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FÖRORD 
 

Våren 2006 befann jag mig i Oslo som utbytesstudent och läste en kurs i internationell 

journalistik. Med mediebevakningen av Irakkriget som temat för många föreläsningar och 

seminarier väcktes sakta men säkert ett intresse. Inte enbart om kriget i sig, utan även om hur det 

är att arbeta som journalist under sådana förhållanden. Under samma period fick jag tillfälle att se 

dokumentärfilmen ”War photographer”, vilken handlar om den amerikanske krigsfotografen 

James Nachtwey. Just där och då bestämde jag mig för att jag ville veta mer om de människor 

som har detta yrke. Intresset växte sig ännu starkare när jag strax därefter besökte en 

fotoutställning med samlade verk av den legendariske krigsfotografen Robert Capa. När jag 

sedan kom tillbaka till Sverige vid magisterårets början var det därför ett enkelt och helt naturligt 

val att fördjupa mig i frågor som rör pressfotografers tillvaro i krig. Ett stort tack går till de 

fotografer som har medverkat i studien och bidragit till en intressant och lärorik arbetsprocess. 
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1 INLEDNING 
 
Arbetssituationen för journalister i krig och konfliktområden har förvärrats dramatiskt under 

senare år. Ett av de mest tydliga exemplen är Irakkriget, vilket enligt organisationen Reportrar 

utan gränser (2005: 2) är den konflikt där flest journalister dödats sedan Vietnamkriget. 

Skillnaden är dock att striderna i Vietnam pågick under en tjugoårsperiod, medan Irakkriget bröt 

ut så sent som mars 2003. Främst beror den ökade utsattheten på en förändrad krigsföring och ett 

växande intresse för medierapporteringens betydelse i dagens konflikter. Många gånger handlar 

det om våld direkt riktat mot journalister i syfte att tysta, men även om farorna har ökat för 

journalister överlag är fotograferna den grupp som anses vara mest utsatt (Wharton 2005: 80). I 

sitt arbete ställs de inför andra svårigheter än skrivande journalister, på grund av att de alltid 

måste vara på plats där en händelse utspelas och genom att de skiljer sig ur mängden med den 

ständiga närvaron av en kamera. 

 

Trots mediernas framträdande roll i dagens krig har vi fortfarande begränsad kunskap om under 

vilka förhållanden som krigsrapporteringen sker. Faktum är, att samtidigt som den tekniska 

utvecklingen har gjort det möjligt för fotografer att förmedla bilder från frontlinjen är det 

fortfarande svårt att komma ”nära” själva kriget. Journalister förnekas tillträde till platser och ges 

vinklad information, vilket får direkta konsekvenser för kvalitén på nyhetsförmedlingen. Ju 

längre medierna befinner sig från de platser där händelser utspelas, desto svårare blir det att 

åstadkomma en balanserad rapportering (Nord m.fl. 2003: 28). Genom systemet med inbäddade 

journalister under Irakkriget, där en mängd fotografer och reportrar har följt de militära 

truppernas vardag, har situationen förändrats. Frågan är hur journalisterna själva uppfattar de nya 

förutsättningarna? 

 

I ett försök att förstå de mekanismer som krigsfotografer verkar under krävs det att hänsyn tas till 

faktorer på olika plan. Att en kamera kan provocera och påverka sin omgivning är en svårighet 

som fotografer har att förhålla sig till (Evans 2004: 40). Hur hanteras sådana lägen? Finns det 

situationer de undviker att fotografera? Trots att vi lever i en tid med ett enormt flöde av bilder 

finns det fortfarande gränser, om än osynliga, för vad som kan visas av död och lidande. Hur 

förhåller sig fotografer till att människor dör framför deras ögon och vilka skyldigheter har de 
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som yrkesutövande i sådana lägen? I vilken utsträckning det är möjligt att arbeta självständigt 

och hur de ställer sig till en uppdragsgivares önskemål är även frågor som är värda att undersöka 

närmare.  

 

Denna studie sätter pressfotograferna i fokus och försöker, utifrån deras synvinkel, skapa en 

förståelse för under vilka omständigheter som nyhetsförmedlingen i allmänhet och 

bildjournalistik i synnerhet tar sig uttryck i krig och konflikter. Med ökad kunskap om de 

förutsättningar under vilka  pressfotografer arbetar är det också möjligt att, på ett bättre sätt, 

kunna värdera den information som vi dagligen möts av i pressen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka svenska pressfotografers upplevelser av arbetsvillkoren 

i krig och konfliktområden. Jag vill därigenom skapa en förståelse för den problematik som 

medier ställs inför i bevakningen av krig.  

 

Frågeställningarna är:  

Hur ser förutsättningarna ut inför ett uppdrag, till exempel samspelet mellan fotograf och 

uppdragsgivare?  

Hur ser de sociala relationerna ut på plats, till exempel med kollegor och militär?  

Hur ser de inblandade fotograferna på säkerhetssituationen? 

Vilka moraliska överväganden förs i samband med arbetet på fältet? 

 

1.2 Avgränsning 

Studien är inriktad mot fotografen och fotografiet som studieobjekt har därmed lämnats utanför. 

Vidare kommer en stor del av uppsatsen vara inriktad mot Irakkriget, av den orsaken att det rör 

sig om ett krig som har medfört särskilda arbetsvillkor för journalister. Detta innefattar bland 

annat den militära mediestrategi, inbäddade journalister, som tillämpats under kriget. Samtliga av 

de fotografer som ingår i denna undersökning har dessutom arbetat i Irak vid olika tillfällen. I 
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uppsatsen används vid återkommande tillfällen beteckningen journalister, vilket, när inte annat 

anges, avser såväl reportrar som fotografer. 

 

1.3 Disposition 

Detta kapitel innehåller fortsättningsvis en bakgrund till området för att skapa en överblick kring 

utvecklingen inom krigsrapportering och introducera de förutsättningar som krigsfotografer har 

att förhålla sig till idag. Detta följs av en översikt till tidigare forskning inom olika områden som 

på skilda sätt är relevanta för denna uppsats. I det andra kapitlet presenteras val av metod och 

material. I det påföljande tredje kapitlet redovisas uppsatsens teoretiska inramning som utgår från 

en modell av sociala strukturer kring journalistikens villkor. Modellen används för att påvisa hur 

faktorer på olika plan inverkar på mediernas arbete. Därefter följer det empiriska resultatet samt 

analysen, vilka är integrerade i det fjärde kapitlet. Här är den teoretiska inramningen tänkt att 

fungera som utgångspunkt för analysen. Även tidigare forskning kommer att användas som stöd. 

Studien avslutas därefter med en diskussion. 
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1.4 Bakgrund 

 

1.4.1 Krigsfotografiet och krigsfotograferna 

Mediernas närvaro i krig och betydelsen av de bilder som förmedlas därifrån är ingen ny 

företeelse. Den moderna krigsfotografin tog form redan i samband med Krimkriget på 1850-talet, 

när engelsmannen Roger Fenton sändes till fronten som den brittiske regeringens officiella 

fotograf. Orsaken till uppdraget var de kritiska rapporter i tidningen The Times som 

krigsreportern William Russel förmedlat från striderna. Den brittiska regimen ansåg att det fanns 

en risk för att Russels rapporter skulle vända opinionen mot kriget och skickade således Fenton 

till fronten för att förmedla en positiv bild av kriget till läsarna. Med sig hade han order om att 

undvika att fotografera scener av död och lidande bland de brittiska trupperna, med resultat att 

merparten av hans bilder kom att gestalta soldaterna som hjältar och deras vardag som en närmast 

idyllisk tillvaro. (Knightley 2004: 25f) 

 

Även om militära vardagsskildringar också var vanliga under det amerikanska inbördeskriget 

drygt tio år senare förändrades krigsfotografens roll i samband med att porträttfotografen 

Matthew Brady reste till fronten, tillsammans med ett tjugotal egna fotografer, för att 

dokumentera kriget. Dessa begav sig ut på slagfälten och fotograferade scener med stupade 

soldater och ruttnande kroppar, men de tekniska begränsningarna och svårigheten att få tillgång 

till stridsplatserna hindrade dem däremot från att fotografera stridsscener. Många av bilderna från 

kriget har senare visat sig vara arrangerade, men perioden betraktas likafullt som en brytpunkt 

inom krigsfotografin, där fokus också lades vid att skildra krigets verkningar. (Andén-

Papadopoulos 2000: 38) 

 

Den förbättrade kameratekniken underlättade arbetet för pressfotograferna under första 

världskriget, men istället tillkom hinder av andra slag. Censuren var strikt och fotografer 

rekryterades för att följa de militära trupperna vid fronten. De uppmanades att ta bilder som 

skildrade soldaternas framgång och välmående, med avsikt att förstärka opinionen för kriget i 

hemlandet. Denna strategi resulterade i att striderna och dess konsekvenser i själva verket aldrig 

visades upp för allmänheten. Även under andra världskriget påverkades pressfotograferna av den 
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egna nationens krigsinsatser, men de accepterades nu som yrkesutövande och fick därför röra sig 

vid frontlinjen. Däremot var censuren fortfarande rigorös och fotograferna skildrade fortsatt 

kriget enligt en patriotisk och förskönad linje. (Andén-Papadopoulos 2000: 38f)  

 

Förutsättningarna förändrades radikalt i samband med Vietnamkriget. Medieforskaren Daniel C. 

Hallin (1998: 209) beskriver hur Vietnamkriget skiljer sig från andra konflikter genom det sätt 

som mediebevakningen tog sig uttryck. För första gången i historien var journalister 

ackrediterade att följa militära trupper, men utan att behöva förhålla sig till någon censur. Det 

fanns inga tydliga restrektioner för de journalister som befann sig på plats, utan de kunde röra sig 

relativt fritt och rapportera om vad de ville. Enligt Lars Nord m.fl. (2003: 20f) blev följden en 

förhållandevis balanserad rapportering, till skillnad mot de två världskrigen, och bilderna från 

Vietnam ansågs utgöra en betydande del av den starka opinion som växte fram mot kriget i USA. 

Kritiska röster menade att medierna var ansvariga för att ha vänt opinionen och orsakat krigets 

utgång, medan andra hävdade att nederlaget orsakats av andra faktorer. Från mediehåll har 

Vietnamkriget likafullt betraktats som ett typexempel på under vilka former krigsrapportering ska 

ske, där öppenhet och rörelsefrihet är två av nyckelorden. 

 

Med Vietnamkrigets misslyckanden i åtanke stramades censuren åt när Gulfkriget bröt ut 1991. 

Detta har i efterhand beskrivits som ett krig där det var lika viktigt hur det skildrades i medierna 

som hur det fördes. Den amerikanska militären införde ett särskilt poolsystem för att kunna 

kontrollera mediebevakningen, vilket innebar att ett antal reportrar och fotografer valdes ut till 

olika pooler och fick bevaka särskilt utvalda områden. Övriga medier var hänvisade till den 

information som dessa journalister förmedlade samt till arrangerade presskonferenser i 

närliggande Saudiarabien. Vissa journalister begav sig dock ut på egen hand och arbetade utanför 

poolerna, men systemet försvårade krigsrapporteringen i alla avseenden. Just den begränsade 

rörelsefriheten ansågs vara ett av de allra största hindren. (Knightley 2004: 492ff, 503) 

 

Systemet med kontroll och censur utvecklades ytterligare i samband med Irakkrigets utbrott 

2003. Med hänsyn till de över 3 000 journalister som befann sig i området betraktats Irakkriget 

som den mest mediebevakade militära konflikten i modern tid. Över 500 av dessa var inbäddade 

med olika militära förband medan övriga arbetade åt olika nyhetsorganisationer. En form av 
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inbäddning hade funnits redan tidigare i historien, men strategin var nu mer förfinad. 

Inbäddningssystemet var en utarbetad plan av det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon, i 

samarbete med olika nyhetsorganisationer, vilket gav journalisterna möjlighet att följa kriget på 

nära håll tillsammans med olika militära förband. De bodde på militärbaserna, stod under militärt 

beskydd och delade soldaternas vardag, men var samtidigt styrda genom vissa föreskrifter om hur 

de fick arbeta och rapportera. Mediekritiken mot metoden växte sig snabbt stark och bottnade 

främst i att de inbäddade reportrarna och fotograferna endast fick se den amerikanska sidan. De 

sades förmedla en ensidig bild av kriget och påverkas av den nära samvaron med militären. Ända 

sedan Vietnamkrigets slut hade militär och regering utvecklat olika metoder för att kontrollera 

och bemöta medierna. Inbäddningssystemet sågs som lösningen på detta problem. (Tumber 2004: 

1f) 

 

1.4.2 Krigets förändrade karaktär 

Krigsrapporteringens förändrade villkor, som beskrivits ovan, kan ses som ett resultat av ett antal 

samverkande faktorer. En av förklaringarna ligger i att krigens utseende har förändrats. Det rör 

sig inte längre om strider mellan enskilda nationer, utan om konflikter som utspelas på en global 

arena. Även medieutvecklingen, med ökad konkurrens, ökad snabbhet och globaliseringen av 

nyheter, har påverkat den roll som medier spelar i dagens konflikter. (Nohrstedt m.fl. 2004: 7f) 

 

Stig-Arne Nohrstedt m.fl. (2004: 10ff) beskriver att press- och tv-bilder har en huvudroll i detta 

sammanhang, genom det direkta mötet med publiken som bilderna åstadkommer. I tidigare krig, 

när medierna följde den egna sidan, ansåg makthavarna att det var viktigt att undvika rapporter 

om de egna förlusterna för att inte riskera opinionens stöd. I dagsläget, när krigen är mer 

komplexa och saknar tydliga gränser, är det möjligt att rapportera från båda parter i en konflikt, 

vilket har resulterat i att dessa aktörer nu strävar efter att hindra medierna från att rapportera om 

motståndarsidan och dess civila offer. Även i detta fall för att undvika att få opinionen emot sig, 

genom det globala medlidandet som sådana rapporter riskerar att bidra till. 
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1.5 Tidigare forskning 

Dagens mediebevakade krig har bidragit till omfattade studier kring krigsjournalistik, vilka har 

förts inom ramen för olika discipliner och med skilda perspektiv. Vietnamnkriget, Gulfkriget, och 

under senare år även Irakkriget, är några av de konflikter som har dragit till sig särskilt intresse. 

