
som plåtar så på detta vis,  ser säkert saker och ting på ett annat sätt än jag ser dem. De har 
en helt annan approach och det får man ju respektera. Man får väl se vad som kommer ut 
av det, men mycket är tyvärr skit. Å andra sidan gjordes det en massa skit förut också. 
Man får väl bita ihop och respektera alla infallsvinklar, men jag tror nog att naturfoto ändå 
är den fotografi som klarar sig bäst ifrån trender. Det är svårt att vara trendig i naturen. 
 

Hans Strand tycker att det finns alldeles för mycket manér idag, som inte kommer att hålla i 
längden. Det blir lätt bara effektsökeri, vilket kan göra att innehållet i bilden blir mindre 
intressant. 

 
Jag har väldigt svårt för att tycka om fotografering som består av en massa manér, även 
om jag naturligtvis har provat själv och rört på kameran eller dubbelexponerat. 
Experimentering är också uttryck för någon slags rekreation eller längtan. Tyvärr håller 
experimenterandet inte riktigt i längden. Jag tycker att en bra bild måste berätta något och 
inte bara vara en fotografisk effekt. Jag är allergisk mot för mycket experimentmanér. 
Bilderna blir bara design utan innehåll. 

 
Staffan Widstrand 
Personbeskrivning 

Staffan Widstrand är fotograf och skribent, frilansande sedan 1990. Han har bland annat 
vunnit flera priser i den ansedda tävlingen BG ”Wildlife Photographer of the Year”. Utsågs 
till ”Årets naturfotograf ” i Sverige 2001. 
 
Widstrand har sedan 1998 arbetat med projektet De 5 Stora, om Sveriges fem stora rovdjur: 
varg, björn, järv, lo och människa. Arbetet med projektet har bl a utmynnat i boken Rovdjur, 
som blev utsedd till årets pandabok 2003 av Världsnaturfonden. I detta projekt arbetade 
Widstrand tillsammans med kollegorna Magnus Elander och Johan Lewenhaupt. Han har 
tidigare gett ut ett flertal böcker. 
 
Han ser sig själv som reporter, som alltid söker efter intressanta och spännande historier att 
berätta, och inte bara efter bilder. Samspelet och relationen mellan människa och natur 
intresserar honom särskilt. Han är även aktiv inom Svenska ekoturismföreningen, eftersom 
han anser att ekoturism är ett mycket användbart naturskyddsverktyg.63

 
 

                                                 
63 Hemsida: http://www.staffanwidstrand.se 
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Foto: Staffan Widstrand 

 
Vad är naturfotografi? 

Staffan Widstrand är ganska kritisk mot det han kallar det klassiska naturfotografiet, som han 
anser står stilla, och där det finns en brist på förnyelse. På frågan vad han anser att 
naturfotografi är, svarar han: 
 

Det är egentligen ganska mossigt, i varje fall klassisk, traditionell naturfoto. Och det säger 
jag med stor vetskap om att en stor del av de bilder jag själv tar är vanligt, ganska 
klassiskt naturfoto. Men det är kanske inte de bilder som jag försöker använda. De bilder 
som jag tycker bäst om, och de bilder som lyckligt nog också köparna av mina bilder 
tycker bäst om, det är de bilder som fjärmar sig från klassiskt naturfoto. 

 
Widstrand menar att anledningen till att klassiskt naturfoto är ”mossigt” kan vara att det 
handlar mer om naturen än om själva bildskapandet. 
 

Man går ut i skogen med kameran över axeln, och så ser man något vackert eller så råkar 
det vara vackert ljus, eller så såg man någon fågel som var nära, och då fotograferar man 
den, och så ska den vara välexponerad, skarp och gärna visa något typiskt beteende. 

 
Naturfotografins roll 

Widstrand menar att de flesta som är naturfotografer idag har kommit in i det genom ett starkt 
naturintresse. Man tycker om att vara ute i naturen så mycket som möjligt, och ett skäl till att 
kunna vara ute så mycket är att man utför något mer när man är ute. Om man inte sysslar med 
jakt eller fiske kan då naturfotografi bli något man ägnar sig åt. Detta kan vara en orsak till att 
många naturfotografer väljer bort människan i sin naturskildring. 
 

Mina första år som fotograf, då var jag verkligen naturfotograf, det var bara det jag 
fotograferade. Och då försöker man hålla människorna borta, jag försökte hålla 
elledningar, vägar och andra störande inslag borta, och det skulle bli så rent och naturligt 
som möjligt. Och det tror jag är ett ganska vanligt första steg. Det är väldigt få som 
kommer in i naturfotot som redan är fotografer, eller som är bildskapare, alltså konstnärer 
från en annan disciplin. 

 
Staffan Widstrand nämner två av de ganska få fotografer som inte gått denna väg från 
naturintresse till naturfotograferande, utan som har bildskapandet i grunden. Båda dessa är 
framgångsrika naturfotografer. 
 

Den ena är Art Wolfe. Han är skolad oljemålare och konstnär, och kom på den vägen in på 
fotot, och det gör att alla hans bilder är annorlunda än nästan alla andra fotografers bilder. 
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Och det är för att han är bildskapare i första hand, och han är ”naturmupp” i andra hand. 
Och den andra är Frans Lanting, som visserligen var fågelskådare och 
jättenaturintresserad, men som vad jag kommer ihåg har en gedigen konstutbildning. 
 
Och Art Wolfe gjorde ju något som var oerhört kontroversiellt, han tog en massa bilder, 
han gjorde en bild som hette Migration, och där ville han visa massuppträdanden av djur 
och fåglar runt om i världen på olika sätt, och då tog han ofta flygbilder, och så tog han en 
hel serie bilder på en stor flock djur som rör sig. Sen visade det sig att i det ena hörnet på 
den perfekta bilden så var det inget djur. Då kopierade han djur från det ena stället och 
lade in där. 

  
Widstrand understryker mycket att innehållet i bilderna ska vara det primära, och att det är 
viktigt att bilderna kommunicerar någonting. Det räcker helt enkelt inte med en vacker bild, 
om den inte har ett berättande innehåll. Begreppet naturfotograf känns lite för smalt, anser 
han, vilket gör att han inte i första hand vill kalla sig det. Han ser sig själv som en 
reportagefotograf med naturen som främsta motivområde. I flera av de projekt Widstrand har 
jobbat med har relationen mellan människan och naturen stått i centrum. 
 

