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Framtidens bildjournalist blickar 
bortom journalistiken  

Patrik Åker och Liudmila Voronova 

Idag har i princip alla en mobiltelefon med kamera och inter-
netuppkoppling. Det gör att det nästan alltid finns någon på 
plats som kan fotografera när något dramatiskt händer. I våra 
mobilappar och i våra datorer har vi också olika program som 
gör det lätt att på olika sätt förändra fotografierna för att de ska 
passa våra syften. Även om både amatörfotografi och olika for-
mer av bildmanipulationer har en lika lång historia som fotogra-
fiet så är dagens situation så pass annorlunda att det digitala fo-
tografiet ibland beskrivs som ett helt nytt medium. I och med att 
produktionen, distributionen och manipulationen av fotografiet 
har förenklats har inte minst bildjournalistiken som yrke utma-
nats (Gynnild et al. 2017).  

Bildjournalistiken har en 100-årig historia. Den växte fram i 
nyhetstidskrifter i länder som Tyskland, Frankrike, Storbritan-
nien och USA på 1920- och 30-talen. Även i Sverige gjordes på 
30-talet försök med mer bildinriktade tidskrifter som Folket i
bild (en tidskrift med samma namn finns fortfarande men den
ursprungliga lades ner 1962). Parallellt med bildjournalistiken
etablerades det dokumentära fotografiet. Såväl inom bildjour-
nalistiken som det dokumentära fotografiet lades stor vikt vid
fotografen. Ofta hade denna en bakgrund (och arbetade paral-
lellt) som konstfotograf. Det räckte inte med att dokumentera
verkligheten med kameran som verktyg utan fotografen skulle ha
förmågan att uttrycka ett specifikt budskap i sina bilder. Dessa
fotografiska genrer växte fram vid en tidpunkt när objektivitets-
idealet börjar etableras inom journalistiken (Åker 2012). Det var
en era av misstro och för journalistiken blev det av vikt att
utveckla ett sätt att arbeta som skulle skapa förtroende hos all-
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mänheten. Bildjournalistiken, som bygger på ett utvecklat sam-
arbete mellan fotografer, skrivande journalister och redaktörer, 
blev ett sätt att förmedla berättelser om verkligheten som var 
övertygande. 

Idag är bildjournalist ett hotat yrke. Antalet tjänster minskar 
och bildredaktioner krymper. Samtidigt blir journalistiken inte 
mer bildfattig, snarast tvärtom. Det finns också en vidare utma-
ning. I dagens samhällen finns inte bara en utbredd misstro mot 
fotografiet utan också mot den traditionella journalistiken (Holt 
2019). Det verkar således som att bildjournalister både har ett 
utrymme att fylla och en viktig uppgift att ta sig an. Hur ska 
fotografiet kunna användas inom journalistiken i framtiden för 
att på ett trovärdigt sätt berätta om vår värld? Eftersom bild-
journalistiken en gång formades i ett samspel mellan den doku-
mentära bilden och konstfotografi tänker vi att ett sätt att kasta 
ljus över en möjlig framtid är att undersöka hur de som är 
verksamma inom dessa områden idag arbetar med fotografi.  

Även om bildjournalistik ofta används som en övergripande 
benämning på fotografier i tidningar och tidskrifter är det en 
egen genre som går att skilja från nyhetsbilder. Vi kommer i den 
här texten att lyfta fram några fotografiska projekt som har mer 
gemensamt med en snävare definition av bildjournalistik än ny-
hetsbilder i en mer allmän mening. Om majoriteten av bilderna i 
journalistiken främst har handlat om att fånga själva nyhets-
händelserna, har bildjournalistiken och det dokumentära foto-
grafiet främst riktat kameran mot händelsens konsekvenser. Att 
röra sig från händelsen mot dess konsekvenser har ofta inneburit 
ett närmande till konstfotografiet och ett uppmärksammande av 
fotografen som med sitt tränade öga adderar sina upplevelser till 
kamerans mekaniska registrering. Vi har därför valt exempel 
som har kopplingar till journalistik men som vill röra sig bortom 
det vardagliga nyhetsflödet.  