 

Inom svensk forskning finns främst exempel på studier som är inriktade mot hur 

krigsrapporteringen har tagit sig uttryck i svenska medier, varav flera är utförda på uppdrag av 

Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för Psykologiskt Försvar (se t.ex. Nohrstedt m.fl. 

2002; Nord m.fl. 2003). Merparten av studierna har dock varit inriktade mot enbart ett krig och 

saknar historiskt perspektiv. Ett av undantagen är Karin Fogelbergs (2004) avhandling om 

krigsrapporteringens utveckling i Sverige mellan 1960 och 2001. Genom att studera svenska tv-

reportrars arbetsvillkor hör studien även till de relativt få som sätter journalisten i fokus. Ett 

ytterligare exempel med journalisten som utgångspunkt är Ulf Hannerzs (2000) studie om 

utrikeskorrespondenter. Trots att den inte har en krigsjournalistisk synvinkel är den ändå relevant 

i denna kontext, eftersom att utrikesbaserade journalister i många fall omges av liknande 

förutsättningar. Likaså är Liselotte Englunds (2000) delstudie kring journalisternas 

förutsättningar i samband med Göteborgsbranden 1998 av intresse, i sin skildring av de 

journalistiska arbetsvillkoren under krissituationer. Håkan Hvitfelts studier (1988, 2003) om 

nyhetsförmedlingens villkor och innehåll under kriser och krigssituationer innehåller även de 

värdefull information.  

 

Studier kring krigsfotografi är ett område som är mindre utforskat än krigsrapporteringen som 

helhet. Detta kan sättas i relation med pressfotografiets status inom journalistiken, vilken 

traditionellt sett varit låg. Enligt Karin Andén-Papadopoulos (2000: 11) har bilden nästan alltid 

underordnats texten och främst setts som ett sätt att fånga läsarens intresse. Detta är en tankegång 

som också har speglat forskningen kring nyhetsförmedlingen i pressen, vilken i första hand varit 

inriktad mot den skrivna texten.  

 

Denna studie har för avsikt att fylla den lucka som finns inom svensk forskning genom en 

fördjupning i pressfotografers arbetsvillkor i krig och konfliktområden. Nedan följer en översikt 

kring tre aspekter inom forskningen; kontroll och censur, moraliska ställningstaganden samt 
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ökad gemenskap. Dessa avsnitt kommer, i likhet med de teoretiska perspektiven i kapitel 3, att 

användas som bakgrund i analysen. 

 

1.5.1 Kontroll och censur 

Studier med inriktning mot nyhetsrapportering i krig fokuserar bland annat på journalistiska 

rutiner, ekonomiska förutsättningar samt relationen mellan medier och olika sociala aktörer så 

som militär och regim (Hallin 1998: 207). Nord m.fl. (2003: 17) menar att journalistik i krig 

respektive fred har grundläggande likheter, men att den journalistiska processen framförallt blir 

mer omfattande, dramatisk och mindre genomarbetad i krigstider. Tillgången till källor och den 

okritiska användningen av dessa är en problematik som väckt stor uppmärksamhet, med tanke på 

att journalister ofta är hänvisade till uppgifter från olika parter i konflikten som med olika medel 

försöker påverka rapporteringen i en viss riktning. 

 

Medieforskaren John Taylor (1991: 2) hävdar att både krigssystemet och pressindustrin har 

förändrats dramatiskt under det senaste decenniet, men att nyhetsrapporteringen i krig alltid har 

begränsats av restriktioner i olika former. Den komplexa relationen mellan medier och militär har 

blivit högaktuell under Irakkriget, där ett stort antal journalister har varit inbäddade med de 

amerikanska trupperna. Framför allt har inbäddningsprocessen omfattat amerikanska och brittiska 

medier, varför forskningen till stor del domineras av dessa två länders perspektiv. Enligt 

Knightley (2004: 531fff) var inbäddningsstrategin en seger för militären i sin strävan efter att 

kunna kontrollera medierna och den bidrog till att gränsen mellan journalist och soldat suddades 

ut, även om journalisterna själva var övertygade om att kunna förbli objektiva. Jim A. Kuypers 

och Stephen D. Cooper (2005: 7) intar delvis en annan position. De menar att det inför kriget 

visserligen infann sig en viss misstro till den utlovade öppenheten gentemot medierna, samt en 

oro för att de inbäddade journalisterna skulle förlora den kritiska distansen i sin rapportering. De 

anser dock att systemet överlag gynnat både medier och militär, vilket de motiverar med att 

journalister själva inte uttryckt missnöje över sina inbäddningar och att många 

medieorganisationer fortfarande använder sig av systemet.  

 

Mediernas närvaro i krig är således inte oproblematisk. Nord m.fl. (2003: 24) argumenterar för att 

det i dagsläget inte går att bedriva ett krig med vinnande utgång utan en utvecklad mediestrategi. 
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Vilket inflytande dessa strategier har för det journalistiska arbetet är problematiskt att fastställa, 

men att de har inflytande genom de ramar de sätter för krigsrapporteringen är något som 

forskningen överlag betonar (Fogelberg 2004: 63). Erfarenheter från bland annat Vietnam och 

Irak visar tydliga tecken på att olika krig erbjuder helt skilda arbetsvillkor. Att som journalist få 

information om händelseförlopp och tillgång till de platser där händelser utspelas, är en 

förutsättning för att kunna göra en balanserad rapportering. Som beskrivits i tidigare avsnitt 

kännetecknas dock merparten av de nutida krigen av en helt annan tendens (Nord m.fl. 2003: 28). 

 

Tidigare studier (se t.ex. Nohrstedt m.fl. 2002: 50; Knightley 2000: 486f) framhåller att ett av 

mediernas dilemma är att journalister ofta befinner sig i konfliktområden under korta perioder 

och att det saknas etablerade rutiner inom branschen för att föra deras erfarenheter vidare. 

Militären har däremot strategier som utvärderas efter varje krig. Erfarenhet är annars ett 

nyckelord i denna kontext. I och med att liknande mönster går att finna i många konflikter har 

journalister med tidigare vana från arbete i oroshärdar större möjlighet att bemöta propaganda 

från stridande parter samt att bedöma och hantera situationer som uppstår (Fogelberg 2001: 193f; 

Nord m.fl. 2003: 30). 

 

1.5.2 Moraliska ställningstaganden 

Att arbeta under press innebär även svårigheter av andra slag än de som nämnts ovan. I en studie 

av Kosovokonflikten och dess rapportering i svenska respektive norska medier beskriver 

Nohrstedt m.fl. (2002: 4) de mentala påfrestningar och svåra ställningstaganden av att bevittna 

död och lidande som infann sig hos journalisterna som arbetade i området. Moraliska dilemman 

tillhör vardagen för journalister, men blir särskilt framträdande i krissituationer. Även de 

journalister som bevakade Göteborgsbranden 1998, där 63 ungdomar dog och många fler 

skadades, ställdes inför många svåra överväganden. I Englunds (2000: 162f, 166) studie beskrivs 

svårigheten att våga vara journalist i en sådan situation och inte aktivt ingripa, samtidigt som 

unga människor dog framför ögonen på dessa journalister. Trots de tumultartade 

omständigheterna fanns det dock tid att agera professionellt och yrkesrollen tog i de flesta fall 

överhanden, även om journalisterna ifråga hanterade situationen på olika sätt. På olycksplatsen 

valde vissa fotografer, av hänsyn till de inblandade, att arbeta diskret och försöka hjälpa till, 

medan andra arbetade för fullt. I båda fallen förklarade många sitt handlande som ett sätt att 
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avskärma sig mentalt för att kunna fokusera på arbetet. Studien framhåller även journalistiska 

dilemman av andra slag, så som de hot och den aggressivitet som riktades mot journalister som 

befann sig på olycksplatsen. De starka reaktionerna var främst riktade mot fotograferna, från 

människor som ansåg att de handlade oetiskt och utnyttjade människors lidande. 

 

1.5.3 Ökad gemenskap 

I sin studie om utrikeskorrespondenter beskriver Hannerz (2000: 155fff) vikten av journalisterna 

som kollektiv. Det rör sig visserligen inte om en homogen grupp där alla känner alla, men de 

särskilda omständigheterna bidrar till att utrikesbaserade journalister vanligtvis har ett stort 

kontaktnät bland kollegor. Att utrikesbaserade journalisters vägar ständigt korsas kan förklaras av 

att de ofta bevakar samma händelser och att det är praktiskt att dela på kostnader för bland annat 

tolk och chaufför. Inte minst är det säkrare att arbeta tillsammans än på egen hand. Det faktum att 

journalisterna befinner sig hemifrån och ofta bor på samma hotell gör det dessutom naturligt att 

umgås. Dessa omständigheter gör att gränsen mellan arbete och privatliv ofta suddas ut. I studien 

ges det även uttryck för att dramatiska situationer skapar särskilt nära relationer mellan 

journalisterna (se även Tumber & Prentoulis 2003: 219). Det är vid sådana tillfällen vanligt att 

söka stöd hos kollegor och bearbeta händelser sinsemellan. Behovet av en sådan kontakt beskrivs 

dock inte som lika stor under lugnare förhållanden. 
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2 METOD 
 
En metod ska ses som ett redskap för att uppnå undersökningens målsättning och valet ska främst 

baseras på syftet med studien och de frågor som ska undersökas. Med tanke på att uppsatsens 

utgångspunkt är att nå ökad förståelse för pressfotografers arbetsvillkor i krig har en kvalitativ 

ansats valts. Denna ansats utgår från ett inifrånperspektiv och strävar efter en djupare förståelse 

av det fenomen som studeras (Holme & Solvang 1997: 92).  

 

Som grund för studien ligger personliga intervjuer med svenska pressfotografer, av varierande 

ålder, bakgrund och arbetssituation. En anledning till att studera fotografer med en sådan 

spridning är att det ger en variationsbredd, vilket ökar möjligheterna för en djupare och mer 

mångsidig information än vad som skulle vara fallet med en homogen grupp (Holme & Solvang 

1997: 104).  

 

2.1 Urval  

Med tanke på att kvalitativa intervjuer strävar efter att skapa en djupare förståelse av ett visst 

fenomen, sker urvalet av dem som ska intervjuas inte på ett slumpmässigt vis utan utifrån vissa 

förutbestämda kriterier (Holme och Solvang 1997: 101). Urvalet i denna studie har utgått från två 

kriterier. Intervjupersonerna skulle dels ha flerårig erfarenhet av arbete i krig och konflikter och 

dels vara verksamma inom svensk press. Totalt intervjuades tre stycken pressfotografer, samtliga 

män, och för att skapa en överblick kring dessa följer en kort presentation av dem nedan. Att 

endast män har intervjuats kan förklaras av att kvinnliga pressfotografer i Sverige, med erfarenhet 

från arbete i konfliktområden, är få till antalet. Syftet med uppsatsen var dessutom inte att belysa 

problematiken ur ett genusperspektiv.  
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2.1.1 Intervjupersoner 

Torbjörn Andersson är född 1942 och arbetar som frilansfotograf sedan 2001. Han var 

dessförinnan anställd på Expressen under en trettioårsperiod, men har även arbetat för 

Aftonbladet och Arbetet. Andersson har mångårig erfarenhet av arbete i olika konfliktområden, 

bland annat Himmelska Fridens Torg i Peking, Rwanda, det forna Jugoslavien och Irak. Han har 

utsetts till Årets Pressfotograf två gånger, samt belönats med många nationella och internationella 

fotoutmärkelser. 

 

Paul Hansen är född 1964 och är anställd på Dagens Nyheter. Han arbetade dessförinnan på 

Expressen och Göteborgs-Tidningen samt frilansade i New York under ett antal år. Hansen har 

arbetat i konfliktområden sedan 1990-talet, bland annat i det forna Jugoslavien, Afghanistan och 

Irak. Han har belönats med priset Årets Pressfotograf sex gånger och har, i likhet med Andersson, 

mottagit en rad nationella och internationella fotoutmärkelser. 

 

Martin von Krogh är född 1982 och arbetar som frilansfotograf. Han är kontrakterad av den 

amerikanska agenturen World Picture News och arbetar främst internationellt på uppdrag av 

olika tidningar och magasin. I Sverige har han bland annat frilansat för Expressen och 

Aftonbladet, samt för diverse magasin. Sin militärtjänst gjorde han därutöver som fotograf på 

tidningen Värnpliktsnytt. Von Krogh har drygt sju års erfarenhet av arbete i konfliktområden, 

främst från Mellanöstern. För sina bilder har han har vunnit ett flertal utmärkelser i tävlingen 

Årets Bild. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Lämpliga intervjupersoner söktes främst via dagstidningar och bildbyråers webbsidor. Den första 

kontakten togs via e-post, med en kort sammanfattning av studiens tema och en förfrågan om 

intresse fanns av att delta. Efter svar om intresse bad jag om att få återkomma inom några veckor 

för att fastställa datum för intervjuer. Totalt kontaktades fem stycken fotografer. Av dem som 

kontaktades var samtliga intresserade av att delta i studien, men två föll slutligen bort. I ett fall på 

grund av tidsbrist och i det andra fallet på grund av att urvalskriterierna slutligen inte 

överensstämde med fotografen ifråga. 
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Samtliga intervjuer var semistrukturerade och genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se 

bilaga 1) som var indelad i olika frågeområden. Intervjuguiden fungerade som ett hjälpmedel 

under intervjuerna, men vid samtliga tillfällen omformulerades eller tillkom vissa frågor när 

intervjuerna styrdes i en viss riktning. John W. Creswell (1998: 19) beskriver att kvalitativa 

metoder präglas av flexibilitet och möjligheten att kunna justera frågor för att kunna nå viktig 

information. Detta kan jämföras med kvantitativa metoder, vars struktur inte kan ändras under 

undersökningens gång. Ett av frågeområdena i intervjuguiden, den tekniska utvecklingen, togs 

bort i bearbetningen av materialet, eftersom området enbart berördes i korta ordalag under 

intervjuerna. 