Om man inte bara ska berätta att vargen har en svans, är si och så lång och väger si och så 
många kilo och får si och så många valpar om året i maj, så måste man ju blanda in 
människorna, för det är ju då det blir spännande, motsättningar, skräck, rädslor, stolthet, 
intryck, starka känslor, fakta, och på vilket sätt påverkar de här djuren oss, och på vilket 
sätt påverkar vi dem, och allt det där. 
 
De kreativa dagar eller veckor man har per år kan jag inte se mig själv hålla på och ta 
bilder som jag inte vill ta, bara för att nån annan vill ha dem, och jag kan inte se mig själv 
stå i nåt mörkrum, utan jag vill vara ute i naturen, och det kan vara långt ute från all ära 
och redlighet i ren rå vildmark, eller det kan vara väldigt människonära, det kan vara i 
någon park, eller en djurpark, eller i nån backe här bakom, men man ska kunna höra 
talgoxarna i bakgrunden. 

 
Att naturfotografi har en roll inom naturvårdsarbetet är det ingen tvekan om, anser Widstrand. 
Men han menar att rollen var starkare tidigare, i samband med skapandet av naturreservat 
eller när det gällde att ta fram bilder till broschyrer för Naturvårdsverket o s v. 
 

Nu tror inte jag att människorna blir så mycket naturskyddare bara för att man ser en 
hygglig bild på en gullviva, utan jag tror mer på att man måste kommunicera starkare, och 
då måste bilderna vara antingen de här poetiska, mer eller mindre abstrakta eller innerliga 
bilder, eller så måste det vara mer reportageinriktning. Det måste beröra på fler plan än att 
intellektuellt konstatera att så där ser en göktyta ut. 

 
Staffan Widstrand anser att naturfotografering kan vara ett surrogat för jakt. Hade det inte 
funnits kameror så kunde han kanske ha varit jägare, eftersom han inte har någonting emot 
jakt. Han tror att han känner samma typ av adrenalinkick när han smyger sig på ett djur med 
kameran, och samma nöjdhet när han åker hem och vet att har fått bra bilder. Men själva 
troféjakten får inte bli huvudsaken, anser han. För det egna egot kan det vara roligt att få med 
sig ett fint ”frimärke” hem, men det kanske inte ger andra särskilt mycket. Han menar också 
att uttrycket att ”få några bra bilder” är missvisande, eftersom det handlar om att ”ta bra 
bilder”. 
 

Man går ut med kameran över axeln, och så ser man vad det blir, och sen sitter man och 
jämför sina frimärken med några kollegor, vem som har kommit närmast älgen, och då 
blir det bara patetiskt, men det börjar ofta där nånstans, och det är inget ont i det. Men jag 

 58 
 



tycker att det känns att naturen och människorna i naturen förtjänar att de som allvarligt 
syftar till naturfotografering försöker gå lite längre än så. Och det är det ju många som 
gör. Sverige är ju väldigt väl försett med riktigt duktiga fotografer som fotograferar natur. 

 
Äkthet 

Widstrand menar att de flesta nog har en uppfattning när det gäller äkthet inom naturfotografi. 
Det som kan bli tröttsamt, menar han, är när folk anser att deras åsikt är den enda rätta. Själv 
sätter han gränsen för äkthet vid vad han tycker känns äkta. 
 

Klassisk naturfoto är väldigt konservativ, väldigt dokumentär och det handlar extremt 
mycket om äkthet. Av det följer lite grann att det där dokumentära och det 
äkthetskrävande, det kan bli på bekostnad av komposition, grafisk form, grafisk enkelhet, 
det kan bli på bekostnad av fart, närvarokänsla, aktion och glimten i ögat. 
 
Antagligen skulle folk kunna ta bilder på uppstoppade eller preparerade djur, och ingen 
skulle se skillnad, men det är ohyggligt svårt, och jag skulle vilja säga att det är antagligen 
lättare att fotografera levande djur, för uppstoppade djur, nästan utan undantag, känns inte 
äkta, och det är det som är hela skillnaden för mig. Jag menar att somliga är väldigt 
upptagna av det där, bland naturfotografer, att man får inte fuska som det heter, man ska 
helst gå med kameran över axeln och stativet och vara hjältemodig, och så ska man bara 
ramla på den där björnen, eller vad det nu är. Men de flesta av oss kommer ju att kunna gå 
tills fan avlöser en utan att man nånsin får se en björn även om man rör sig där det finns 
gott om björn. Så att då är det mycket lättare att bygga ett gömsle och locka in dem, men 
ska man sen ha en närbild på björnens ena öga, då får man nog jobba i ett mera 
kontrollerat sammanhang, exempelvis i hägn. 

 
Widstrand menar att det är acceptabelt att fixa till bilderna ganska mycket, men det ska vara 
inom rimliga gränser, annars känns det inte äkta. 
 

Jag tycker man kan mixtra mycket, men det ska fortfarande bli sant, alltså det måste 
kännas äkta, det är jätteviktigt. Om man ska ta en bild som en svensk naturbild, höst, och 
så är det nordamerikanska lönnlöv där, det funkar liksom inte, då har man trampat på det 
här med äktheten. Men jag har ju sett mycket bilder på djur som är tagna i frihet, som inte 
känns äkta. 

 
I projektet De 5 Stora har Widstrand arbetat med olika typer av djurfotografering, både i det 
vilda och i hägn eller under andra kontrollerade former. Detta är ett ämne som diskuteras 
ganska flitigt när det gäller äkthet och ärlighet inom naturfotografi. Återigen menar Widstrand 
att det absolut viktigaste är att bilden kommunicerar på ett starkt sätt, och att det är av mindre 
betydelse hur bilden har kommit till. 
 

Det går en sån avgrundsdjup klyfta mellan olika sorters fotografer, de som är purister å 
ena sidan, som är mycket mera intresserade av hur bilden har tagits, och så finns det vi 
som är bildintresserade å andra sidan, som är mer intresserade av hur ser bilden ut, om det 
är det nån power, om den kan den kommunicera, blir folk berörda, greppar man 
hjärteroten på dem på något sätt? 