Vårt första exempel, Last night in Sweden (2017), visar hur 
det dokumentära fotografiet fortsatt kan fylla en funktion i en 
digital tidsålder där tempot i nyhetsförmedlingen blir allt högre 
och sanningen ofta får stryka på foten. I vårt andra exempel, 
Where are you? (Sestini 2014), synliggörs hur digitala medier kan 
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användas för att erbjuda dem som normalt ses som offer i ny-
hetsrapportering en möjlighet att berätta om sina upplevelser 
och sin vardag. Våra tredje och fjärde exempel, en digital bear-
betning av fotografiet Saigon Execution (Ritchin 2009) och foto-
boken Arctic Views (Martinsson 2015), visar hur fotografiet kan 
kombineras med annat material för att ge inblickar, kunskaper 
och perspektiv. Att det har blivit lättare att kombinera olika ma-
terial är något som brukar beskrivas som utmärkande för digita-
liseringen. Vårt avslutande exempel, Truth is Dead (Jackson 
2019), handlar om hur konstruerade bilder kan få oss att reflek-
tera kring vad som är sant och falskt. Datagenererade fotografier 
ses ofta som en fara inom journalistiken, men kanske kan också 
skapade bilder (i motsats till det avbildande fotografiet) öppna 
nya möjligheter för att dokumentera verkligheten.  

I genomgången av de olika exemplen är vi intresserade av 
likheter och skillnader mellan dagens fotografer och hur tidigare 
fotografer arbetade med att dokumentera verkligheten. Vilka 
kompetenser, färdigheter och arbetssätt är desamma, och vilka 
har tillkommit? Och vad kan det lära oss om möjliga vägar för 
att möta dagens utmaningar inom bildjournalistiken? 

Det dokumentära fotografiets relevans 

Utgångspunkten för fotoprojektet Last night in Sweden (2017) 
som både blev en utställning (Fotografiska museet i Stockholm 
hösten 2017) och en fotobok, var ett uttalande av den amerikanske 
presidenten Donald Trump. Han talade om att något dramatiskt 
hade hänt ”last night in Sweden”. Alla ställde sig frågande till detta 
och undrade vad det var han syftade på. Den gängse tolkningen 
var att det var något diffust snarare än en konkret händelse. Det 
visade sig att Trump kvällen innan hade sett en dokumentär om 
Sverige på tv-kanalen Fox News där utvecklingen i landet beskrevs 
på ett negativt sätt. Sverige pekades ut som ett land i kris på grund 
av det stora flyktingmottagandet de senaste åren.  

I Last night in Sweden tog dokumentärfotografer (bland dem 
Dagens Nyheters fotograf Paul Hansen) på sig uppdraget att skil-
dra Sverige så som det ”faktiskt” ser ut och dokumenterade ”ett 
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Sverige som är långt ifrån tidningarnas förstasidor” (det är så 
projektet beskrivs på Fotografiskas hemsida, https://www.fotografi 
ska.com/sto/nyheter/last-night-sweden/). Utgångspunkten var att 
fotografer skulle berätta den ”sanna” historien genom en bred 
dokumentation av människor i vardagliga situationer på olika 
platser i landet under ett antal kvällar i april och maj 2017. 
Egentligen utgör inte projektet något brott mot hur fotografiet 
tidigare har använts för att dokumentera verkligheten. I uppläg-
get finns likheter med exempelvis Farm Security Administration 
(FSA), som dokumenterade hur den amerikanska depressionen 
slog mot människor på landsbygden på 1930-talet. FSA-projektet 
brukar ses som startskottet för den dokumentära genren inom 
fotografiet. Bakom projektet stod den amerikanska regeringen 
som ville få stöd för reformer de menade behövdes för att hjälpa 
de jordbrukare som drabbats. De vände sig då framför allt till 
konstfotografer som kunde addera känslor till kamerans doku-
mentation (Stange 1989, s. 107–109).  

Den dokumentära genren, så som den också lever vidare i Last 
night in Sweden, handlar just om hur fotografen kan fånga och 
berätta något som går bortom vad som syns i själva bilden. Det 
görs bäst i lägesrapporter, i skildringar av vardagliga situationer, 
och inte genom den traditionella nyhetsvärderingens uppmärk-
sammande av det spektakulära som olyckor, brott och skandaler. 
I dagens snabba nyhetsflöde finns också ofta en avsaknad av mer 
sammanhållna berättelser som det tidskrävande och långsamma 
arbetssättet inom dokumentärfotografi kan bidra med. Last night 
in Sweden lanseras följaktligen som ett svar på de många speku-
lationer som florerar i medierna och på nätet efter Trumps ut-
spel. Viktigt för projektets legitimitet är även att det finansieras 
genom crowdfunding (insamling av pengar från privatpersoner 
via nätet). Hade det varit regeringsstött, som det tidigare nämn-
da FSA, skulle ambitioner som att visa hur det ”faktiskt” är och 
att ge den ”sanna berättelsen” snarast kunnat tolkas som statlig 
propaganda. Inom bildjournalistiken är det möjligt att se crowd-
funding som en framtida väg för att finansiera mer tidskrävande 
och kostsamma projekt. Det är dock inte riskfritt utan det gäller 
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att öppet kunna redovisa var pengarna kommer ifrån för att inte 
trovärdigheten ska äventyras.  