 

Beroende på praktiska omständigheter och önskemål från de berörda fotograferna genomfördes 

intervjuerna på olika platser. I ett fall skedde intervjun i hemmet (som även fungerade som 

arbetsplats), i ett annat fall på arbetsplatsen och vid ett tredje tillfälle genomfördes intervjun på 

ett café. Jag fick dessutom möjlighet att träffa en av fotograferna i samband med ett seminarium 

innan själva intervjun för att presentera mig själv och mer utförligt beskriva syftet med studien. 

Även praktiska detaljer som ljudbandsinspelning och intervjuns tidsåtgång togs då upp. I övriga 

fall diskuterades detta via telefon samt vid intervjutillfället. Samtliga av intervjuerna ägde rum 

under november månad 2006 och spelades in på band. Tidsmässigt varierade intervjuernas längd 

mellan cirka 55 och 85 minuter. I efterhand transkriberades det bandinspelade materialet 

ordagrant och skrevs sedan ut för bearbetning och analys.  

 

2.3 Etiska överväganden 

Med hänsyn till att pressfotografkåren i Sverige är relativt liten och att de personer som har 

erfarenhet av flerårigt arbete i konfliktområden är få till antalet skulle det ha varit problematiskt 

att anonymisera intervjupersonerna utan att riskera röja deras anonymitet. I uppsatsen skrivs de 

därför ut med sina riktiga namn. Frågan om en eventuell anonymisering hör också samman med 

frågornas utformning och graden av känslig information. Problematiken har givetvis även 

diskuterats med de intervjuade. 
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2.4 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Att materialet är relevant för studiens problemformulering är av största betydelse i 

forskningsprocessen. Enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997: 94f) är det 

likaså viktigt att det finns en möjlighet att kontrollera tillförlitligheten i resultatet samt i 

tolkningar av materialet. Med tanke på att kvalitativa intervjuer innebär en närhet till den som 

studeras kan forskarens roll vara problematisk. Metoden strävar efter att förstå och förklara 

människors situation utifrån deras egna beskrivningar och att som forskare kunna tolka 

situationen på ett korrekt sätt är därför en västentlig del. I denna studie har jag låtit samtliga av de 

intervjuade ta del av resultatet och de har därefter getts möjlighet att lämna eventuella 

kommentarer. Dock var det endast två av dem som tog tillfället i akt och i både dessa fall rörde 

det sig om enstaka detaljer, vilka jag senare har tagit hänsyn till i sammanställandet av uppsatsen. 

 

Inom den kvalitativa forskningen läggs fokus vid att skapa förståelse för det problem som 

studeras och att skildra dess kontext, inte att undersöka om informationen är allmängiltig 

(Creswell 1998: 193). I denna uppsats är syftet inte att generalisera till samtliga pressfotografer, 

utan att beskriva arbetsvillkoren i krig så som de upplevs av några av de fotografer som arbetat 

för svenska dagstidningar under senare år. Genom spridningen av ålder, erfarenhet och 

uppdragsgivare bör sannolikt de upplevelser som intervjupersonerna förmedlar vara relativt 

vanliga bland dem som arbetar i oroshärdar, även om det givetvis inte går att bedöma hur vanliga 

de i själva verket är.  
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3 TEORETISK INRAMNING 

 
Enligt Hvitfelt (2003: 12) omges alla journalister av villkor som påverkar arbetet i olika 

avseenden. I uppsatsen utgår jag från att pressfotograferna måste förstås utifrån den journalistiska 

praktik som de är en del av. Som verksamma inom nyhetsmediet omges de av särskilda villkor 

för hur det journalistiska arbetet ska ske. I strävan efter att skapa en förståelse för 

pressfotografers arbetsvillkor i krig är det nödvändigt att undersöka vilka faktorer som på olika 

plan har inflytande över journalistiken. En teoretisk mall för att förklara den dynamiska 

processen kommer att behandlas närmare i detta kapitel. 

 

3.1 Den sociala strukturen 

I studier av journalistikens villkor tillämpas många gånger en modell av sociala strukturer och 

processer utifrån tre nivåer; den individuella mediearbetaren, organisatoriska strukturer och 

rutiner samt övergripande strukturer. Dessa tre nivåer har mer eller mindre ett direkt inflytande 

över det dagliga arbetet, där individens roll är särskilt framträdande. Individen påverkas i sin tur 

av en rad organisatoriska faktorer såsom rutiner och normer. En tredje inverkande kraft är de 

övergripande strukturer som omfattar mediernas relation till sin sociala, politiska och kulturella 

omgivning. Detta handlar om faktorer utanför medierna själva, men som ändå påverkar dess 

arbete och innehåll. (Williams 2003: 97)  

 

En liknande, men mer utförlig, kategorisering görs av Pamela Shoemaker och Stephen Reese 

(1996: 64) enligt följande; individuell nivå, medierutinnivå, organisationsnivå, extramedienivå 

respektive ideologisk nivå. Liksom annan litteratur på området menar de att analysnivåerna 

påverkar varandra och är svåra att särskilja. Fogelberg (2004: 56f) instämmer i detta resonemang 

och betonar dessutom att likheterna är många mellan de olika analysmodellerna, genom att de 

betraktar journalistiken som en social konstruktion och att den påverkas av faktorer på olika plan. 

Forskningen har strävat efter att söka svar på var maktfaktorerna går att finna och hur det tar sig 

uttryck. Fogelberg summerar att krigsjournalistiken kan förklaras utifrån villkor på journalistisk, 

organisatorisk respektive samhällsnivå. För att kunna göra en tydlig och överskådlig redovisning 



 

 16 

av analysnivåerna kommer en sådan indelning att tillämpas även i denna studie. En genomgång 

av dessa görs i de avsnitt som följer. 

 

3.1.1 Journalisterna 

Faktorer som bakgrund och erfarenhet hos den enskilde journalisten anses ha stor betydelse i det 

dagliga arbetet, liksom uppfattningar kring etik och moral. Individen anses däremot inte ha något 

betydande inflytande för nyhetsutbudet överlag (Shoemaker & Reese 1996: 102). Studier 

(Hvitfelt 2003: 17, 1988: 25; Schudson 2005: 184; Williams 2003:103) tyder på att journalister 

snabbt socialiseras in i värderingar och rutiner genom det dagliga arbetet. Därför läggs ofta 

betoningen vid journalisterna som grupp, snarare än de enskilda individerna, genom de allmänna 

normer och rutiner om hur arbetet ska ske. Även om individens betydelse i nyhetsprocessen 

såldes kan diskuteras betonar Hvitfelt (2003: 17f) att den enskilde journalistens förmåga att 

skildra en krissituation trots allt är central. De speciella förutsättningarna i en sådan 

arbetssituation kräver att denne är väl förberedd. Problemet är att många av dessa situationer är så 

komplexa att få journalister är insatta och har den rätta kunskapen. 

 

Journalistikens förändrade förutsättningar har påverkat alla aspekter av nyhetsarbetet, så även 

journalistens situation. Enligt massmedieforskaren Denis McQuail (2000:253) betraktar många 

journalister vanligtvis sig själva som neutrala, vilket enligt honom hänger samman med 

journalistikens starka objektivitetsideal. Journalistens aktiva roll i medierapporteringen har dock 

blivit alltmer uttalad och allmänt accepterad på senare tid (Tumber & Prentoulis 2003: 228; 

Schudson 2005: 191). Hallin (1998: 221) anser att denna tendens blir särskilt framträdande inom 

krigsrapporteringen, där journalister inte förväntas vara distanserade och förbli objektiva, utan 

inta en mer aktiv ställning än normalt. 

 

Ytterligare en faktor som påverkar journalisten är dennes anställningsform. Howard Tumber och 

Marina Prentoulis (2003: 218) beskriver hur frilansare och fast anställda arbetar under olika 

villkor som både påverkar de produkter de levererar och deras plats inom nyhetsorganisationen. 

Eftersom att frilansare inte är bundna av ett anställningskontrakt har de en självständighet som de 

fast anställda saknar. De förra saknar däremot resurser, främst ekonomiska, vilket gör att de 



 

 17 

samtidigt begränsas i sitt arbete. De fast anställda journalisterna har tvärtom nödvändiga resurser 

men styrs av en annan administrativ kontroll. 

 

I likhet med andra professioner omfattas journalistiken av konventioner som sätter ramarna för 

arbetet och styr agerandet (Williams 2003: 105). Problemet är att den professionella och privata 

rollen ibland kan flyta samman, vilket journalister i krig och krissituationer många gånger får 

erfara. De reagerar dels som människor till den kaotiska situation de bevittnar, dels som 

yrkesutövande journalister som bevakar en händelse. Enligt krispsykologen Atle Dyrekov (1992: 

240) upplever många personer i en sådan arbetssituation en overklighet, vilket är en automatisk 

reaktion som gör det möjligt för dem att distansera sig känslomässigt och kunna bibehålla fokus 

på arbetsuppgifterna. Dyrekov (1992: 249f) framhäver att reaktionerna av att arbeta i en 

krissituation kan ta sig uttryck på olika sätt, både kortsiktigt och långsiktigt. Bland annat beskrivs 

svårigheten att kunna återgå till normala rutiner och känna att vardagen är meningsfull. Trots 

omfattande forskning som tyder på att journalister kan drabbas av psykiska besvär efter svåra 

arbetssituationer, finns det enligt Gretchen Dworznik (2006: 537) fortfarande en misstro till 

denna tankegång inom mediebranschen.  

 

3.1.2 Organisationen 

Nyhetsredaktioner beskrivs ofta som komplexa organisationer och dess innehåll anses vara mer 

formade av rutiner och normer än av individuella prestationer (Schudson 2005: 184). Att ha väl 

inarbetade rutiner är viktigt inom all journalistik, inte minst i krigstider. Genom att det ofta rör 

sig om ett intensivt händelseförlopp följer konfliktrapportering vanligtvis bestämda mönster för 

att göra nyhetsarbetet hanterligt, och enligt Andén-Papadouplous (2000: 20) styrs pressfotografer 

i minst lika stor utsträckning som reportrar av organiseringen kring nyhetsbevakningen.  

 

Nyhetsorganisationen kan sägas sätta ramarna för det dagliga arbetet genom att avgöra vilka 

händelser som ska bevakas och hur detta ska göras. Olika organisationer arbetar under olika 

villkor, vilket gör att den journalistiska formen dels skiljer sig åt mellan olika medier, dels inom 

ett och samma medium så som dagstidningen. Trots dessa skillnader präglas samtliga 

dagstidningar, liksom nyhetsjournalistiken överlag, av en allmän nyhetsvärdering där nyheter ges 
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större tyngd och utrymme ju mindre det kulturella och geografiska avståndet till händelsen är 

(Fogelberg 2004: 37). 

 

Jesper Strömbäck och Anna Maria Jönsson (2005: 17f) låter emellertid förstå att sannolikheten är 

högre att de mer kommersialiserade medierna har ett innehåll som präglas av sensationella och 

uppseendeväckande händelser, så som kända personer, konflikter och emotionellt laddade 

nyheter. Nyheter som skapar ett intresse och ”säljer” prioriteras i dessa fall framför traditionellt 

sett viktiga nyheter. Medieorganisationernas kommersiella villkor är en fråga som även 

uppmärksammas av Shoemaker och Reese (1996: 145). De understryker att det främsta målet för 

de flesta organisationer är ekonomiskt, genom att de drivs med ett vinstintresse. 

Medieorganisationer har, enligt dem, tidigare skiljt sig ur från den trenden genom att prioritera 

viktiga nyheter framför ekonomiska faktorer. Som en följd av förändringarna på 

mediemarknaden och en ökad konkurrens om publikens intresse har dock situationen förändrats. 

Ekonomiska intressen har fått ett allt större inflytande även över det journalistiska 

beslutstagandet, vilket påverkar mediernas innehåll, form och presentation.  

 

3.1.3 Samhälleliga faktorer 

Som tidigare nämnts påverkas nyhetsprocessen även av andra faktorer än journalisterna och 

arbetet på redaktionerna. På denna nivå läggs fokus vid det inflytande som ligger utanför 

medieorganisationerna själva.  

 

De ekonomiska och tekniska villkoren beskrivs ofta som en betydande faktor inom 

journalistiken, likaså den kulturella kontexten medierna verkar i och de olika regleringar de har 

att förhålla sig till (Shoemaker & Reese 1996: 175). Lika aktuell är journalisternas relation till 

sina källor, ofta makthavare i samhället så som regering och militär. Genom att journalisterna 

själva sällan är på plats när en händelse utspelar sig är de beroende av andra för att få information 

om situationen. Källornas inflytande är på så sätt stor även under normala omständigheter, men 

än mer i krigssituationer där tempot är högt och omständigheterna komplexa. Enligt Shoemaker 

& Reese (1996: 178) blir inflytandet från källorna som mest tydligt när de döljer information 

eller försvårar arbetet på annat sätt, vilket ofta är fallet i krigstider. 
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I krig har militären historiskt sett varit en viktig källa för medierna, men sällan en okontroversiell 

sådan. Genom att militären har ett intresse av att dölja information och medierna strävar efter 

öppenhet skapas ofta en intressekonflikt dem emellan (Seib 2006: 53). Även Hvitfelt (1988: 150) 

poängterar att det förekommer motsättningar mellan militär och medier. Delvis beror dessa 

motsättningar på att militär och medier har skilda roller i samhället och att de saknar kunskap om 

förutsättningarna för varandras arbete. I ett försök att kontrollera den bild som förmedlas från 

krigen har militären tillämpat olika mediestrategier, vilket har försvårat det journalistiska arbetet 

betydligt. Nohrstedt m.fl. (2002: 11) beskriver att utvecklingen på medieområdet, genom bland 

annat satellitsändare, portabel utrustning och dygnetruntrapportering, visserligen har underlättat 

bevakningen från krigszoner, men att organisationen av militära insatser samtidigt har förändrats 

i samma takt. Strategierna kretsar numera kring hur reportrar och fotografer ska informeras och 

vilken information de ska få tillgång till, men även om mer praktiska detaljer som hur de ska 

förflyttas och hur de ska bo. 