 
Widstrand tycker att det finns tydliga drag av jantelagen inom den naturfotografiska genren. 
Mycket misstänksamhet grundar sig på ren avundsjuka, menar han. 
 

Man blir ju angripen ibland, utav fotografkollegor, och i väldigt stor utsträckning så är det 
ganska misslyckade fotografkollegor som inte lyckas försörja sig på sin fotografi, och som 
inte lyckas kommunicera tillräckligt med den publik som ska betala för deras 
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fotograferande. Då känner jag att det där äkthetssnacket, det är egentligen bara en dålig 
bortförklaring för varför de inte lyckas sälja sina bilder, så att ett sätt att bortförklara 
varför ens bilder inte blir tillräckligt bra, det är att man börjar diskutera formerna. 

 
Men Widstrand menar ändå att det är viktigt med ärligheten i dessa frågor, och att man spelar 
med öppna kort. För den som vill veta hur bilden är tagen, ska den informationen finnas 
tillgänglig, menar han. Därför skriver han alltid på etiketter på sina bilder att de är tagna i 
hägn, i de fall de är det. Är bilden tagen vid åtel64 eller fågelbord uppges dock inte detta, 
eftersom han anser att det blir för petigt. Då bilden ska användas i ett sammanhang där han 
själv inte är avsändare, till exempel i en tidning, påpekar Widstrand att det är upp till varje 
tidningsredaktör att avgöra huruvida det ska framgå om bilden är tagen i hägn eller inte. 
 

Det man inte gillar, varken gemene man eller jag, det är när man seglar under falsk flagg. I 
våran bok nu, Rovdjur, längst bak i boken så skriver vi ju precis vilka bilder som är tagna i 
hägn eller på något sätt, till och med under kontrollerade former på något sätt, det kan ju 
vara bortanför hägn men djur som gick att hantera. Men vi skriver inte i bildtexten till 
varje bild, för det sänker värdet av bilden i betraktarens ögon, plus att om vi nu är så där 
ärliga, och att det ska stå i varje bildtext, då finns det massor av andra fotografer som har 
med sina bilder i t ex samma tidning, som också har tagit bilderna i hägn, men som inte 
skriver det, och då framstår ju vi som något slags hägnfotografer, och det är vi ju inte alls. 

 
För Staffan Widstrand är det viktigaste hur en bild faktiskt ser ut och vad den kommunicerar, 
och han menar att de som inte alls kan tänka sig att ta bilder på djur i hägn går miste om starkt 
talande och bra djurbilder. 
  

Omslagsbilden på boken Rovdjur, ett vargöga som tittar med jägarblicken, oerhört starkt 
kommunicerande bild, den har jag tagit på 15 cm håll, alltså jag kunde ha suttit i gömsle i 
evigheter, jag hade aldrig fått se en varg på ens halva det avståndet, inte ens på en meters 
håll, så den bilden går bara inte att ta. Likadant med den bilden som är ett helt uppslag på 
vargögon i boken, den är omöjlig att ta. Mina bilder på lodjur som flyttar sina ungar i 
munnen, det är sånt där som många människor har sett huskatter göra, men det är knappt 
någon som någonsin har fotograferat ett lodjur som gör så ens i hägn. 

 
Men Widstrand hävdar bestämt att det ska finnas skäl till att man väljer att fotografera djur i 
hägn. De bilderna måste bli något utöver det vanliga, annars finns det ingen mening med 
hägn. Det finns heller inga garantier för att bilder blir bra bara för att de är fotade i hägn, utan 
det krävs tålamod precis som i andra sammanhang då man fotograferar djur. 
 

Tar man beslutet att plåta djur i hägn, då ska resultatet bli nåt alldeles extra, för om man 
tar bilder som bara är vanliga konventionella djurbilder, fastän det är taget i hägn, då har 
man varit lat. Resursen att ta bilder i hägn ska man ju använda för att ta de där bilderna 
som är nåt alldeles extra, där man kan kontrollera några faktorer, men man kan ju aldrig 
kontrollera alla. Man vet ju i alla fall att djuret är där, men man närmar sig motivet på 
samma sätt som om det hade varit ute i det vilda, fast den enda skillnaden är att de här 
djuren inte kan sticka sin kos. Men även i hägn så är det svårt att plåta djuren, för att de är 
jätteskygga, de springer ofta och gömmer sig i andra änden av hägnet, så man får använda 
samma knep och lägga ut mat. 

 
Widstrand menar att det gäller att våga stå för det man gör som bildskapare, och att man 
måste tillåta sig att styra och ställa lite grann ibland, precis som man gör inom t ex 
porträttfoto, där man kan regissera för att få en bättre bild. 
                                                 
64 Åtel innebär att man lockar in djur, oftast med hjälp av mat, för att kunna studera eller fotografera dem. 
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Alla såna här diskussioner om manipulering handlar ju egentligen om att vi inte vill ha 
någonting nytt. När du komponerar en bild ute i skogen, då väljer du om du ska ta med 
den där ledningen eller inte, ja och så var det en liten kvist i vägen också, och den stör 
hela grafiska intrycket, det är klart att man ska kunna ta bort den, för man håller på och 
skapar bild. Idag så använder ju fotografer filter, nästan alla naturfotografer använder nån 
form av filter, och många använder en massa olika filter, och det anses ädelt, men att 
efterbehandla bilden i Photoshop och lägga på den där färgen då istället, det är inte ädelt. 
Då känner jag, att det här är ju jättebarnsligt. Därför att nånstans, tycker jag, att om man 
vill göra en färgbild till svartvit, eller en svartvit bild till lila och vit, eller man vill vrida 
om färgerna totalt, så att det blir så där som på ett negativ istället, eller halvvägs dit, det är 
ju en konstform. För mig är allting tillåtet. Det fanns ju en fin bild på Marilyn Monroe, 
och sen tog Andy Warhol och gjorde om färgerna, på sin tid manuellt, idag hade man gjort 
det i datorn, och det blev ju döläckert. 