Med andra ögon 

Ett inbyggt problem i den dokumentära genren är att de avfoto-
graferade personerna ofta är anonyma för betraktaren (Solomon-
Godeau 1993). I exempelvis 1930-talets FSA-projekt var det inte 
de specifika individerna som var intressanta för fotografen utan 
att de stod för något större. De var exempel på fattiga ameri-
kaner på landsbygden som hade drabbats av depressionen. Ett av 
de mest kända fotografierna (och kanske det mest spridda doku-
mentärfotografiet genom tiderna) är Dorothea Langes Migrant 
mother (1936) (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 
5/54/Lange-MigrantMother02.jpg). Det fick ett intressant efter-
spel då kvinnan på bilden, Florence Owens Thompson, vid slutet 
av 1970-talet dök upp och beklagade sig över att hennes bild var 
spridd över hela världen men att hon aldrig hade fått ett öre för 
det. Historien sätter fingret på en kritik som har riktats mot 
genren under lång tid – att bilderna är avsedda för en annan 
publik än de som är avfotograferade. Ett problem med det är att 
människor berövas sin röst, att andra får tala och se i deras ställe.  

Denna problematik fanns också inbyggd i fotografen Mas-
simo Sestinis bild Mare nostrum (vårt hav), som av nyhetstid-
skriften Time utsågs till ett av de tio bästa fotografierna under 
2014 och som 2015 vann World Press Photo Award i kategorin 
”general news”. Sestini hade, i likhet med fotograferna i FSA-
projektet, fått i uppdrag av regeringen (den italienska i det här 
fallet) att dokumentera räddningsaktioner i Medelhavet där flyk-
tingar försökte ta sig till Europa i små och överfulla båtar. I foto-
grafiet Mare nostrum fångar Sestini ögonblicket när den helikop-
ter han färdas i upptäcks av flyktingarna på en överfull båt. Även 
om vi som betraktare inte är nära personerna synliggörs ändå en 
stund av hopp, de inser att de kommer att överleva. I likhet med 
kritiken mot den dokumentära genren är det en privilegierad 
grupp (den fotografen tillhör) som gör en utsatt grupp till före-
mål för kamerans blick.  
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Precis som i fallet med Dorothea Langes fotografi fick dock 
Sestinis bild en fortsättning (Mihailidis et al. 2016). En person 
hörde av sig till honom och berättade att han kände igen en 
släkting på båten. Det blev startskottet för projektet Where are 
you? (Sestini 2014). En webbsida skapades på fotografens initiativ 
(http://fineart.massimosestini.it/en/progetti-speciali/where-are- 
you), där de som kände igen sig på båten, eller som kände igen 
någon, uppmanades att skicka in bilder, anteckningar, videor 
och berätta sina historier. Sestini fick också in kontaktuppgifter 
och kunde söka upp personer som hade varit med på båten och 
ta uppföljande fotografier som dokumenterade deras nya liv. 
Målet med projektet var just att, i linje med den dokumentära 
genren, fånga flyktingarnas vardagsliv i deras nya hemländer, att 
röra sig bortom journalistikens fokus på själva händelserna.  

Genom att utnyttja de möjligheter till interaktion och dialog 
som digitaliseringen medför är också ambitionen att fotografens 
bilder inte blir allenarådande utan möter de avfotograferades 
perspektiv. Det är ett sätt att undvika att de som syns i bilden 
reduceras till anonyma ansikten. I stället framträder människor 
av kött och blod med specifika livsöden. Projektet bryter också 
mot journalistikens korta tidsperspektiv där vi rör oss från hän-
delse till händelse med litet intresse för gårdagens nyheter. Här 
finns en ambition att hålla historien vid liv, att lyfta fram att det 
finns ett före och efter den specifika nyhetshändelsen.  