 

Trots att olika aktörer försöker styra mediebevakningen och den information som förmedlas är 

det viktigt att understryka att medierna inte passivt låter sig utnyttjas. Kontrollsystemen, i 

synnerhet under Gulfkriget, har tvärtom bidragit till att journalisterna känt sig styrda och 

begränsade. Tanken bakom inbäddningsprocessen under Irakkriget handlade enligt Knightley 

(2004: 531f) om att införliva medierna i kriget och låta dem tro att de hade kontrollen, medan 

situationen i själva verket var en annan. I det här sammanhanget går det således att urskönja en 

process som till stor del styrs av utomstående aktörer men som också accepteras och praktiseras 

av medierna själva. 
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4 RESULTAT  
 
I detta kapitel är resultat och analys integrerade under fyra huvudavsnitt, vilka motsvarar de 

frågeområden som utkristalliserades i intervjuguiden. Det första avsnittet rör förutsättningar för 

det journalistiska arbetet, hit hör bland annat förkunskaper, erfarenhet och uppdragsgivare. Det 

andra avsnittet, arbetsmetoder på fältet, rör frågor som praktiskt tillvägagångssätt, sociala 

relationer samt inbäddningssystemet. Det tredje avsnittet är säkerhet, där den egna säkerheten för 

fotograferna diskuteras liksom betydelsen av bland annat fotografernas nationella tillhörighet. 

Det fjärde och avslutande avsnittet, moraliska aspekter på fotografrollen, behandlar frågor kring 

engagemang, kamerans inverkan på sin omgivning och mentala påfrestningar av ett uppdrag. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

4.1 Förutsättningar 

I intervjuerna beskrivs ett genuint intresse för journalistik och att rapportera om såväl stora 

internationella skeenden som olika former av vardagshändelser. Alla de intervjuade har 

erfarenhet av flerårigt arbete i krig och konfliktområden. Ingen av fotograferna har dock arbetat, 

eller arbetar, med krigsrapportering på heltid. De ursprungliga motiven för att arbeta i oroshärdar 

skiljer sig åt, allt ifrån äventyret till ett intresse för konflikterna i sig nämns som drivkrafter. Med 

tiden har dock motiven i vissa fall ändrats:  

Har man en aktiv utrikesbevakning och det händer ett stort krig mitt i Europa då måste vi bevaka det. Det 

påverkar oss så enormt mycket. /…/ Då tittar man ju på dom som kan och är villiga att åka till de 

områdena. Jag var en av dom och det är jag fortfarande. [Jag] Tycker det är oerhört viktiga frågor. Men 

samtidigt -92 då, första resan, gjorde jag ju alla fel man kunde göra. Dåligt förberedd, hade helt fel 

inställning. Ville åka ner och ta fräcka bilder. Inte helt så, men lite åt det hållet. Jag ville ta dom för min 

egen skull och inte för dom jag betraktade. Och det är ju helt fel. Helt fel. Det lärde jag mig mycket av, när 

man träffar människor som gråter och har det för jävligt. Och man vet inte riktigt varför. Även om jag när 

jag är på plats kan lära mig varför, så kände jag ändå att det var oerhört respektlöst att åka ner och inte läsa 

på innan. Jag har lärt mig väldigt mycket, särskilt av kriget i Bosnien. Det var ju tre år där. (Paul Hansen) 
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4.1.1 Förkunskaper och erfarenhet 

Att befinna sig i ett konfliktområde innebär stora påfrestningar av olika slag och förmågan att 

kunna hantera en sådan arbetssituation är oerhört viktig. Trots att möjligheterna att förbereda sig 

inför ett uppdrag i en oroshärd är begränsade, är de samtidigt viktiga att betona. Genom sin 

samlade erfarenhet anser samtliga av de intervjuade fotograferna att det är en förutsättning att 

vara väl förberedd och påläst innan de åker ut i oroshärdar, både vad det gäller kunskaper om 

konflikten och om området samt kulturen i det specifika området.  

 

Föreställningen om att förberedelser är en central del kan även härledas till Hvitfelts (2003: 17f) 

resonemang, där den enskilde journalistens ansvar lyfts fram som särskilt betydelsefull i 

krissituationer, där omständigheterna ofta är komplexa och tempot är intensivt. Intervjuerna ger 

uttryck för att det krävs noggrannhet, eftertanke och bred kunskap för att kunna arbeta på ett 

smidigt och säkert sätt: 

Du åker inte runt med en karta liggandes i framrutan med en liten kroatisk flagga på genom serbiska linjer 

som vi gjorde. Även om det var ett misstag, vi såg ju inte flaggan. Det är oerhört provocerande. Du har inte 

en viss typ av registreringsskyltar på bilen när du åker genom ett annat område och så vidare. Du måste ju 

veta lite. Dels de här kunskaperna som på marken är så viktiga, den här mikrokunskapen. Vilken 

vägkorsning är OK? Den typen av uniform, vad betyder det? Var kan man bo någonstans? Vilka tolkar är 

bra, vilka är inte bra? Vad kostar de? Du behöver veta de här små praktiska sakerna som är så enormt 

viktiga när dagen är slut. Och de här makro också. Varför bråkar dom? /…/ Du måste ju förstå konflikten. 

Hundra procentigt kommer nog ingen förstå den, men i alla fall de stora rörelserna. Så att man dels då kan 

ha en säkrare resa och man förstår det man ser. Att man kan tolka det man ser. Och [att] man framförallt då 

i slutändan kan få bättre bilder. (Paul Hansen) 

Yrkeserfarenheten beskrivs som nyckelfaktor och är något som ständigt återkommer under 

intervjuerna. Att tidningarna ofta väljer att skicka ut personer med tidigare erfarenhet från 

oroshärdar på dessa uppdrag kan relateras till de studier (Fogelberg 2001: 193f; Nord m.fl. 2003: 

30) som lyfter fram att konflikter ofta följer liknande mönster. Att för första gången befinna sig i 

ett område innebär att vara utelämnad och särskilt beroende av andra människor. Fotografer med 

lite rutin av arbete i oroshärdar utsätter sig även för farligare situationer genom att de har svårt att 

bedöma händelseförlopp: 
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Man kanske inte har den här insikten om att, nej det där är för farligt eller att det ska man inte gå in i. Det 

finns ju ingen bild eller text som värd att offra ett liv för. Det finns det ju inte. Absolut inte. (Torbjörn 

Andersson) 

 

4.1.2 Uppdragsgivare 

Som tidigare beskrivits skiljer sig de intervjuade fotografernas nuvarande arbetssituation åt. 

Tidigare studier (se t.ex. Andén-Papadouplous 2000: 20) indikerar att uppdragsgivaren på olika 

sätt sätter ramarna för arbetet och det har diskuterats i vilken mån journalister kan arbeta 

självständigt. I intervjuerna framkommer att förutsättningarna skiljer sig markant mellan 

frilansfotografer respektive fast anställda fotografer. Huruvida uppdragsgivaren är en 

kvällstidning respektive morgontidning är också en faktor som tycks ha betydelse. 

 

Samtliga av fotograferna har erfarenhet av att arbeta på uppdrag av en kvällstidning och två av 

dem ger uttryck för den problematik som detta kan innebära. Dels finns ett intresse hos tidningen 

att styra de ämnen som reportageteamet gör på plats, dels tycks det vara viktigt att rapporteringen 

har en svensk ingång: 

Om det är någon svensk som råkar illa ut i en stor konflikt, det är mycket viktigare än själva konflikten. Så 

säger tidningarna idag. Dom vill ju inte ha något annat. /…/ Så att det ligger mycket i det där att det ska 

vara en anknytning till det lilla landet. (Torbjörn Andersson) 

En förklaring till kvällspressens vilja för nyheter med svensk anknytning är att nyhetsvärdet ökar 

ju kortare avståndet är, kulturellt och/eller geografiskt, till den händelse som utspelas (Fogelberg 

2004: 37). Kvällstidningarna sägs även ha ett intresse av att nyheterna ska ha inslag av kända 

personer, vilket också hör samman med nyhetsvärderingen. Detta upplevde Martin von Krogh 

under ett uppdrag i Libanon, när tidningen han vid tiden arbetade för ville att teamet på plats 

skulle göra ett reportage om en svensk kulturpersonlighet som satt fast i landet. Von Krogh själv 

ansåg att det var fel att göra ett inslag med en ”kändisvinkel” samtidigt som ett krig pågick, att 

det fanns betydligt viktigare nyheter att rapportera om. Det hela resulterade i att de slutligen inte 

gjorde jobbet. 
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Torbjörn Andersson nämner att han under kriget i det forna Jugoslavien lade ner såväl tid som 

säkerhet för vissa jobb, men att tidningen vid flera tillfällen inte var intresserad att publicera 

materialet. Detta resulterade i att han så småningom övervägde att säga upp sig från tidningen 

ifråga. Enligt honom är tendensen med underhållande journalistik något som blivit allt tydligare i 

kvällspressen på senare år. Under 1990-talet publicerade hans dåvarande arbetsgivare 

internationella nyheter blandat med underhållning för att ge tidningen en bredd och skapa 

trovärdighet. Han upplever dock att situationen idag är en helt annan och att lättvindiga nyheter 

numera prioriteras. Detta går hand i hand med Shoemakers och Reeses (1996: 145) beskrivning 

av hur medieorganisationerna, som tidigare har prioriterat tunga nyheter, nu har tvingats anpassa 

sig till konkurrenssituationen på mediemarknaden, där vinstintresse och säljande nyheter styr. En 

liknande förklaring går att finna i Strömbäck och Jönssons (2005: 17f) resonemang kring hur 

mediernas ökade kommersialisering bidrar till att lättvindiga nyheter prioriteras. Fotografens 

arbete begränsas följaktligen av den rådande nyhetsvärderingen och tendensen i detta 

sammanhang är att det stundtals finns en tydlig meningsskillnad mellan uppdragsgivaren och 

fotograferna om vilka nyheter som anses vara viktiga. 

 

Anderssons uppfattning delas av Von Krogh, som även ger exempel på att uppdragsgivaren 

emellanåt kan måla upp ett drömscenario gällande vilket material de vill ha. I en sådan situation 

är det viktigt att ha integritet, att kliva in som journalist och våga ta ansvar: 

Över läget har dom [hemmaredaktionen] absolut bättre koll på. Hur det ser ut överlag. Men specifikt vad 

som händer på platsen, vad som är möjligt att göra överhuvudtaget. Det har ju dom inte en chans att kunna 

bedöma. (Martin von Krogh) 

I intervjuerna ges det även uttryck för att fotografer på en morgontidning har annat spelrum att 

röra sig inom. Exempelvis kan en sådan fotograf redan innan avresan till en oroshärd vara relativt 

säker på att få sina bilder publicerade i tidningen, medan så inte behöver vara fallet om 

uppdragsgivaren är en kvällstidning. Paul Hansen, den enda av de intervjuade fotograferna som 

är anställd av en morgontidning, säger sig kunna arbeta relativt självständigt och poängterar att 

detta är oerhört viktigt. Uppdragsgivarens vilja till kontroll, vilket har lyfts fram i det tidigare 

resonemanget kring kvällspressen, är följaktligen inte något som nämns i detta sammanhang. 

Hemmaredaktionen kan visserligen ha ett anslag till vad som ska göras, men det vore inte 
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sanningsenligt om denna skulle bestämma vilka bilder som ska tas, menar Hansen. Till skillnad 

mot kvällspressens lösnummerförsäljning formas morgonpressen av en upplaga med fasta 

prenumeranter, vilket är en tankegång som präglar Hansens resonemang: 

Vi har ju en prenumererad upplaga på morgontidningarna. Vi behöver ju inte ha de här utropstecknen i 

bilderna hela tiden. Jaga liksom lösnummer. Och jag tror /…/ att i förlängningen så när man jagar sådana 

effekter hela tiden så undergräver man sitt förtroende. Man skulle ju säkert kunna överdriva i bildspråket 

och du vet välja en viss typ av bilder. Men jag tycker inte det behövs. (Paul Hansen) 

I intervjuerna går det att urskilja delade och vissa motstridiga tendenser hur de berörda 

fotograferna upplever sin anställningssituation. Enligt Tumber och Prentoulis (2003: 218) arbetar 

frilansare och fast anställda under skilda villkor som både begränsar och underlättar deras arbete i 

olika avseenden. Hansen anser att han som fast anställd framförallt har en trygghet och 

långsiktighet, vilket innebär en möjlighet att kunna arbeta efter sin egen magkänsla. Han 

framhåller således inte den administrativa kontrollen för fast anställda, vilket har påvisats i 

tidigare studier (Tumber & Prentoulis 2003: 218), som något hinder. Enligt Hansen är situationen 

för frilansaren en annan, genom att han eller hon har tidningen som kund och måste bejaka 

dennes önskemål i högre grad. Von Krogh, som mestadels arbetar internationellt, menar dock att 

det beror på hur jobbet läggs ut. När han arbetar för sin agentur får han visserligen jobb utlagda 

på sig, medan situationen ofta är en annan när han arbetar i Sverige. Von Krogh framhåller att 

han då säljer sin egen idé och att tidningen köper hans stil att arbeta. Han upplever sig därför inte 

vara särskilt styrd. Däremot kan tidningen vägleda honom i jobbet och ge förslag, vilket han 

anser vara en stor fördel. Von Krogh säger sig ofta åka ut i konfliktområden utan uppdrag från 

någon tidning, men han upplever ingen större skillnad i bemötandet på plats dessa gånger. 

Överlag bedömer han att det är en fördel att arbeta åt en amerikansk agentur i ett amerikanskt 

krig, vilket har varit fallet i exempelvis i Irak.  

 

En annan aspekt av frilansjobbet är risktagandet. Andersson anser att frilansfotografer måste 

utsätta sig för andra risker i konfliktområden, eftersom att de är beroende av att sälja sitt material. 

Om inte bilderna är tillräckligt bra är det ingen som köper dessa. Von Krogh låter förstå att han 

som ung oetablerad fotograf visserligen måste ta större risker och leverera ett slagkraftigt 

material, men poängterar samtidigt att risktagandet för frilansare snarare handlar om bristande 

resurser, framför allt ekonomiskt sett. Han behöver ständigt kompromissa, även säkerhetsmässigt, 
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vilket innebär att han exempelvis inte har möjlighet att köpa den dyraste chauffören och på så sätt 

kunna förflytta sig på ett säkrare sätt. Detta resonemang stöds av Tumber och Prentoulis (2003: 

218), vilka menar att just bristen på resurser är det som begränsar frilansarens arbete i jämförelse 

med den fast anställde. 