 
Tendenser 

Staffan Widstrand menar att den dokumentära fotografin och bildskapandet blandas ihop 
alltför mycket.  
 

Jag tycker att om det ska vara dokumentärt, om man gör anspråk på att det här som jag 
visar verkligen har hänt, så det ska vara bevis i en rättegång eller så, då måste det vara 
oantastligt dokumentärt. Det ska visa precis bara som det såg ut. Men om man tillåter sig 
att säga att man är konstnär, att man är bildskapare, ja, då öppnar sig ju helt andra 
möjligheter. 

 
Widstrand menar att det fokuseras för mycket på hur en bild är tagen, och för lite på hur den 
ser ut och vad den kommunicerar, vilket är det intressantaste för betraktaren av bilden. Han 
efterfrågar att naturfotografer i allmänhet öppnar sig för mer konstnärliga uttryckssätt. 
 
Staffan Widstrand anser att stillbilder i naturfoto konkurrerar med naturprogrammen i TV. 
Därför tror han inte att det får vara ett alltför stort glapp däremellan, för då finns risken att 
folk lämnar naturfotot. Men däremot tycker han inte att det finns några motsättningar mellan 
de båda genrerna. 
 

Det är ju två sidor av samma mynt, och det finns ett starkt flöde av folk mellan, 
stillbildsfotografer som blir filmare och vice versa. Så det där är nog olika skeden i livet 
beroende på hur ens arbetsliv eller företagsliv ser ut, och det är svårt att bara byta över en 
natt, det handlar ju om investeringar och kunskap däremellan innan man kan göra något 
fullt ut. 

 
Framtidens naturfotografi 

Staffan Widstrand tror att nästan alla kommer att gå över till digital fotografi ganska snart. 
Och därmed menar han att diskussionen om vad man får och inte får göra blir ointressant, 
eftersom ingen kommer att kunna kontrollera huruvida en bild är manipulerad eller inte. 
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ANALYS 

Vad är naturfotografi? 
Naturligtvis styrs uppfattningen om vad naturfotografi är av vad man anser att naturbegreppet 
står för, och att så är fallet märks tydligt även i intervjuerna. 
 
Att människan är en del av naturen verkar många av fotograferna anse. Jan Grahn tycker att 
människan är en självklar del av naturen, och han räknar in även sådant som 
trädgårdsfotografering i begreppet naturfotografi. Han menar att så länge det handlar om 
biologiska varelser så ingår det i naturen, oavsett mänsklig påverkan o s v. Terje Hellesø 
menar även han att människan är en del av det naturliga, och han räknar i vissa fall in även 
skapade miljöer såsom staden i begreppet naturfotografi. Han menar att det inte alltid handlar 
om motivet i första hand, utan om vilket perspektiv man använder sig av. Björn Röhsman 
räknar in människan, och menar att naturfotografi som begrepp förändras i takt med att 
naturen själv förändras. Idag är människans påverkan av naturen så allmänt spridd, och därför 
blir del en självklar del i skildrandet av naturen. Både Hans Strand och Claes Grundsten är 
däremot skeptiska till människans delaktighet i naturbilden. Grundsten anser att gränsen går 
vid i grunden skapade miljöer, och därför räknar han inte in trädgårdar eller parker i 
naturbegreppet. Däremot kan odlingslandskapet vara en del, eftersom det ofta handlar om ett 
växelspel mellan miljön och människan. Strand förespråkar att visa upp den ursprungliga 
naturen, och därför tar han sällan med människor i sina bilder, även om det händer eftersom 
han vet att sådana bilder ibland kan vara mer gångbara. Bruno Helgesson anser att 
naturfotografen inte bör begränsa sig till enbart det orörda och vackra, utan att människans 
påverkan är en viktig del av skildrandet. Också Ingmar Holmåsen anser att mänsklig påverkan 
bör visas, eftersom den orörda naturen blir mer och mer sällsynt. Staffan Widstrand jobbar 
mycket med samspelet och konflikter mellan människan och naturen, bland annat i 
rovdjursprojektet, där människans relation till rovdjuren är ett viktigt inslag. 
 
Det varierar bland intervjupersonerna när det gäller hur vitt de anser att begreppet 
naturfotografi egentligen är. Några har en ganska smal definition, medan andra anser att 
nästan vad som helst i vissa fall kan inräknas i begreppet naturfotografi. Flera av dem menar 
att naturfotografer generellt har en vidare syn på naturen är vad människor i övrigt har. 
 
Flera av intervjupersonerna uttrycker ett ogillande när det gäller förskönande, romantiserande 
eller mystifierande av naturen. Det skapas en hel del bilder som försöker visa naturen på ett 
sådant sätt. Här kan man se kopplingar till den splittring som fanns redan tidigt i fotografins 
historia, och som sedan följt med genom den historiska utvecklingen av mediet. Länge var 
den fotografiska naturskildringen av ett romantiskt slag, med olika effekter som just 
förskönade naturen. Som en reaktion mot detta kom sedan den typ av fotografi som ville vara 
mer saklig, och visa upp naturen osminkad, precis som den var. I denna diskussion ryms 
essensen i frågan om fotografins och fotografens roll. Är fotografen en tolkare, som liksom 
andra konstnärer har rätt att fritt skapa det han känner ett behov av att skapa? Eller är han ett 
vittne, vars främsta uppgift är att avbilda den verklighet han ser? Intervjuerna visar att svaret 
hamnar någonstans mitt emellan. Fotografen är både vittne och konstnär, som bör visa naturen 
på ett dokumentärt sätt, fast gärna med en personlig vinkling. Och framför allt kan en fotograf 
växla mellan dessa båda roller. Ibland är han ett vittne, vars bilder bör vara oklanderligt 
dokumentära, och ibland en konstnär, som har alla möjligheter att skapa det han själv vill, 
med vilka metoder han vill. 
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Naturfotografins roll 
Är en fotografisk bild en sanningsenlig avbild av verkligheten? Den diskussion som fördes 
kring fotografiets roll redan då mediet uppkom förs i allra högsta grad även idag, då 
fotografin står inför den omvälvande förändring som den nya tekniken ger upphov till. 
Intervjuerna tyder på att de flesta av naturfotograferna är medvetna om att deras bildskapande 
är en representation av naturen, och inte en objektiv avbildning. Själva den fotografiska 
processen handlar om val på olika sätt. Många tycker dock att gränsen för vad som är 
acceptabelt att göra är överträdd när de metoder man använder sig av inte är i grunden 
fotografiska. Alltså verkar det ändå som om det fotografiska skapandet har legitimerat sig 
självt under årens lopp, så att de val man gör när man fotograferar inte riktigt räknas som en 
subjektiv process. 
 