Att utnyttja det multimodala 

Sestinis projekt visar på förtjänster med att använda olika typer 
av material för att bygga upp en berättelse. När bildjournali-
stiken etableras på 1930-talet är det berättandet som står i cent-
rum. Orden är lika viktiga som fotografierna. Det är i samspelet 
mellan texter och bilder som fotografiet äger förmågan att be-
rätta, beskriva och argumentera (Hicks 1973 [1952]). Att kombi-
nera olika material för att berätta om något specifikt har under-
lättats genom digitaliseringen. Idag talas det ofta om vikten av att 
arbeta multimodalt, alltså att förena olika typer av medier som 
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text, stillbild, rörlig bild och ljud. På webbsidor kan det göras ge-
nom länkar och olika lager av material på själva sidan.  

Ett exempel är det fotografi Eddie Adams tog 1968, mitt 
under det pågående Vietnamkriget (detta foto sägs ofta ha varit 
en bidragande orsak till den utbredda kritik som växte fram mot 
kriget). Fotografiet visar hur en polischef i Saigon från nära håll 
skjuter ihjäl en FNL-soldat (den nordvietnamesiska rörelse som 
stred mot USA i södra Vietnam) på öppen gata mitt i staden 
(http://100photos.time.com/photos/eddie-adams-saigon-execut 
ion). Fred Ritchin (tidigare bildredaktör på New York Times 
Magazine och rektor vid International Center of Photography i 
New York) använder Adams fotografi som exempel på hur det går 
att arbeta multimodalt (Ritchin 2009, s. 140). Ritchins idé är att 
fotografiet genom digitaliseringen kan innehålla gömd informa-
tion. Syftet är att aktivera betraktaren genom att skapa olika möj-
ligheter för interaktion. Genom att flytta markören över fotogra-
fiet går det att få länkar till olika källor och fakta; exempelvis vad 
fotografen tyckte om bilden (tydligen menade han att det var be-
fogat att skjuta FNL-soldaten), vad polischefen gjorde efter kri-
get (öppnade pizzeria i Virginia), vad som hände direkt före och 
efter det ögonblick som fångas i bilden. Det här sättet att arbeta 
kan ses som en utveckling av den tidiga bildjournalistikens am-
bition att beskriva, berätta och argumentera. 

Även om det multimodala arbetssättet underlättas i digitala 
medier finns det exempel som visar att det också är fullt möjligt i 
traditionella medier som fotoboken. Fotografen Tyrone Martins-
son (2015) kombinerar effektivt olika material i sin bok om hur 
Svalbard påverkas av klimatförändringarna. Genom att gå till-
baka ända till 1500-talet och ställa olika material, som resedag-
böcker, kartor, teckningar, målningar och fotografier, bredvid 
varandra kan han visa hur isarna smälter. Inte minst arbetar han 
med vad som kallas re-fotografi, att ta ett fotografi på samma 
plats med samma motiv som ett tidigare fotografi. Genom att 
sedan ställa fotografierna bredvid varandra, eller integrera dem, 
går det att synliggöra likheter och skillnader. I ett fotoreportage i 
Dagens Nyheter (Lindqvist 2019), som uppmärksammar att det 
är 30 år sedan Berlinmurens fall, används den här tekniken. Det 
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visar att det är ett arbetssätt som börjar användas av bildjourna-
lister. Tillgången till fotografier i olika arkiv är något som har 
ökat genom digitaliseringen. Och inte minst kan fotografier i 
arkiv och tillvägagångssätt som re-fotografi fylla en funktion i re-
lation till den så kallade datajournalistiken. Där resulterar visua-
liseringar av stora datamängder ofta i kurvor och diagram som 
ska visa på förändringar, exempelvis när det gäller klimatet. Att 
använda jämförande fotografier kan vara ett sätt att göra dessa 
förändringar mer konkreta.  

Att utmana postsanning 

En annan möjlighet är att erbjuda datagenererade fotografier 
som illustrerar resultaten av sökningar gjorda av användare av 
datajournalistiken. Digitaliseringen har medfört att det går att 
skapa helt nya bilder med hjälp av den information som redan 
finns lagrad i våra datorer. Kameran behöver inte längre riktas 
mot en yttre verklighet utan det är fullt möjligt att skapa bilder 
som visar sådant som aldrig har hänt. Detta lyfts ofta fram som 
ett hot och det sägs att det digitala fotografiet kan bli ett förrä-
diskt verktyg i en tid av postsanning. Begreppet postsanning kän-
netecknar ett samhällstillstånd där kunskap och fakta inte längre 
är avgörande utan där sanning i stället kopplas till hur över-
tygande en person för fram sin åsikt. Att skapa fotografier som 
visar att ens åsikter stämmer ökar förstås trovärdigheten på ett 
bedrägligt sätt. Men att digitalt skapa fotografier erbjuder även 
mer diskuterande och reflekterande sätt att kommunicera på för 
dagens bildjournalister. I projektet om Svalbard skulle det exem-
pelvis gå att visa i fotografier vad den globala uppvärmningen 
kan leda till. Om dessa framtidsbilder är framtagna utifrån till-
gänglig forskning kan de också göra anspråk på en sanning som 
bottnar i kunskap.  