 

4.1.3 Den bildmässiga berättelsen 

Att fotograferna inte alltid delar sin uppdragsgivares åsikt vad det gäller nyhetsvärdering framgår 

i avsnittet ovan. En tanke som präglar intervjuerna är idén om att en bild ska förmedla något och 

beröra. Samtliga fotografer ger uttryck för att deras arbete som bildjournalister i krig handlar om 

att beskriva konflikten och leverera en berättelse. Två av dem resonerar kring vad som 

kännetecknar en bra bildmässig berättelse: 

Om du kan hitta en situation där det känns som du själv skulle kunna vara med om det. Där du känner dig, 

det här skulle kunnat ha varit jag. Det här skulle ha kunnat vara min son eller det här skulle kunna ha varit 

min dotter eller min fru. Då kan du ju nå människor på ett annat sätt och en bra bild från ett konfliktområde 

ska ju beröra. Oavsett om det är en eller flera som berörs. (Martin von Krogh) 

De här små identifierbara händelserna. /…/ Sjutusen män dödas, slaktas i Srebrenica. Gamla kvinnor och 

barn kommer flyende över till Tuzla. En kvinna går ut och hänger sig i skogen. Det är ju så hemskt så man 

förstår det inte /…/ Men att dom inte har blöjor till barnen det fattar man eller att tjejerna inte har 

tamponger. Att dom spelar fotboll med stora oljedunkar. Att alla alla ungar spelar fotboll som terapi. Det 

fattar man. (Paul Hansen) 

Att vara ”nära” kriget tycks vara centralt för att kunna leverera en bra berättelse. De intervjuade 

anser däremot inte att ”nära” behöver betyda att befinna sig vid fronten mitt i väpnade strider, 

utan det kan likaväl vara mitt i landet, bland civilbefolkningen. Handlar uppdraget om att skildra 

kriget måste de som journalister skildra vad det handlar om, även bildmässigt. Att skildra och 

bildsätta vardagslivet ur olika aspekter nämner samtliga som det viktiga.  
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4.2 Arbetsmetoder på fältet 

Med tanke på de stora säkerhetsriskerna för journalister i oroshärdar är den enskilde fotografen 

beroende av sin omgivning för att kunna arbeta på ett smidigt och säkert sätt. I intervjuerna ges 

exempel på att olika sociala relationer, exempelvis till kollegor, lokala kontakter samt militär, har 

stort inflytande över arbetet på plats. Både negativt, genom att de försvårar arbetet, och positivt, 

genom att de öppnar upp dörrar och skapar möjligheter. 

 

4.2.1 Arbete i team 

De intervjuade arbetar vanligtvis tillsammans med en skrivande reporter på plats i 

konfliktområden. Teamarbetet beskrivs överlag i positiva ordalag, framförallt ur ett 

säkerhetsperspektiv: 

Att jobba ensam kan nog vara rätt tufft alltså. Du är ju väldigt utlämnad. Skulle du bli skadad på något sätt 

eller det skulle hända någonting /…/ då ligger du illa till. I vissa länder så är det ju så. Det kan ju ta lång tid 

innan /…/ hemmaredaktionen eller den du jobbar för får reda på vad som har hänt om du är ensam. 

(Torbjörn Andersson) 

Att relationen med den egne reportern fungerar tycks vara en förutsättning för att kunna utföra ett 

bra jobb. Det är betydligt lättare att hantera situationen om de arbetar i team, både vad det gäller 

små praktiska detaljer som att kunna kontrollera varandras tillhörigheter till att kunna ge varandra 

feedback och prata igenom saker, både före och efter uppdragen. Fotografens relation till 

reportern präglas även av det gemensamma målet att få materialet publicerat i tidningen. Hansen 

gör en jämförelse med vanlig tidningsfotografering och menar att vanligtvis finns det en text eller 

ett anslag och sedan ska bilden visualisera denna idé. I krigsrapportering är skeendet däremot så 

starkt att texten och bilden väger relativt lika: 

När man ute på den typen av reportage så vet ju reportern om att bilden är väldigt viktig och då får man en 

ganska jämbördig spelplan. Och man jobbar bara två också. Det är inte en hel redaktion som har åsikter om 

hur bilden ska tas /…/ Så just det här vanliga att man visualiserar texten normalt är ganska mer 

fragmenterad ute. Visst, om han [reportern] säger till mig att vi måste ha en bild på den här professorn som 

röker pipa så tar jag ett porträtt på honom men det får inte bli en bärande bild. Det måste vara något annat 

som är en bärande bild. Och det är svårare att göra hemma, lättare att göra ute. Då är man långt ifrån 

redaktörernas önsketänkande. (Paul Hansen) 
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Även de övriga fotograferna beskriver en liknande situation, där bildens och textens betydelse 

tycks väga lika. I denna studie framstår det således så att bilden har en annan tyngd i 

krigsrapportering än vad som vanligtvis är fallet. Vid en översikt kring forskningen på området så 

tycks den däremot inte följa samma mönster. Traditionellt sett har intresset för bilden intagit en 

underordnad roll och studierna har i större omfattning varit textorienterade, även inom 

krigsjournalistikforskningen (Andén-Papadopoulos 2000: 11).  

 

4.2.2 Kollegor 

Journalistiken kännetecknas av en konkurrenssituation, vilket även gäller fotografbranschen. Ute 

i fält tycks dock konkurrensen ta sig en annan form. Hansen anser att det typiska för kris- och 

krigsjournalistik är att man förankrar sin närvaro och skapar kontakter under sin vistelse: 

Riktiga journalister delar ju information hela tiden /…/ Du konkurrerar ju inte på det sättet. Med 

säkerhetstänkandet så hjälper man varandra hela tiden. Och det är det viktigaste av allt. (Paul Hansen) 

Hannerz (2000: 155fff) beskrivning av utrikeskorrespondenters sätt att arbeta stämmer väl 

överens med dessa fotografers rutiner. De nämner att det är vanligt förekommande att de åker ut 

på uppdrag tillsammans med kollegor och delar på kostnader för exempelvis chaufför och tolk. 

Att bege sig ut på egen hand innebär betydligt större risker och det är i sådana fall viktigt att hålla 

omgivningen, såsom uppdragsgivaren, informerad om var de åker och vad de planerat att göra. 

 

Förmågan att skapa goda relationer till kollegor tycks vara centralt. Gemenskapen på plats rör sig 

om allt ifrån att hjälpa varandra med logi om någons hotell har bombats till att bjuda en frilansare 

på middag, eftersom denne inte har samma ekonomiska resurser som en fast anställd. Kollegorna 

beskrivs överlag som betydelsefulla, inte bara arbetsmässigt utan också på ett mer personligt 

plan. Liksom relationen till den egna reportern är kontakten med andra journalister viktig, bland 

annat genom att det finns möjlighet att prata igenom upplevelser med någon som befinner sig i 

samma situation, med en annan förståelse än någon utomstående. Utifrån detta resonemang går 

det därför bekräfta Hannerz (2000: 155fff) iakttagelse om att de speciella förutsättningar som 

följer med denna arbetssituation gör att gränsen mellan arbete och privatliv ofta flyter samman. 
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4.2.3 Lokala kontakter  

Som tidigare diskuterats kan det vara problematiskt för journalister att vara ny på en plats. En 

anledning är att informationen i ett område är begränsad, en annan är att den information som 

finns att tillgå ofta är vinklad. Läget varierar emellertid från plats till plats. Hansen ger exempel 

på tillvägagångssätt i Mellanöstern, där han inledningsvis kan bege sig Israel och Jerusalem, för 

att där kontakta kollegor, läsa tidningar och hålla sig informerad om situationen. Informationen är 

på så sätt hela tiden uppdaterad. Ett annat alternativ är att kontakta kollegor eller organisationer 

redan innan avresan. Enligt honom är detta vanligt journalistiskt arbete, men att det troligtvis inte 

är särskilt ofta som fotografer gör detta, eller för den delen hinner, mellan de vanliga uppdragen. 

 

Shoemaker & Reese (1996: 178) diskuterar att beroendet av källor är särskilt stort i krig där 

omständigheterna ofta är komplexa. Enligt intervjuerna försöker man lösa denna problematik 

genom att skaffa sig ett brett lokalt kontaktnät. Det ges exempel på bland annat militärer, 

terrorister och lokala fixare som kan vara till hjälp med att komma över information, muta 

gränsvakter, ordna visum, skapa tillgång till avspärrade platser och förmedla kontakter med 

intressanta människor. Att komma i kontakt med en pålitlig tolk eller fixare, vilket ofta är en och 

samma person, är centralt. De lokala kontakterna beskrivs som värdefull resurs, genom att de 

lever och arbetar i området och har kontroll över vad som händer på plats. De intervjuade ger 

visserligen exempel på både positiva och negativa erfarenheter, att det ibland förekommer 

personer som arbetar under påtryckning från regimen i ett visst område. Samtidigt framhåller de 

att ju längre de jobbar, desto mer växer deras kontaktnät och möjligheterna att komma över 

information ökar.  

 

4.2.4 Mediekontroll och inbäddning 

Att olika aktörer har intresse av att styra mediebevakningen anser de intervjuade vara en naturlig 

del av jobbet och något som de är tvungna att lära sig hantera. De har samtliga erfarenhet av att 

dagens krigsrapportering omgärdas av militära strategier som rör alla aspekter av deras 

arbetstillvaro, bland annat hur de får röra sig, vilken information de får ta del av samt var och hur 

de ska bo (Nohrstedt m.fl. 2002: 11). Den amerikanska militären sägs exempelvis nära på ha 

sightseeing för medierna i vissa områden, allt för att kunna styra den bild som förmedlas från 

striderna. 



 

 29 

 

Att inte kunna fotografera fast saker händer beskrivs som en svår situation. Än svårare är att inte 

få access till platser där händelser utspelas och utföra sitt jobb, och det är just detta som oftast är 

fallet. Intressekonflikten mellan medier och militär, där de förra strävar efter öppenhet och de 

senare efter att styra information (Seib 2006: 53), blir i detta sammanhang tydlig. Som ett 

exempel nämner Hansen den amerikanska militärens invasion av Afghanistan, då det var helt 

omöjligt för honom att komma in i landet och arbeta. Enligt Shoemaker & Reese (1996: 178) har 

olika aktörer och källor, så som militären, ett stort inflytande över det journalistiska arbetet, vilket 

blir särskilt tydligt när de försvårar arbetet på olika sätt. Att begränsa rörelsefriheten är ett sådant 

exempel. Arbetsförhållandena varierar emellertid betydligt beroende på plats och tidpunkt: 

Det är logistik, tillstånd, folk som vill styra information och inte vill ha oss där, folk som vill ha oss på 

någon annan plats någon annan tidpunkt. /…/ Jag kan ha miljoner exempel på att allt är så enormt olika. 

Du bli styrd, du blir inte styrd, men du kan inte komma in. Det är för farligt. Israelernas taktik nu i Libanon 

var ju att skjuta sönder allting som rörde sig på vägarna vilket innebar att inga journalister kunde åka ut. Då 

släcker man ju omvärldens ögon direkt. Så då händer ju ingenting. Om ett träd faller i skogen och ingen 

kan höra det. Vad har hänt då? (Paul Hansen) 

Ett nytt sätt att kontrollera mediebevakningen, inbäddade journalister, introducerades av den 

amerikanska militären i samband med Irakkriget. Detta har varit i fokus för en mängd studier och 

kritiken har från vissa håll varit stor mot de journalister som följt de amerikanska trupperna på 

plats. Alla de intervjuade har arbetat i Irak vid olika tidpunkter och trots den problematik som 

inbäddningsprocessen medför är samtliga överens om att fördelarna överväger. Alternativet till 

inbäddningssystemet är att inte ha något alls, vilket de anser vara betydligt sämre. Detta är ett 

ställningstagande som följaktligen talar emot många kritiska studier om fenomenet. Hansen och 

Von Krogh har själva arbetat som inbäddade med de amerikanska trupperna. Hansen löste det 

etiska problemet genom att göra ett reportage om soldaternas vardag och inte om kriget i sig. Han 

upplevde att rörelsefriheten och möjligheten till att finna intressanta berättelser var stor. Von 

Kroghs erfarenheter var dock splittrade: 
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Jag har ju fått höra så otroligt mycket dåliga saker om inbäddningar. Och när jag nu gjorde min första 

inbäddning /…/ då fick jag två stycken inbäddningar. En i Bagdad och en i Kasul, Najaf. Och den i Najaf 

var fantastiskt bra, där fick jag göra i princip vad jag ville. Om jag ville hänga på ett hemligt förband eller 

om jag ville följa med läkarna eller på patrull eller på husgenomsökning eller vad det vad som helst var. 

Jag kunde sitta med i staben till och med i princip. Och sedan så när jag var uppe i Bagdad så var det 

tvärtom. Då skulle jag ha en person som kollade mig hela tiden. Jag fick inte i princip gå och äta själv utan 

var helt kontrollerad. Så att det beror på, inbäddningar måste man lägga otroligt mycket tid på. Om du vet 

att ett jobb tar sju dagar då måste du lägga tre veckor på jobbet för att kunna genomföra det 

överhuvudtaget. För det tar väldigt lång tid. (Martin von Krogh) 

Till skillnad mot Gulfkrigets poolsystem tilläts en annan öppenhet i Irak och journalister gavs 

större möjligheter att arbeta självständigt, utan att vara inbäddade med militära trupper. Detta var 

en viktig förändring, men innebar samtidigt vissa problem. Von Krogh, som förutom sina 

inbäddningar även arbetade på egen hand, upplevde också att det var tidskrävande att arbeta 

självständigt, av den orsaken att han begränsades till ett ständigt säkerhetstänkande och att han 

inte kunde röra sig fritt på grund av den stora kidnappningsrisken. 