Alla fotograferna anser att den naturfotografiska genren innehåller både en dokumentär och 
en estetisk gren. De flesta verkar tycka att båda dessa grenar har ett berättigande, men 
åsikterna skiljer sig delvis åt när det gäller vilken form som kommer att stå sig i längden. 
 
Att naturfotografin kan användas som en typ av naturvårdsarbete verkar de flesta fotograferna 
anse, även om innebörden av detta varierar. Några menar att fotografer genom att 
dokumentera miljöer kontinuerligt kan vara med och upptäcka när något inte står riktigt rätt 
till, eller som en broms när exempelvis ett område ska exploateras. Men man uttrycker även 
en annan uppgift, och det är att genom uttrycksfulla bilder väcka intresse och engagemang hos 
betraktarna av bilderna. Återigen handlar det alltså om de två grenarna av naturfotografin – 
den dokumentära och den estetiska, mer personligt tolkande. Och båda kan användas i 
naturvårdande syfte, antingen genom att ge kunskap om förhållanden eller genom att beröra 
och kanske uppröra, och på så sätt agera opinionsbildare. 
 
Debatten kring fotografens roll som konstnär eller inte är i allra högsta grad fortfarande 
aktuell. I intervjuerna förekommer flera åsikter kring detta. En del menar att en fotograf i 
likhet med andra typer av konstnärer måste vara fri att kunna skapa det han själv vill, utan att 
alltid behöva ta hänsyn till verklighetsanspråket inom fotografin. I motsats till denna åsikt 
förekommer meningen att fotografen genom just verklighetsavbildningen har sin särställning 
gentemot andra konstarters utövare. Till exempel säger Terje Hellesø att en fotograf som i 
efterhand manipulerar sina bilder bör benämnas bildskapare istället för fotograf. Det är alltså 
genom den verklighetstrogna avbildningen som fotografin skiljer sig från andra typer av 
bildskapande. Det som är intressant i denna fråga är att fotografin alltså inte alltid ofrivilligt 
utesluts från andra typer av konst, utan att fotografer ibland själva vill skilja sig från övriga 
konstarter. Man har helt enkelt sin särställning just genom de ramar som finns kring 
fotografin. 
 
Äkthet 
Vad gäller frågan om äkthet är fältet inte samstämmigt, men det finns ändå vissa tendenser 
som kommer fram. Det är mycket tydligt att alla har åsikter när det gäller diskussionen om 
äkthet och manipulering, så det märks att man funderar över detta i sin verksamhet. Det finns 
ingen som är likgiltig i frågan, även om själva inställningen till frågorna skiljer sig en del åt. 
 
När det gäller själva begreppet äkthet inom fotografin kan man se att det handlar om i 
huvudsak två olika saker. Dels handlar det om den äkta naturen, och dels om den äkta bilden. 
Och i förlängningen handlar detta om dels respekt för naturen och dels respekt för betraktaren 
av bilden.  
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Att vid fotograferingstillfället plocka bort små störande element, såsom ett löv eller ett 
grässtrå, är något som alla fotograferna gör, för att skapa en bra, harmonisk bild. Vissa tycker 
även att det är acceptabelt att bryta av små kvistar och liknande, medan andra tycker att man 
redan då trampat över gränsen, eftersom man gjort ett störande ingrepp i naturen. Oavsett den 
detaljskillnaden i åsikterna handlar det här om ett värnande av naturen, och att man som 
fotograf inte ska utsätta naturen för påfrestningar för en bilds skull. De flesta menar också att 
man kan göra liknande små ingrepp efteråt i datorn, eftersom det då endast handlar om något 
man ändå hade kunnat göra på plats. Terje Hellesø uttrycker dock en kritik mot detta, 
eftersom han anser att bilden skapas vid fotograferingstillfället, och att en bra fotograf inte ska 
behöva rätta till småsaker i efterhand. Här handlar det alltså också om ett värnande om 
fotografins ramar, och att man som fotograf inte bör lura betraktaren, genom ett justerande av 
bilden i efterhand. 
 
En sak som det råder en stor enighet om är skillnaden mellan retuschering och manipulering i 
bildskapandet. Generellt används orden på så sätt att retusch innebär små ingrepp som sker 
med hjälp av fotografiska metoder, och som inte innebär att bildens innehåll förändras. 
Manipulering, däremot, handlar om att genomföra större ingrepp, till exempel att ta bort eller 
lägga till viktiga bildelement, så att bildens innehåll förändras på ett grundläggande sätt. 
 
Generellt uttrycks också en åsikt om att det är värre att lägga till någonting än att dra ifrån, 
även om det naturligtvis beror på både sammanhanget och graden av påverkan. Där tycker jag 
att man kan se en koppling till de fotografiska traditionerna. Dragit ifrån har man alltid gjort, 
om inte annat så genom att välja ut en del av en verklig händelse eller att beskära den färdiga 
bilden. Alltså har det skapats en legitimering av detta inom den fotografiska genren. Att lägga 
till något är däremot ett ganska nytt påfund, vilket märks i hur fotograferna själva ser på den 
typen av ingrepp. Att lägga till något som inte fanns där ingår helt enkelt inte i det 
fotografiska bildskapandet, och här verkar man tycka att det är viktigt att värna om fotografins 
ramar. 
 
Angående de ökande möjligheterna till avancerad manipulering med hjälp av datorn finns en 
del tydliga skillnader mellan fotograferna. En del framhäver mest de positiva konsekvenserna 
som uppstår, medan andra menar att riskerna som uppstår överskuggar fördelarna. En oro som 
visar sig tydligt är att det blir betydligt lättare att ”luras” när man manipulerar digitalt, och att 
det kommer att drabba förtroendet för fotografins äkthet. Man är rädd för ett missbrukande av 
det fotografiska mediet, verkar det som, genom att man går över den sista gränsen för 
verklighetsanknytning i bildskapandet. Å andra sidan ser flera att den digitala tekniken är bra 
ur naturvårdssynpunkt, exempelvis genom att man kan ta bort störande element i datorn 
istället för i verkligheten. 
 