Konstfotografen Alison Jackson arbetar med konstruerade 
bilder som indirekt synliggör diskussionen om digitaliseringen 
av fotografiet. I Jacksons bildvärld blir dubbelgångare till inter-
nationella celebriteter fotograferade i privata situationer. Jackson 
drar gärna det privata till sin spets. I det fotografi som användes 
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för att marknadsföra hennes utställning Truth is dead (Jackson 
2019) på Fotografiska i Stockholm (februari–maj 2019) ses den 
amerikanske presidenten ”Donald Trump” (alltså hans dubbel-
gångare) framför ”Miss Mexiko” (https://www.fotografiska.com/ 
sto/nyheter/alison-jackson-truth-is-dead/). Hon är naken på hans 
skrivbord med benen brett isär. Många av Jacksons andra foto-
grafier är gjorda bara för att de är roliga – ett slags visuella be-
kräftelser på kulturella föreställningar om vad kända personer gör 
när de är privata – men bilden på ”Trump” och ”Miss Mexiko” 
har en politisk udd. Den blir en kommentar till såväl Trumps 
initiativ att bygga en mur mot Mexiko som hans ofta dokumen-
terade kvinnofientliga uttalanden.  

I framtiden kommer det inte att behövas dubbelgångare för 
det Alison Jackson gör. Det som har kommit att kallas deepfake 
gör det möjligt att placera personer i miljöer de aldrig har varit i, 
få dem att göra saker de aldrig har gjort, och få dem att säga 
saker de aldrig har sagt. Jacksons strategi är dock en annan. Hon 
strävar snarast efter att betraktaren ska tänka på att det här är ett 
konstruerat fotografi i stället för att detta är något som döljs, 
vilket ”deepfake”-tekniken eftersträvar. Att hon använder sig av 
dubbelgångare blir därför av yttersta vikt. Att vi tänker på att 
fotografiet är konstruerat problematiserar dess sanningshalt (att 
det som syns i bilden har ägt rum) men behöver inte innebära att 
bildens budskap inte är sant. Snarare kan Jacksons bilder göra att 
vi blir medvetna om det bedrägliga med fotografier som en speg-
ling av verkligheten. Hon visar att de ur ett kulturellt perspektiv 
alltid har varit konstruerade. Hennes bilder understryker att 
fotografier inte ger oss en direkt åtkomst till verkligheten utan 
bygger på konventioner, förväntningar och vad som är möjligt 
att fotografera. Jacksons bilder visar ofta sådant vi normalt aldrig 
får se i de bilder vi möter i journalistiken. De blir också en på-
minnelse om att berättelser utformas i gränslandet mellan verk-
lighet och fiktion.  

Jämförelser kan göras med Martin Scorseses musikdoku-
mentär om Bob Dylans turné, Rolling Thunder Revue (Scorsese 
2019). I en öppningsscen ber Scorsese Dylan att berätta om 
turnén, varpå denne svarar att han inte minns någonting. Sedan, 
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närmast omedelbart, frågar Dylan vad Scorsese vill veta. Därefter 
tar berättelsen om turnén vid. Den som sedan söker sig ut på 
nätet efter kommentarer om filmen kommer att få veta att flera 
personer och händelser är rena påhitt. Det sätter öppningsscenen 
i ett nytt ljus. När Dylan först inte säger sig minnas någonting 
och kort därefter frågar vad regissören vill veta ska vi alltså ta det 
bokstavligt. Han är beredd att hitta på vad som hände under 
turnén, allt för att tillfredsställa regissörens behov av händelser 
för att göra sin film intressant (och, får vi förmoda, för att spä på 
myten om den ständigt gäckande, svårfångade ikonen Dylan).  