 

Enligt Knightley (2004: 531fff) har inbäddningssystemet medfört att gränsen mellan journalist 

och militär suddats ut. Det faktum att journalisten får en nära relation till soldaterna och att 

dennes liv ligger i militärens händer är visserligen några av de svårigheter som nämns också i 

denna undersökning, även om de intervjuade fotograferna inte drar lika långtgående slutsatser 

som Knightley. De positiva aspekter som samtidigt lyfts fram är att det är möjligt att få tillgång 

till kritiskt och intressant material. Det ges exempel på inbäddade journalister som har gjort 

många avslöjanden, bland annat om övergrepp från den amerikanska militärens sida. Sådan 

information skulle inte ha varit möjlig att komma åt utan den nära kontakt som inbäddade 

journalister har med trupperna. Kuypers och Coopers (2005: 7) slutsatser om att inbäddningen 

varit till nytta även för medierna tycks stämma väl överens med de uppfattningar som 

framkommer bland de intervjuade. De berörda fotograferna har i de flesta avseenden varit nöjda 

med sin inbäddning och poängterar de svårigheter som finns med att arbeta på egen hand.  

 

Trots att intervjupersonerna alla är eniga om att inbäddningssystemet i grunden är bra, poängterar 

de att det samtidigt innebär specifika problem. Enligt dem är det viktigt att vara medveten om att 

militären enbart visar upp vad de vill visa. Det är därför nödvändigt att journalister är öppna med 
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att de är inbäddade och rapporterar om vad de ser. Knightley (2004: 531f) beskriver att tanken 

bakom inbäddningen var att medierna inte skulle känna sig lika styrda som under tidigare krig 

och att låta journalisterna tro att de hade kontrollen. Att döma utifrån intervjuerna är det dock 

tydligt att medvetenheten om situationens för- och nackdelar är stor. Fotograferna understryker 

att det inte skulle vara möjligt att göra en översiktlig rapportering om kriget som inbäddad, på 

grund av att de inte följer båda sidor i konflikten och umgås med civilbefolkningen på en rättvis 

nivå. Samtliga menar att det är viktigt att följa båda parter i en konflikt, även om det ibland kan 

vara problematiskt och svårtillgängligt.  

 

4.3 Säkerhet 

Intervjuerna präglas av ett betydande resonemang kring säkerhet och utsattheten för fotografer i 

krig och konfliktområden. En svårighet är de slumpmässiga olyckorna och risken att hamna i 

skottlinjen för strider. En annan är våldet och hoten som är direkt riktat mot journalister. 

 

4.3.1 Fotografens utsatthet 

I likhet med tidigare forskning (Wharton 2005: 80) bedömer alla av de tillfrågade att de som 

fotografer är mer utsatta än skrivande journalister. Framför allt eftersom att de, till skillnad mot 

en reporter, måste vara på plats där en händelse utspelar sig: 

Vi måste ju vara längre fram och jag gillar inte att jobba med teleobjektiv till exempel. För att du får inte 

den närheten. Så att jag vill gärna ligga så nära som möjligt där det händer. Och då finns det ju större risker 

så klart. /…/ Men det finns ingen anledning att reportern ska vara där framme och ta lika stora risker. Och 

det är väl onödigt att riskera två liv. (Martin von Krogh) 

En annan anledning är att de som fotografer inte kan göra sig osynliga och försvinna i mängden 

på samma sätt som en reporter. Genom att de är beroende av kameran som arbetsredskap tar de 

plats och utmärker sig. 

 

4.3.2 Nationalitetens betydelse 

Den ökade utsattheten förklaras i intervjuerna med att medierna ofta betraktas som en 

motståndare och att det finns ett ökat intresse hos olika aktörer av att styra informationen. Enligt 
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Andersson är det en företeelse som till stor del tog sin början under kriget i det forna Jugoslavien, 

där journalister dels blev rånade för att de ansågs ha pengar, dels fanns det människor som 

betraktade journalisterna som ett hot genom att de ansåg att de ständigt blev misstolkade i 

medierna.  

 

Viktigt att påpeka är den distinktion som finns mellan lokala och västerländska journalister i 

säkerhetsfrågan. I intervjuerna framkommer att lokala journalister befinner sig i 

konfliktområdena under betydligt längre perioder än västerländska journalister och tar därmed 

större risker. Utländska journalister, så som de fotografer som medverkar i denna studie, rör sig i 

de miljöerna bara tillfälligt under några veckors tid. I exempelvis Irak finns i dagsläget ytterst få 

utländska medier på plats på grund av det farliga klimatet, och de bilder som publiceras i pressen 

är nästan uteslutet tagna av inhemska fotografer.  

 

Att vara fotograf med västerländskt utseende kan även ha sina nackdelar. I synnerhet 

Mellanöstern nämns som ett område där det finns ett pris på västerlänningars huvuden och att de 

betraktas som ett mål i sig. Av Andersson och Hansen lyfts Irak fram som en plats dit de i 

dagsläget inte skulle bege sig med sitt västerländska utseende, genom att de skiljer sig från 

mängden och är lätta att identifiera. De uttrycker också att människor är oerhört känsliga för 

nationaliteter. Som exempel har situationen för danska journalister förvärrats efter publiceringen 

av Muhammed-karikatyrerna i Jyllands-Posten. Andersson nämner att han har danska kollegor 

som därför säger att de är svenskar när de befinner sig ute på jobb i sådana områden. Att många 

västerländska journalister råkar illa ut menar en av dem beror just på att människor misstar sig på 

deras nationella tillhörighet.  

 

4.3.3 Att vara svensk 

Att arbeta som västerländsk fotograf i konfliktområden kan, enligt tidigare resonemang, innebära 

vissa svårigheter. Att vara svensk upplevs samtidigt som en fördel i många sammanhang, inte 

minst säkerhetsmässigt. Bland annat från militärt håll, eftersom att Sveriges neutralitet vanligtvis 

anses vara positiv. Andersson beskriver en intervjusituation med en serbisk krigsförbrytare under 

kriget i det forna Jugoslavien, som var väldigt tillmötesgående mot honom själv och reportern 

just på grund av att de var svenskar. Efter att artikeln ifråga publicerats blev dock både 
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Andersson och reportern mordhotade av denne, eftersom att artikeln framställde honom i negativ 

dager. Säkerheten kan följaktligen riskeras också på annat sätt än genom riktat våld, kidnappning, 

väpnade strider och slumpmässiga olyckor. 

 

Hansen poängterar att vikten av att vara svensk varierar beroende på var man befinner sig och om 

människorna i området har förmågan att skilja västerlänningar åt sinsemellan:  

[Att vara svensk] i det flesta konflikter jag varit i har det varit väldigt bra. Väldigt bra. /…/ Dom har 

väldigt bra koll på vilka vi är. Och det jag har gjort i många konflikter det är att jag sätter en svensk flagga 

på bröstet och en på kamerorna. Och så har vi sådana här flaggor där det står ”Swedish Press” på. Just för 

att utnyttja det faktum att vi är svenskar. En liten obetydlig fredlig nation långt uppe i norr som alla har ett 

gott öga till. (Paul Hansen) 

Att nationaliteten och utseendet kan ha stor betydelse ger Von Krogh ytterligare exempel på. Som 

adopterad från Sydamerika beskriver han sitt utseende som annat än det typiskt svenska. 

Merparten av de människor som han möter på plats i konfliktområden tror därför att han kommer 

från Mellanöstern. Han säger sig bli betraktad som en arab och därför kunna smälta in i mängden 

på ett annat sätt än sina västerländska kollegor, både på gott och ont. Säkerhetsmässigt anser han 

det vara en stor fördel, med tanke på att bland annat kidnappningsrisken minskar. Han beskriver 

samtidigt att det kan innebära specifika problem, bland annat i säkerhetskontroller och på 

liknande platser, av den orsaken att misstänksamheten mot araber har ökat markant runt om i 

världen efter terrorattentaten mot World Trade Center.  

 

4.3.4 Den egna säkerheten 

Vad det gäller säkerhetstänkandet och inställningen till att skydda sig går meningarna isär bland 

de intervjuade. Hansen säger sig alltid bära med sig skyddsväst, men att han inte alltid har den på 

sig. I likhet med de övriga upplever han att genom rutin och erfarenhet har han lärt sig bedöma 

situationer. Hansen betonar dessutom att många av incidenterna är slumpmässiga och som den 

vanligaste olyckan framhåller han bilolyckor. Det viktiga, enligt honom, är att hitta en bra 

chaufför eller att köra försiktigt själv, samt att använda bilbälte.  

 

Andersson har använt skottsäker väst vid vissa tillfällen, men har ofta valt att arbeta utan: 



 

 34 

Framförallt när jag står bland andra människor som inte har det. Vanliga civila människor. Då plockar jag 

alltid av den [säkerhetsvästen] för att då inte utmärka mig på något sätt mot dom andra. Att mitt liv skulle 

vara viktigare än deras. (Torbjörn Andersson) 

Emellanåt har han använt sig av en tunn väst som är möjlig att ha under kläderna, men som inte 

skyddar lika bra. Överlag anser Andersson att skottsäker väst ger ett falskt säkerhetstänkande och 

att en person sannolikt tar större risker med en sådan än utan. Även hjälm tycker han att 

journalister ska vara väldigt varsamma med att använda, eftersom det är lätt att misstas för en 

militär. I sådant fall bör man använda den blå FN-färgen. Von Krogh är den enda av dem som 

alltid bär skottsäker väst. Han säger sig ha blivit mer försiktig de senaste åren, bland annat 

beroende på att kollegor har råkat illa ut under arbete i konfliktområden. Von Krogh blev 

dessutom själv knivhuggen under ett uppdrag i Israel i början av sin karriär, men klarade sig 

undan svårare skador.  

 

Att arbeta i konfliktområden innebär uppenbart stora risker, men det finns samtidigt möjligheter 

att minska dessa på en rad olika sätt. Förutom skyddsutrustning nämns vid flera tillfällen under 

intervjuerna att detaljer i utseendet, till exempel klädsel, kan ha avgörande betydelse för den egna 

säkerheten. Andersson beskriver detta: 

Kläderna är ju ett väldigt viktigt sätt att så att säga smälta in bland andra människor. Jag vet ju många 

journalister som låter skägget växa för att dom ska ner till Irak nu och klär ut sig mer, ser ut mer som 

araber. För att smälta in. För att inte vara ett kidnappningsmål till exempel. (Torbjörn Andersson) 

Enligt Von Krogh är det viktigt med kännedom om kulturen i det specifika området för att kunna 

avgöra vad som är lämpligt och inte vad det gäller utseendet. Som exempel kan han inte ha sin 

tatuering synlig i samband med palestinska begravningar, eftersom det enligt honom ses som 

orent att ha tatuerat kroppen bland palestinier. Det handlar med andra ord om att respektera 

kulturen i det specifika området och visa hänsyn till människorna på plats. I situationer där det 

däremot är lämpligt, och Von Krogh vill påvisa att han är västerlänning, kan han emellertid 

utnyttja detta faktum och visa tatueringen.  
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4.4 Moraliska perspektiv på fotografrollen 

Enligt Hallin (1998: 221) förändras objektivitetskravet inom journalistiken i krig och det ses 

allmänt accepterat med ett ökat engagemang bland journalisterna. Var gränsen går mellan distans 

och engagemang är hårfin, och de moraliska svårigheterna tar sig uttryck på olika sätt. 

 

4.4.1 Distans och engagemang 

Williams (2003: 105) beskriver hur journalistiken omges av normer som reglerar arbetet, vilket 

gör att journalister kan iklä sig en roll och bete sig på ett visst sätt. Alla de intervjuade beskriver 

dilemmat med att dessa roller kan flyta samman och att det många gånger är en svår balansgång 

mellan att vara engagerad och distanserad. Von Krogh beskriver att det finns ett behov att 

avskärma sig, att det är omöjligt för honom att vara lika mottaglig för händelser ute i fält som i 

sitt vardagsliv. Detta hjälper honom att bibehålla fokus på arbetet och fungera på plats när 

situationen väl kräver det. Von Kroghs resonemang kan kopplas samman med Dyrekovs (1992: 

240) beskrivning av den normala reaktion som kan infinna sig i krissituationer, vilken distanserar 

individen från händelsen och gör det möjligt att koncentrera sig på arbetsuppgifterna. Samtidigt 

menar samme fotograf att han inte enbart kan ta en estetisk bild. För att ta känslomässiga bilder 

krävs det ett visst mått av engagemang. I intervjuerna ges flera exempel på situationer när de 

intervjuade säger sig ha blivit för engagerade för att kunna arbeta, när de bevittnat människor 

som har råkat illa ut. Den privata rollen och yrkesrollen är uppenbart svåra att särskilja. Två av 

fotograferna resonerar kring detta och synen på objektivitet: 

Att bli för engagerad kan också vara så att det riskerar ditt liv alldeles i onödan. Så att det är en balansgång 

med att bygga upp en liten skyddsmur som inte får bli för stor. Samtidigt som att släppa på alla känslorna. 

Och ibland så blir det för mycket. Ibland så har jag börjat grina på plats också. (Martin von Krogh) 

Jag tycker att om man är objektiv då är man ju ganska menlös. Du tar ju ställning alltså. Det gör du ju 

omedvetet. När du ser människor lida så, om det är serber eller kroater eller om det är muslimer, så är det 

människorna som sådana som far illa. (Torbjörn Andersson) 

Enligt McQuail (2003: 107) ser sig journalister traditionellt sett som neutrala, vilket Hansen 

instämmer i när han diskuterar sin inbäddning hos den amerikanska militären:  
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Neutral kan jag nog vara. Alltså jag tycker att deras [amerikanernas] närvaro är för jävlig, de har inte där 

att göra. /…/ Men det är ju ingenting som jag måste rapportera om. Jag är ju inte politisk skribent eller 

politisk fotograf. Jag rapporterar om dom här killarnas vardag. Sedan får dom säga vad dom vill. Och det 

jag ska rapportera om ska vara representativt för det de säger. Jag ska inte övertolka det. (Paul Hansen) 

Trots att Hansen ser sig själv som neutral ger han och de övriga tydligt intryck av att vara 

engagerade fotografer, som reflekterar över sin roll och det ansvar det medför.  

 

När det gäller att ingripa tycks det dock finnas en gräns för engagemanget bland dessa fotografer. 

Ingen av dem har erfarenhet av att ingripa i ett direkt skeende och merparten har inte heller 

upplevt en situation där detta skulle ha varit aktuellt. De uttrycker att det inte är möjligt för dem 

själva att göra något i en sådan situation eftersom de i sådana fall riskerar den egna säkerheten. 