En sak som nämns av många i intervjuerna är frågan om djurfotografering i hägn. Precis som i 
fråga om debatten kring att plocka bort små störande element vid fotograferingstillfället, är 
frågan om hägnfotografering något som alla självklart har reflekterat över. Alltså dyker dessa 
saker upp i intervjuerna, ofta flera gånger, och ofta på initiativ av intervjupersonen. Detta är 
ganska intressant, och kan tolkas som att dessa ämnen utgör två av kärnfrågorna i 
diskussionen kring naturfotografin. Staffan Widstrand, som är den av fotograferna som 
fotografering i hägn är mest aktuellt för, har självklart mycket att säga om detta arbetssätt. 
Kärnan i hans åsikt är att det viktigaste med en bild är hur den kommunicerar med 
betraktaren. De bildmässiga kvaliteterna är oerhört viktiga, men det är ändå innehållet som är 
det primära. En intressant sak är hans åsikt om att det finns en tydlig jantelag inom 
naturfotografin. Pratet om fusk när det gäller fotografering av djur tycker han är löjligt, 
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eftersom fotografering i hägn inte är någon garanti för bra bilder, utan att det ändå alltid krävs 
tålmodighet och skicklighet. Flera av de andra fotograferna anser att det kan finnas skäl till att 
fotografera i hägn, men uttrycker att det ändå kan finnas en risk att man ger en skev bild av 
djurarter om man enbart fotograferar i hägn, eftersom beteendet kan skilja sig åt mellan djur i 
fångenskap och frihet. Widstrand menar dock att det är de specifika bilderna, som inte är 
möjliga att ta i det vilda, som är motiverade att ta i hägn. Han hävdar att eftersom sådana 
bilder inte går att ta om de inte tas under kontrollerade former, går man miste om 
motivmöjligheter om man av principskäl är emot fotografering i hägn. 
 
Art Wolfe är ett namn som dykt upp vid flera tillfällen under intervjuandet. Det märks att hans 
agerande är kontroversiellt i branschen, och att han diskuteras inom den naturfotografiska 
genren. De flesta verkar ha åsikter om hans arbetsmetoder. Främst märks en kritik av hur han 
inte varit helt ärlig med sina manipuleringar. 
 
Tendenser 
Det är intressant att ta del av fotografernas syn på vilka tendenser de ser inom naturfotografin. 
Här visar sig en mängd olika åsikter, och det märks att man, beroende på den egna 
verksamheten, framhåller olika saker olika mycket. Staffan Widstrand anser att den 
dokumentära och den konstnärliga grenen av naturfotografin blandas ihop alltför mycket, och 
han efterlyser en mer öppenhet gentemot den mer estetiska bilden. Bara man är ärlig med hur 
bilden kommit till finns ingen anledning att undvika konstnärlighet inom bildskapandet. Jan 
Grahn menar att det finns en tendens att just det estetiska bildskapandet blir allt viktigare, 
men han tycker också att det finns en risk att det skapas slentrianmässiga bilder i det enorma 
utbudet av bilder. Även Ingmar Holmåsen ser att underhållningsvärdet på bilder blir allt 
viktigare. Claes Grundsten ser ett stort problem i den ökande generationsklyftan i samhället, 
och att det snabba informationsflödet kan leda till mer ytlighet inom bildskapandet. Han ser 
också att klyftan ökar mellan natur och kultur, vilket kan vara en bidragande faktor till att 
naturfotografins status är så pass låg som den är. Terje Hellesø tycker att naturfotografin blivit 
alltmer kommersialiserad, vilket gör att fler klichébilder skapas, och han efterlyser mer 
idealism inom naturfotografin, för att motverka enkelspårighet. Han tycker att mångfalden är 
på väg att försvinna, och därför behövs amatörerna som en motvikt mot det kommersiella 
bildskapandet. Bruno Helgesson att statusen inom naturvårdsarbete minskar generellt, vilket 
även smittar av sig på naturfotografin. Han anser dock att man inte ska acceptera detta, utan 
att det är viktigt att man jobbar extra mycket för att höja efterfrågan på naturbilder. Hans 
Strand tror att naturfotografin tampas med komplex gentemot andra fotografiska genrer, men 
att statusen är oförtjänt låg. Han är starkt kritisk mot olika manér, men tycker att man ska 
kunna vara poetisk i sitt bildskapande. Björn Röhsman anser att statusen alltid varit låg för 
naturfotografin, och att dagens situation inte är speciellt kritisk. Han märker att lite ovanligare 
bilder lättare blir uppskattade, eftersom naturfotografin i allmänhet ofta blir kritiserad för att 
vara enkel och banal.  
 
Framtidens naturfotografi 
Att den digitala tekniken innebär både möjligheter och risker är en genomgående uppfattning. 
Om man i grunden är positivt eller negativt inställd varierar dock en del. På ett generellt plan 
kan man se två tydliga linjer: de som vill att fotografiet ska behålla sin roll som 
verklighetsvittne, och de som tycker att fotografin måste bli mer konstnärlig för att kunna 
överleva. 
 