Det sätt Scorsese arbetar på, att väva ihop dokumentära sek-
venser med fiktion, kan upplevas som vilseledande och göra att 
den historiskt intresserade åskådaren känner sig besviken. Sam-
tidigt synliggörs, på ett lika effektivt sätt som i Jacksons bilder, 
att berättande alltid kommer att innehålla inslag av fabulerande 
och tillrättaläggande och styras av tillgången till material. Även 
inom bildjournalistiken skulle det här sättet att arbeta kunna an-
vändas. Men då förstås med höga krav på att tydliggöra vad som 
exempelvis är en digitalt framtagen bild och vad som är ett fak-
tiskt fotografi. Konstruerade bilder som visar framtiden, eller 
sådant vi inte har tillgång till, kan användas för att skapa en bild-
mässigt sammanhållen berättelse samtidigt som de ställer krav 
på användaren att tänka själv.  

Samtidens fotograf 

Hur går det, med utgångspunkt i de diskuterade exemplen, att 
förstå vilka egenskaper som präglar de fotografer som idag arbe-
tar i gränslandet mellan journalistik, den dokumentära bilden 
och konst? Och vidare, på vilka sätt kan deras arbetssätt vara 
vägledande för den framtida bildjournalistiken?  

Fotoprojektet Last night in Sweden visar på en kontinuitet i 
sättet att använda kameran. Likheterna med hur fotografiet an-
vändes inom den dokumentära genren på 1930-talet är slående. 
Det är det tränade ögat som använder sig av fotografiet som 
medium för att berätta om vår samtid och det finns också en tro 
på att fotografiet kan användas för att fånga verkligheten. Stor 
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vikt läggs vid fotografen som en person med en specifik förmåga, 
ett sensibelt öga. Därför är det inte heller konstigt att det finns 
stora överlappningar mellan konstfotografiet och det dokumen-
tära fotografiet. Fotografen ska i båda fallen uttrycka ett budskap 
genom det medium hen använder.  

Mer intressant utifrån syftet med denna text är dock att Last 
night in Sweden också är en reaktion på ett allt högre tempo i 
nyhetsförmedlingen. I detta uppskruvade nyhetstempo har ett 
utrymme skapats för den professionella fotografen. Den doku-
mentära fotografens arbetssätt kan bli en viktig motvikt till alla 
de amatörbilder som sprids i medierna. En viktig lärdom med 
Last night in Sweden är att fotograferna i projektet arbetar i dia-
log med både andra bilder och med sina användare (en kopia av 
fotoboken skickades även till Trump!). På så sätt går det att säga 
att projektet vill problematisera användningen av bilder i dagens 
mediesamhälle. Det förhållningssättet betonar vikten av att syn-
liggöra fotografiet som förmedlare av verkligheten.  

De fotografer vi har uppmärksammat arbetar på olika sätt för 
att göra oss som medieanvändare medvetna om både fotografiets 
möjligheter och begränsningar som verklighetsförmedlare. Åter-
kommande i flera av exemplen är att fotografen ska ha förmågan 
att kombinera olika material. Inte minst handlar det om att däri-
genom aktivera användaren. Vi har också lyft fram exempel på 
hur amatörbilder kan användas i kombination med bilder tagna 
av yrkesfotografer för att öka trovärdigheten. Ett annat tillväga-
gångssätt är att synliggöra själva processen bakom tillkomsten av 
ett visst fotografi och de val som har gjorts. Flera av exemplen 
visar också att fotografer strävar efter att förhålla sig friare till 
fotografiet som medium. Att röra sig bortom dess tidigare doku-
menterande egenskaper och använda fotografiet för att provo-
cera, argumentera och utmana konventionella sätt att se på vår 
verklighet.  

Den fotograf som träder fram i samtida utställningar och 
fotoprojekt stannar inte vid att använda fotografiet som ett ge-
nomskinligt fönster mot världen. I stället vill samtidens fotograf 
– inte minst genom de möjligheter som digitaliseringen har
medfört – öppna för att göra mottagaren till en aktiv deltagare i
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användning av fotografiet som verklighetsförmedlare. I en tid av 
misstro mot såväl fotografiet som journalistiken kan det vara en 
viktig lärdom för framtidens bildjournalister. 

Patrik Åker är lärare och docent i medie- och kommunikations-
vetenskap på Södertörns högskola. Han har bland annat forskat om 
journalistikhistoria, medier och arkitektur, och strömmad musik. För 
närvarande arbetar han med ett projekt om fotografisk realism. 

Liudmila Voronova arbetar som lektor i journalistik på Södertörns 
högskola och är också ansvarig för ämnets internationella magister-
program. Som forskare är hon intresserad av jämförelser mellan 
olika länder med fokus på bland annat genus och politisk journalis-
tik, medier och konflikter, diasporiska medier och, för närvarande, 
fotoutbildningar. 
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