Von Krogh säger sig ha velat ingripa när han bevittnat människor som har blivit skjutna i sin 

närvaro, men även han instämmer i tidigare resonemang, där den egna säkerheten måste sättas 

främst. Liksom Englund (2000: 162f) lyfter fram i sin studie, tycks den professionella rollen i de 

flesta fall ha övertaget även här. Däremot beskriver Von Krogh hur han agerat på annat sätt, 

genom att undsätta människor i ett område som utsattes för bombningar. Han beskriver att 

tidningen han då arbetade för blev upprörd eftersom att han riskerade sitt liv, något som han 

också har förståelse för. Han ansåg sig dock ha information som kunde rädda människors liv, 

vilket motiverade hans handlande i den situationen.  

 

4.4.2 Fotografera eller inte? 

Intervjuerna tyder på att det är problematiskt att sätta en gräns för vilka situationer som kan sägas 

vara moraliskt rätt att fotografera. Det har visserligen förekommit situationer då de intervjuade 

har stannat upp och slutat att fotografera, även om detta har varit ytterst sällsynt. Överlag tycks 

det vara sådant som stämningarna på platsen får avgöra. Von Krogh menar att han som regel tar 

bilderna och om de senare känns för starka så väljer han att i sådana fall inte skicka dem. Han 

nämner tre nivåer av skydd för att bilderna inte ska komma ut: 

Först är det jag som tar bilden eller inte tar bilden. Och sedan så är det jag när jag skickar bilden eller inte 

skickar bilden. Och sedan så är det tidningen som går igenom bilden tillsammans med nyhetsredaktören 

eller något sådant. (Martin von Krogh) 
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4.4.3 Kamerans inverkan på sin omgivning 

Huruvida kameran fungerar som en passiv betraktare eller om den påverkar sin omgivning är en 

omtvistad fråga (Evans 2004: 40). Samtliga av dessa fotografer har upplevt situationer där 

närvaron av deras kamera har inverkat på människors beteende. Vid vissa tillfällen har kameran 

upplevts som provocerande och Von Krogh tror att detta är en anledning till att många fotografer 

nu vill gå ner i kamerastorlek. Som fotograf med stor kamera syns det att man jobbar ”på riktigt” 

för en stor tidning, vilket kan göra att människor känner sig hotade med vilken information som 

kan spridas i medierna. Samtidigt kan kameran också vara till fördel, eftersom att den kan påvisa 

att fotografen ifråga är seriös och därigenom bidra till bättre skydd från exempelvis militären. 

 

En vanligt förekommande situation är att civilbefolkningen så uppenbart vill visa sitt missnöje 

mot kriget att det resulterar i en manifestation av lidande framför kameran: 

Oftast vid demonstrationer och sådant händer det ju, men då försöker man ju också vara försiktig att inte 

provocera /…/ för att det stämmer ju inte med verkligheten på något sätt. Då är det ju alltså medias närvaro 

som är intressantast och det försöker man undvika tycker jag. (Torbjörn Andersson) 

Att människor ber dem att ta ner kameran och avstå från att fotografera förefaller vara ytterst 

sällsynt. Det mönster som framträder ur intervjuerna är att problemet snarare är det motsatta, 

enligt exemplet ovan, samt att människor framförallt är nyfikna. Människorna på plats är öppna 

och välkomnande på ett helt annat sätt än vad som är vanligt i Sverige. De beskriver att 

reaktionerna bland svenskar skulle vara helt andra i en liknande situation, att människor skulle 

reagera negativt och hänvisa till personlighetsskydd och integritet. Särskilt när det handlar om 

människor i sorg. Dessa beskrivningar stämmer väl överens med de dilemman som Englund 

(2000: 166) beskriver i sin studie av Göteborgsbranden, där fotograferna på olycksplatsen 

upplevde starka reaktioner från omgivningen när de försökte utföra sitt jobb. Enligt Hansen är det 

dock viktigt att vara varsam med vilka bilder de som fotografer tar och levererar till tidningen, 

just med tanke på att människor ofta är öppna och tillmötesgående. Andersson anser att detta är 

särskilt viktigt när det gäller enskilda personer. I synnerhet med tanke på den ökade 

användningen av Internet, vilket gör att bilderna inte längre stannar inom Sveriges gränser utan 

kan spridas över hela världen. Detta anses däremot inte vara ett särskilt stor problem bland dessa 

fotografer, åtminstone inte i dagsläget. 
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4.4.4 Mentala påfrestningar 

Oavsett grundliga förberedelser och gedigen erfarenhet ställs fotografer som arbetar i oroshärdar 

oundvikligen inför svåra situationer som kan vara psykologiskt påfrestande. I intervjuerna 

framkommer att det finns ett stort behov av att bearbeta händelser efter dramatiska uppdrag. Som 

tidigare nämnts är samtal och umgänge med kollegor viktiga faktorer i debriefing-processen. 

Andersson beskriver ett annat sätt av bearbetning, efter massakern på Himmelska Fridens Torg i 

Peking 1989: 

Jag gjorde en utställning efteråt för att komma över det, för att mentalt gå igenom processen igen. Och det 

var ju en ganska tung tid efteråt. /…/ För att det var så mycket man hade gått igenom. Det var väl det … 

människor man hade träffat på torget innan och pratat med och sen visste man inte var dom var. /…/ Och 

det var väl det som var det värsta tyckte jag. Så man kände sig som en del utav deras engagemang på ett 

sätt. Och det var väl det som tog mest på psyket då. (Torbjörn Andersson) 

Han nämner att det på den tiden inte förekom samtalsgrupper för journalister i Sverige. Detta 

infördes först efter Göteborgsbranden, när tidningarna insåg att journalisterna som varit på plats 

hade ett behov av att bearbeta sina upplevelser. Von Krogh ger exempel på såväl besök hos 

debriefingpsykolog som att samtala med sina vänner, men betonar att behovet varierar från 

situation till situation. Överlag tycks det vara väldigt individuellt hur de inblandade hanterar 

denna situation, men tendensen är att den mentala påfrestningen blir lättare att hantera genom 

yrkeserfarenhet och större självkännedom. Däremot inte sagt att det någonsin blir lätt. Att det 

skulle vara ett tabu inom journalistbranschen att erkänna att händelser kan vara psykiskt 

påfrestande som tidigare studier (Dworznik 2006: 537) indikerar är följaktligen inte en 

uppfattning som framförs i dessa intervjuer. 

 

Dyrekov (1992: 249f) beskriver svårigheten i att återgå till normala rutiner och känna att 

vardagen är meningsfull efter arbete i krissituationer. Denna problematik framkommer också i 

denna studie:  
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Då [efter ett tag] är det svåraste att fungera som en vanlig människa igen efteråt och kunna åka ner igen 

utan att bli beroende utav det. /…/ Just för att du kommer från ett sådant ställe där det är svart och vitt. Du 

har människor som dör eller överlever. Och sedan så ska du ha en vanlig vardag där det inte finns så 

mycket dramatik i. Det händer inte sådana här dramatiska grejer som att det är död eller överlevnad. 

(Martin von Krogh) 

Att finna en balans i tillvaron och arbeta med olika typer av journalistik tycks vara centralt för att 

få en balans i vardagen efter vistelser i krig och konfliktområden. Andersson beskriver hur han 

har upplevt att andra typer av reportage inte har känts mentalt betydelsefulla. Detta har han själv 

försökt hantera genom att göra jordnära och ”vanliga” reportage på hemmaplan. 

 

4.5 Sammanfattning 

Resultatet visar på att pressfotografers arbetssituation i krig och konfliktområden omgärdas av en 

rad komplexa och samverkande villkor på olika nivåer. Intervjupersonerna överensstämmer på 

många sätt med den tidigare forskningen, där förkunskaper, erfarenhet, sociala relationer och 

mental styrka är viktiga faktorer i det dagliga arbetet och kan bidra till att minimera de stora 

säkerhetsriskerna. Villkoren skiljer sig samtidigt betydligt från situation till situation. 

 

Uppdragsgivaren tycks i vissa fall ha ett stort intresse av att styra arbetet på plats och det kan 

därför vara problematiskt att arbeta självständigt, i synnerhet som fotograf på en kvällstidning. 

Tryggheten och långsiktigheten uppfattas som större med en morgontidning som arbetsgivare, 

även om både frilansare och fast anställda upplever att de innehar en viss frihet. Bildens 

betydelse tenderar också att bli viktigare i konflikter, vilket ger fotografen en starkare roll. 

Fotografens syn på viktiga nyheter stämmer dock inte alltid överens med uppdragsgivarens, som 

särskilt i kvällstidningarnas fall rör sig om en vilja av uppseendeväckande nyheter och hänger 

samman med de ekonomiska kraven av att sälja lösnummer.  

 

I arbetet på plats omgärdas fotograferna av olika sociala relationer. Mestadels arbetar de 

tillsammans med en reporter, vilket enbart betraktas som positivt, särskilt ur säkerhetssynpunkt. 

Likaså betonas relationer till övriga journalistkollegor som betydelsefulla, både yrkesmässigt och 

privat. Att inte kunna arbeta fritt och vara kontrollerad av exempelvis militär är något som 
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givetvis försvårar arbetet, men som betraktas som en del av arbetet. De intervjuade ställer sig 

även mer positiva till inbäddningssystemet än vad som framkommer i många andra studier, trots 

de brister det innebär. Framförallt är det bristen på andra alternativ som det hänvisas till. 

 

De stora riskerna är det ständigt överhängande problemet och det tydliga mönstret är att 

säkerheten alltid prioriteras. Huruvida de använder sig av skyddsutrustning eller inte tycks dock 

vara ett högst individuellt val. Frilansfotografer tenderar att vara mer utsatta, främst beroende på 

bristande resurser och därmed ett ökat risktagande. Säkerhetsmässigt spelar även utseende och 

journalisternas nationella tillhörighet en avgörande betydelse. Lokala journalister anses vara de 

mest utsatta, trots att det i många områden är extremt farligt att arbeta som västerländsk fotograf. 

 

Intervjuerna beskriver även att gränsen mellan engagemang och distans kan vara svår. Det gäller 

att vara varsam med kameran för att inte provocera fram händelser. Det är däremot väldigt 

sällsynt att fotograferna ombeds att sluta fotografera, till skillnad mot i Sverige. En annan aspekt 

är de mentala påfrestningarna arbetet för med sig, där det är viktigt att det finns tillfälle att 

bearbeta upplevelser. För att kunna klara av arbetet krävs att de går in i sin yrkesroll för att finna 

skydd, även om detta kan vara problematiskt. 
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5 DISKUSSION 
 
Under senare år har en förändrad krigsföring och ett ökat intresse av att styra 

medierapporteringen medfört att arbetssituationen, för journalister i allmänhet och fotografer i 

synnerhet, försvårats i flera avseenden. Med detta som bakgrund var studiens syfte att undersöka 

svenska pressfotografers upplevelser av arbetsvillkoren i krig och konflikter, för att skapa en 

förståelse för de dilemman som medier ställs inför i bevakningen av krig.  

 

Att arbeta som fotograf i krig har aldrig någonsin varit en lätt uppgift, utan det handlar snarare 

om att svårigheterna har ändrat karaktär. De tekniska begränsningarna, som förr utgjorde ett av 

de största hindren, har idag ersatts av olika aktörer som har ett intresse av att styra 

rapporteringen. I krigstider har det visserligen alltid funnits en viss censur att förhålla sig till, 

möjligen med Vietnamkriget som undantag, men mediestrategierna har med tiden blivit allt mer 

sofistikerade och betydelsefulla. Nu är det givetvis inte bara den amerikanska militären som 

tillämpar kontroll och censur gentemot medier, även om det har varit i fokus för denna uppsats. 

Dessa måste undersökas från krig till krig eftersom villkoren ständigt förändras. 

 

Trots mediernas ständiga närvaro i dagens krig finns där fortfarande ett avstånd. Som uppsatsen 

diskuterat ser dagens krig helt annorlunda ut än tidigare i historien. Det handlar om komplexa 

konflikter med globala intressen, vilket gör att dagens krigsrapportering sker på andra villkor än 

tidigare. Resultatet pekar bland annat på, med de nya förutsättningarna i åtanke, att det är 

problematiskt om fotograferna inte är insatta i hur krigen fungerar. Att arbeta som fotograf i krig 

handlar inte bara om att befinna sig på plats och fotografera. För att kunna gör detta och hantera 

situationen på ett bra sätt krävs grundlig förberedelse, såväl vad det gäller kunskap om själva 

konflikten som om det specifika området dit du beger sig. Som Hansen nämner, om han inte 

förstår och kan tolka det han ser kan han heller inte skapa bra bilder. Det är dessutom en 

motsägelsefull situation, att vara varsam och respektfull mot civilbefolkningen samtidigt som du 

måste vara hårdhudad nog att klara av att hantera en situation där det finns dem som vill tysta dig 

eller hindra dig från att utföra ditt jobb. Att dessa fotografer ställs inför svåra situationer och 

konfronteras med moraliska dilemman är en given del av yrket. Med detta i åtanke är det 

förståeligt att arbetet i oroshärdar kan vara mentalt påfrestande. Att få komma hem och arbeta 
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med vanliga, vardagliga, händelser efter sådana uppdrag verkar vara oerhört viktigt. Förmodligen 

eftersom det är ett sätt att få till distans till händelser, perspektiv på tillvaron och tid att bearbeta 

upplevelser. 

 

Även om mediebevakningen av krig är svårhanterlig för journalister överlag indikerar resultatet 

att pressfotograferna som grupp möter fler svårigheter än reportrar. De dilemman som främst 

diskuterats i denna uppsats är, att fotograferna är lätta att urskilja ur mängden och att kameran 

kan provocera människor. På så sätt överensstämmer resultatet väl med tidigare forskning (se 

t.ex. Wharton 2005: 80). Fotograferna måste dessutom hantera det faktum att de ses som en 

måltavla för vad de anses representera. Farorna i krig är visserligen inget nytt fenomen, men att 

journalister nu ses som legitima måltavlor är en trend som har omkullkastat deras möjligheter att 

arbeta. De förklaringar som det ges uttryck för i uppsatsen är dels att de ses som representanter 

för väst och dels som representanter för journalistkåren överlag, kanske mer tydligt än någon 

annan grupp. Vi lever i ett visuellt samhälle, där bilder av olika slag har ett enormt genomslag (se 

Nohrstedt m.fl. 2004: 10ff ). Om ett krig inte visualiseras, vare sig det handlar om press- eller tv-

bilder, blir det bortglömt och ges ingen uppmärksamhet. Föreställ dig en situation utan bilder från 

vare sig Vietnam eller Irak. Hur hade situationen då sett ut? Fotograferna har således en central 

roll, en maktposition, vilket kan ses som en förklaring till att vissa aktörer har ett intresse av att 

tysta dem och förhindra att bilder kommer i omlopp.  