De åtta fotograferna har ganska skilda åsikter om hur framtiden ser ut för den dokumentära 
kontra den estetiska grenen inom naturfotografin. Jan Grahn tror att den konstnärliga 
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riktningen har en ljusare framtid än den rent dokumentära, och Staffan Widstrand menar att 
naturfotografin måste bli mer inriktad på det konstnärliga i bildskapandet för att klara sig i 
den hårda konkurrensen om uppmärksamhet. Bruno Helgesson tror att båda grenarna kommer 
att finnas kvar, men att de kommer att glida allt längre ifrån varandra, och att det då är frågan 
om äkthet som kommer att bli den viktigaste skillnaden mellan dem. Björn Röhsman tycker 
inte riktigt att det handlar om två skilda grenar, men han tror att man delvis kommer att gå 
ifrån den rent dokumentära naturfotografin, och att fler bilder kommer att befinna sig i 
gränslandet mellan dokumentärt och konstnärligt. Claes Grundsten anser att den klassiska 
avbildningen alltid kommer att klara sig, och att man kan använda sig av text som ett 
komplement till bilden, för att uppnå en större personlig tolkning. Även Hans Strand tycker 
att texten är viktig, dels för att sätta in bilden i ett sammanhang och dels för att kunna föra ett 
mer personligt resonemang. Han förespråkar den dokumentära bilden, eftersom en bild bör 
vara ett fruset ögonblick av verkligheten, och menar att den icke dokumentära naturfotografin 
är ointressant, eftersom den då bara handlar om design. Terje Hellesø ser ganska negativt på 
framtiden, och befarar att man som fotograf kommer att vistas allt mindre ute i naturen, 
eftersom datorn tar allt mer tid. Han menar att en konsekvens av detta kan bli att allt färre har 
kunskap om naturen. Ingmar Holmåsen tror absolut att den digitala tekniken kommer att ta 
över helt så småningom, och han ser i grunden positivt på detta, eftersom han ser många 
fördelar med digitalt arbete. Men han tror att det finns risk att trycket på naturen ökar, och att 
det krävs att man slår vakt i tid. I detta kommer naturfotografer att ha en viktig roll, menar 
han. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Fotografins roll är något som angår oss alla, eftersom vi hela tiden omges av bilder, som i 
många fall påverkar hur vi uppfattar saker och ting. Ändå diskuteras fotografin förhållandevis 
lite, vilket är ganska märkligt. Jag anser att de omvälvningar som sker inom det fotografiska 
mediet är ett mycket aktuellt och brännande ämne, som förtjänar betydligt mer 
uppmärksamhet. I tidskrifterna som inriktar sig på fotografi behandlas naturligtvis frågor 
rörande fotografin och den tekniska utvecklingen, men det saknas en diskussion om 
fotografiets verklighetsanspråk på ett mer allmänkulturellt plan. Diskussionen håller sig inom 
branschens egna ramar, vilket är synd, just eftersom bilden är betydelsefull inom så många 
skilda sammanhang. Även när det gäller naturfotografin är diskussionen begränsad till 
genrens egna verksamma aktörer. Tidskriften Camera Natura framhåller debatten kring 
naturfotografin i Norden, och därmed förs alltså ett samtal som håller ämnet levande här, men 
den riktar sig i första hand mot de redan invigda. Jag efterlyser att diskussionen om fotografin 
och dess förutsättningar breddas, både inom kultursfären och inom samhället i stort. Den 
innehåller intressanta och viktiga frågor, som angår så många fler än de som redan är 
involverade. Även i intervjuerna dyker det upp önskemål om att kunna nå ut till fler, och att 
uppmärksammas mer på den kulturella arenan. Flera ger uttryck för känslan att det snabba 
informationsflöde vi har idag drabbar en genre som naturfotografin, och att statusen därför är 
oförtjänt låg. Men alla verkar dock övertygade om att naturfotografin har en viktig funktion, 
och att den därför kommer att finnas kvar, även om formerna kan komma att förändras. 
 
Flera av fotograferna som jag intervjuat känner ett stort ansvar inom naturvårdssammanhang. 
Därför tror jag inte att värnandet om den äkta naturbilden är ett uttryck för en konservativ 
hållning, utan att naturfotografer känner ett ansvar gentemot de motiv som de skildrar. På så 
sätt verkar naturfotografin vara mindre trendkänslig än många andra områden, kanske framför 
allt modefotografi eller reklam, som specialiserat sig på just tillfälliga trender. Även om det 
kommer fram åsikter om att även naturfotografin blir allt mer kommersiell, så är genren ändå 
relativt fri från den typen av ”ekonomiskt” tänkande. 
 
Underhållningsvärdet blir allt viktigare, och det är tydligt även inom naturskildringen. Men 
ändå verkar det som om naturfotografin handlar mer om ett personligt engagemang och 
ansvar gentemot det avbildade än vad kanske de flesta andra fotogenrer gör. Om man med sitt 
skapande endast vill ge uttryck för sina egna känslor och budskap kan man använda sig av 
vilka metoder man vill, men naturfotografin handlar många gånger om någonting mer, en vilja 
att beskriva och visa upp världen som den är, och därför finns behovet av den sanna, äkta 
avbildningen. 
 
Som togs upp i forskningsöversikten uppmanar Flusser oss till att hålla en kritisk attityd 
gentemot fotografiska bilder.65 Men på vilket sätt gäller detta angående vår syn på naturen, 
som ju faktiskt står i direkt samband med hur naturen skildras genom bilden? Jag menar att 
det finns en risk om just naturbilden slutar att förknippas med någon sorts verklighet. 
Eftersom många människor får allt mindre kontakt med naturen blir representationen av den 
desto viktigare. Om naturvårdsarbete ska få den status och uppmärksamhet som behövs, så 
har naturbilden en viktig funktion både då det gäller att informera och att beröra. Inte minst är 
föreningen Naturfotografernas status ett tydligt uttryck för att det finns ett behov av riktlinjer 
och etiska ”regler” inom naturfotografin. Även om man aldrig kan kontrollera vad som görs, 
och inte heller bör göra det, så finns föreningen där som just en förebild och ett forum för att 
diskussionen om naturfotografins ramar hålls aktuell.  
                                                 
65 Se sid. 16 

 67 
 



 
Människor av idag lever på ett sätt som för oss som biologisk art är ganska konstlat, och 
därför framstår den orörda naturen som det kanske mest äkta som finns. Denna syn på naturen 
gör naturligtvis att naturfotografin befinner sig i en särskild position i jämförelse med andra 
fotografiska genrer. Vem kräver t ex att en reklambild ska vara oantastligt äkta? Förmodligen 
ingen, eftersom den typen av fotografi är en allt igenom konstgjord form, ofta både vad gäller 
innehåll och uttryckssätt. Kanske kan man säga att kravet på ”naturlig” natur rymmer både 
naturfotografins bojor och dess möjligheter? 
 
Ibland hör man att den rörliga bilden kan komma att konkurrera ut stillbilden i en del 
sammanhang. Precis motsvarande sak befarades angående måleriet när fotografin uppkom. 
Och naturligtvis kommer fotografin att överleva, precis som måleriet gjorde. Jag tror att 
stillbilden behövs i allra högsta grad, som ett komplement till det snabba bildflöde som 
presenteras på TV och film. 
 
När fotografiet uppkom ansåg man sig ha skapat ett fulländat medium i fråga om realistisk 
återgivning. Denna värdering har delvis följt med in i våra dagar, trots att man länge ifrågasatt 
verklighetsanknytningen. Många av teorierna kring fotografi handlar mycket om att man 
måste avliva myten om det fotografiska sanningsanspråket. Eftersom fotografi är en mänsklig 
handling hör den till den mänskliga kulturen, och har inte någon självklar koppling till den 
sanna verkligheten. Man kan dock fråga sig om dessa saker verkligen utesluter varandra. I allt 
fler sammanhang ifrågasätts det om det någonsin finns en klar sanning. Och om en sak är 
sann, behöver det då betyda att den är det enda sanna? Det bör få finnas plats för olika sorters 
sanningar. Är en bild verklig när den är lik den synbara verkligheten, eller kan den vara lika 
verklig när den liknar den känsla fotografen upplevde vid ett specifikt tillfälle? De intervjuade 
fotograferna är alla överens om att man alltid påverkar bilden vid fotograferandet, genom alla 
de val man gör. Och de flesta verkar anse att det behövs en personlig knorr på en bild för att 
den ska säga någonting och beröra betraktaren av bilden. Att bearbeta de intryck och känslor 
som uppstår i en viss situation är en viktig ingrediens när man fotograferar, även vid 
dokumentärt fotograferande. Ett antal olika fotografer som ställs inför samma motiv skapar 
oftast olika bilder, just genom att var och en har sina egna personliga filter. Därmed inte sagt 
att det inte är en sann bild var och en av fotograferna ger. Men den kan vara en i raden av 
flera olika sanna bilder. 
 
En slutsats som man kan dra från denna studie är att diskussionen kring den fotografiska 
avbildningen är något som alla verkar ha åsikter om. Oavsett vad man själv anser i frågan om 
äkthet och manipulering så måste man ofta förhålla sig till ämnet på ett eller annat sätt. Det 
handlar dels om den interna debatten naturfotografer eller fotografer emellan, och dels om en 
sorts extern legitimering av sin verksamhet. Man kan säga att Sverige, liksom övriga Norden, 
för en aktuell dialog om sådana här saker, vilket kan vara en av orsakerna till att nordisk 
naturfotografi anses ha kommit långt, och röner stora framgångar internationellt. 
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Slutord 
Att ta del av de åtta deltagande naturfotografernas erfarenheter, tankar och åsikter har varit 
mycket intressant och inspirerande. Diskussionen kring den fotografiska bildens roll inom 
naturskildringen är på intet sätt avklarad; tvärtom! Ju mer man fördjupar sig i detta ämne inser 
man att det finns ännu mycket mer att utforska. Och det är just häri både charmen och 
utmaningen ligger. Att ett ämne är svårgripbart innebär inte att man bör låta bli att diskutera 
kring det. Snarare bör diskussionen pågå så länge som möjligt, för då man slutar att reflektera 
finns risken att olika klichéer och invanda mönster tar över. 
 
Naturen är en oändligt rik källa att ösa ur, inte minst när det gäller fotograferande eller andra 
former av skapande. Från pampiga vyer till små detaljer, med alla färger och former man kan 
tänka sig. Just på grund av denna rikedom av aldrig sinande motivmöjligheter är 
naturfotografi en så spännande gestaltningsform. Speciellt med sin variation och mångfald av 
både dokumentära och konstnärliga bilder – olika tolkningar av verkligheten… 
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Rättigheterna till alla bilder som förekommer i uppsatsen ägs av respektive fotograf.
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BILAGA 

Intervjustolpar 
Allmänt 

Vad är naturfotografi? 
Vilka ideal finns inom naturfotografin? 
Hur ser naturfotografins status ut? 
Hur ser det ut för naturfotografin idag, och vart är den på väg? 
Hur ser framtiden för naturfotot ut? 
 
Naturfotografins roll 

Vilken roll har naturfotografin, och hur förändras den? 
Naturfoto som ”objektiv” avbildning eller subjektiv upplevelse? 
Vilka olika roller har naturfotot spelat för oss? Förut förmedlare av kunskap, idag 
underhållare?  
Vad ställs idag för krav på naturbilden? 
Hur förändras dess roll i och med nya intresseriktningar i samhället (underhållning allt 
viktigare)?  
Vad spelar ”äktheten” för roll i allt detta? 
Vilken är naturfotots roll i den allmänna miljödebatten? 
Naturfotografens roll som debattör eller opinionsbildare inom miljöfrågor? 
Kan man se naturfotografin som ett slags naturvårdsarbete? 
Ska naturfotot vara en representation av det orörda, av den ”riktiga” naturen?  
Ska den vara en del i det aktuella, i människans påverkan av naturen, miljöproblem osv? 
Kan naturfotografi sägas vara en form av kolonisation av naturen? 
Ett sätt att bemästra naturen, och skaffa sig kontroll över den? 
Är fotografer den nya tidens upptäcktsresande? Det ”exotiska” fascinerar fortfarande. 
 
Äkthet 

Resonemanget kring ”äkthet” inom fotografin i allmänhet och naturfotografin i synnerhet. 
Vad händer i o m de tekniska framstegen, och ökade möjligheter till manipulering? 
På vilket sätt påverkas naturfotots roll av den tekniska utvecklingen, och nya möjligheter till 
manipulering? 
Var går gränsen för vad som är tillåtet? 
Natur kontra kultur. Är människans delaktighet ”onaturlig”? Är natur bara orörd natur, 
vildmark? 
En ”riktig” naturfotograf fotograferar inte bara naturen, han är oftast engagerad inom 
naturvården också. Vad säger detta?  
Är det tillåtet att tumma lite på äktheten om man på så sätt anser sig uppnå en större effekt 
vad gäller naturfrågor? 

 I 
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