 

Ur ett annat perspektiv är möjligheten att arbeta och fotografera samtidigt större i dessa områden 

än på hemmaplan, med tanke på att civilbefolkningen många gånger öppna och välkomnande, 

även om de befinner sig i svåra situationer så som död och lidande.  

 

Som redan konstaterats är mediernas närvaro i krig problematisk på många olika sätt. Irakkriget 

och den amerikanska militärens agerande gentemot medierna har getts stort utrymme i denna 

uppsats, av den orsaken att inbäddningsstrategin delvis har förändrat förutsättningarna för 

krigsrapportering (se t.ex. Knightley 2004: 534). Även om strategin i sig inte är något nytt 

fenomen, har den likaväl varit vida omdebatterad. Med mig in i uppsatsarbetet hade jag vetskap 

om den kritik som riktats mot systemet, och jag hade därför en föreställning om att resultatet i 

denna studie skulle uppvisa samma trend. Något förvånande kom jag ut med en delvis annan bild. 
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De intervjuade fotograferna var tvärtom till övervägande del positiva till inbäddningssystemet, 

trots den problematik det medför. Frågan är varför? 

 

Om vi ser till den debatt som förts kring inbäddningsfenomenet har den främst legat på en 

politisk nivå. Det har talats om att rapporteringen har blivit snedvinklad och att det enbart är 

militärens sida som visas upp, varför den bild av kriget som många läsare tagit del av varit 

felaktig. Argumentet i sig är visserligen svårt att bemöta, eftersom det uppenbart handlar om en 

ensidighet. Att journalisterna, mer eller mindre omedvetet, påverkas och skapar en nära relation 

till soldaterna är en annan fråga som diskuterats. Inte heller detta tycker jag är särskilt 

förvånande, med tanke på att de bor tillsammans och delar varandras vardag. Dessa ovanstående 

frågor visar alla på den problematik som inbäddningen medför. Samtidigt finns där inte bara 

problem utan även möjligheter. Enligt min mening är det viktigt att, precis som 

intervjupersonerna betonar, nyansera diskussionen och se till vilka andra alternativ som 

egentligen erbjuds dem. Svaret är: ytterst få.  

 

En given följdfråga är vem eller vilka som egentligen vinner på systemet? Självklart har militären 

å sin sida ett intresse av att ha så få självständiga journalister som möjligt, att kunna kontrollera 

vilka händelser som rapporteras och ur vilket perspektiv detta görs. Som Kuypers och Coopers 

(2005: 7) beskriver, finns det samtidigt ett annat perspektiv av det hela, vilket talar till mediernas 

fördel. För de fotografer som ingår i denna studie tycks inte inbäddningen främst handla om en 

politisk fråga, utan om en praktisk sådan. För dem är inbäddningen ett sätt som gör det möjligt 

för dem att arbeta, ett sätt att komma närmare kriget. Åtminstone en sida av kriget. De ges 

logistiskt stöd, information och beskydd. Inte för att det är riskfritt att arbeta som inbäddad, men 

det är möjligt att arbeta på ett annat sätt. Givetvis finns det problem med en sådan enkelriktad 

rapportering, men det gäller att kunna vara flexibel och använda sig av olika arbetsmetoder. Att 

se inbäddningen som det enda sättet att bevaka ett krig är en dålig och tillrättalagd lösning. Just 

detta framkommer också tydligt i intervjuerna, att det inte är möjligt att göra en översiktlig 

rapportering genom att enbart följa en av de stridande parterna. Det finns möjlighet att arbeta på 

egen hand, även om journalisterna då är tvungna till ett helt annat arbetssätt och 

säkerhetstänkande. Samtidigt ges det uttryck för att det kan vara värt att ta de riskerna. Som 

tidigare diskuterats är det svårt att komma ”nära” kriget, men i intervjuerna ges prov på att ”nära” 
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också innebär kontakt med civilbefolkningen, och för att komma nära dem krävs att hitta andra 

vägar än den som inbäddad. För även om inbäddningen skapar en närhet orsakar den på samma 

gång ett avstånd. 

 

De ständigt närvarande mediestrategierna har också gjort det viktigt att journalisterna måste vara 

ärliga och självkritiska. Det krävs att de är medvetna över sin egen roll, de dilemman detta 

innebär och är öppna med det, liksom dessa fotografer tycks göra. Samtidigt har kanske 

medvetenheten om deras egen roll ökat i takt med att förutsättningarna förändrats. Intervjuerna 

visar tydliga prov på att de reflekterar över att det finns ett intresse av att påverka deras 

rapportering, att den amerikanska militären, i detta fall, delvis sätter ramarna för bevakningen. 

Det ömsesidiga beroendet mellan medier och militär är en svår balansgång, det finns därför inget 

entydigt och enkelt sätt att sammanfatta utgången av inbäddningsstrategin. Att döma av 

intervjuerna är dock systemet något som hör framtiden till. 

 

Att arbeta självständigt kan vara problematiskt, inte enbart på grund av de militära strategierna. 

Det framgår också tydligt att uppdragsgivaren skapar villkor för fotografernas arbete, även om 

resultatet samtidigt visar att det är möjligt att gå sina egna vägar. I det här sammanhanget går det 

att urskönja att de egna värderingarna har stor betydelse för hur de arbetar. Dessa fotografer har 

vissa uppfattningar om vilka berättelser som är viktiga att förmedla, vilka bilder som är viktiga 

att ta. Däremot inte sagt att de kan göra vilka jobb de vill. De har vissa förväntningar från 

uppdragsgivare om vilka jobb som ska göras, vilket har visat sig vara särskilt tydligt bland 

kvällspressen. Frilansaren möter likaså andra hinder än en fast anställd eftersom att resurserna är 

mindre och begränsningarna fler. Samtidigt har de alla en viss möjlighet att göra vad de själva 

anser vara viktigt och inte alltid följa den traditionella vägen för pressfotografer. Att bege sig till 

ett område under bombanfall för att rädda människor är förmodligen inte något alla skulle göra. 

Kanske är det ingen slump att det var den yngsta av dessa fotografer, med minst yrkeserfarenhet, 

som tog det beslutet? Att de handlar på olika sätt beror kanske till viss del på olika lång 

yrkeserfarenhet. Efter fyrtio år i yrket kan du tänkas ha en distans till din yrkesroll på ett annat 

sätt än den som befinner sig i början i sin karriär. Detta visar också att pressfotograferna inte är 

en homogen grupp, även om det finns många slående likheter dem emellan. 
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I krig och konflikter blir vissa omständigheter särskilt betydande. De sociala relationerna är en 

sådan. Vare sig det rör sig om kollegor, lokala kontakter eller militär. Tydligt är, att kollektivet 

tycks bli viktigare än den enskilde journalisten, särskilt i lägen som är både fysiskt och psykiskt 

påfrestande. Förmågan att knyta kontakter är en förutsättning eftersom att journalister många 

gånger inte kan språket och har kännedom om det specifika området. I vilkens intresse 

kontakterna än jobbar, för sig själv, för en viss regim eller någon annan, är de fortfarande 

betydelsefulla. Det finns således en hel rad beroenderelationer som är en förutsättning i det 

dagliga arbetet. Ibland fungerar de begränsande, som när någon hindrar fotograferna från att 

besöka vissa platser eller när en tolk inte går att lita på. Ibland öppnas dörrar, som när en bra 

fixare kan förmedla kontakter, kontakt med lokala människor som vet vad som händer i området 

eller att som inbäddad få tillgång till information och att det finns kollegor att utbyta erfarenheter 

med. Hur beroenderelationerna än fungerar tillhör de samtliga krigsrapporteringens villkor. 

 

Problemet som ständigt är närvarande är de stora riskerna. Ansvaret för den egna säkerheten 

ligger huvudsakligen hos den enskilde fotografen och riskerna går delvis att lära sig hantera och 

undvika. Det riktade våldet är en sak, en annan är de slumpmässiga olyckor och oturen att hamna 

i skottlinjen för strider, samtliga av dessa lyfts fram i intervjuerna. Sedan finns också en annan 

dimension kring säkerhetsfrågan. Trots att det uppenbart är farligare att arbeta som journalist i 

allmänhet, och fotograf i synnerhet, idag än tidigare så beror det höga dödstalet bland dem också 

på en annan orsak. En väpnad konflikt har aldrig tidigare följts av så många journalister som den 

i Irak, och det stora antalet journalister på plats ökar givetvis risken för dödsfall. Detta är en 

omständighet som ofta glöms bort i diskussionen. 

 

Som intervjuerna gett prov på har dessutom nationaliteten avgörande betydelse för möjligheten 

att kunna arbeta. Inte enbart det faktum att de är pressfotografer gör dem till en måltavla, utan 

också att de är västerlänningar. Dessa faktorer var för sig, och desto mer i kombination, gör det 

oerhört svårt att arbeta. Visserligen upplever de intervjuade att svenskar har ett gott rykte och tas 

emot väl på många platser, men hur lätt är det egentligen att skilja på nationaliteter i direkta 

skeenden? Det framkommer också att många journalister råkar illa ut just på grund av att någon 

har tagit fel på deras nationalitet. Hansens lösning, med en svensk flagga på kameran och en på 

bröstet, kan tyckas vara en enkel men viktig detalj. Von Krogh menar att han, genom ett 
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utländskt utseende, kan smälta in i mängden och arbeta på ett säkrare sätt, men poängterar att det 

även har sina nackdelar. De lokala journalisterna är också de som ofta råkar illa ut. Det handlar 

följaktligen om att ha rätt utseende i rätt område för att kunna arbeta säkert, eller snarare säkrare. 

Det hela är komplext och det gäller att ha kunskap, erfarenhet och tur för att kunna agera rätt.  

 

Rapporter från krig innehåller sällan information om situationen för de journalister som arbetar 

där och om svårigheterna att kunna förmedla en flersidig bild av en konflikt. Då gånger en sådan 

information ges är de av naturliga skäl inte särskilt omfattande. Med detta som bakgrund kan de 

upplevelser som fotograferna i denna studie förmedlar ses som en mer nyanserad och djupare bild 

av hur arbetsförhållandena i själva verket kan ta sig uttryck. Det är däremot problematiskt att 

urskilja enstaka faktorer, eller nivåer, som mest betydande i att förklara arbetsvillkoren, 

omständigheterna hänger samman och påverkar varandra.  

 

Denna uppsats har berört några aspekter av hur det är att arbeta som pressfotograf i krig och 

konfliktområden. Slutsatsen är, att det rör sig om en komplex situation som samtidigt är väldigt 

kontextbunden. Olika tidpunkter, olika platser och olika konflikter erbjuder helt skilda villkor. 

Det går därför inte att generalisera, även om många konflikter har liknande händelseförlopp. Ett 

av de mest tydliga mönstren är trots allt att omständigheterna är motsägelsefulla. Kamerans 

inverkan på sin omgivning är exempelvis både inbjudande och provocerande. Trots att det är 

farligt att som västerländsk fotograf arbeta på vissa platser är det samtidigt positivt att vara 

svensk. Det krävs att du är hårdhudad men samtidigt ödmjuk, engagerad men på samma gång 

distanserad. Exemplen är många och gränserna är hårfina. Dessa omständigheter, tillsammans 

med den kontextbundenhet som finns, bidrar till ett fortsatt behov av studier på området.  
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INTERVJUGUIDE      Bilaga 1 

 
Beskriv din bakgrund som fotograf 

Hur ser din nuvarande arbetssituation ut? 

Berätta om ditt första uppdrag i ett konfliktområde. 

Varför har du valt att arbeta i högriskområden? 

 

1. Förutsättningar 

Hur viktigt är det att vara påläst inför ett uppdrag och insatt i konflikten?  

Hur ser ditt förhållande till din redaktion/agentur ut?  

- Måste du leverera en viss typ av bilder? 

Vilken är skillnaden mellan att arbeta åt en kvälls- och dagstidning? 

Måste man vara nära kriget för att få bra bilder? 

Vad kännetecknar en bra krigsbild? 

 

2. Arbetsmetoder på fältet 

Arbetar du alltid tillsammans med en reporter? 

- Hur ser förhållandet till reportern ut? 

Vilken är relationen till andra journalister på plats? 

Vilken betydelse har tillgången till tolkar och kontakter? 

Har du någonsin jobbat i en konfliktzon utan uppdrag från någon tidning?  

- För/nackdelar 

Vilken är skillnaden mellan att vara frilans och fast anställd? 

Hur är tempot när man arbetar i krigszoner? 

Vilket bemötande får du som svensk journalist? (Från lokalbefolkning, militär etc.) 

Vilka är dina erfarenheter av att bl.a. militären försöker styra mediebevakningen? (Rörelsefrihet, 

ej tillträde till stridsområden) 

Hur ser du på systemet med ”inbäddade journalister”?  

  - Har du någon egen erfarenhet av inbäddning? 

 

 



 

 

3. Säkerhet 

Hur ser säkerhetstänkande ut? 

Brukar du bära skyddsutrustning?  

- För/nackdelar 

Har du själv blivit utsatt för våld? 

Anser du att du själv som fotograf är mer utsatt än en reporter?  

- Varför/varför inte? 

Upplever du att frilansfotografer måste ta mer risker?  

 

4. Moraliska aspekter 

Är det möjligt att vara neutral som krigsfotograf? 

Har du någonsin ingripit om du sett någon bli attackerad? 

Är det vanligt att människor ber dig sluta fotografera? 

Har du upplevt att kameran kan vara provocerande? 

När har du haft som svårast att utföra ditt jobb?  

 

5. Den tekniska utvecklingen 

I vilken mån har den tekniska utvecklingen med digitalisering påverkat ditt sätt att arbeta? 

Vilken är din syn på manipulation?  

 


