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Sammanfattning 

Jag har undersökt två verk av några av vår kanske största Svenska moderna nyrealister. 

Fotografen Lars Tunbjörk och målaren Peter Tillberg. Jag har valt att jämföra dem båda, dels 

för att utreda huruvida valet av teknik och material, dvs fotografi eller gestaltning med olja 

och pensel påverkar detta. Jag har tittat på hur andra aspekter kan påverka. Jag har också 

försökt utröna hur det subjektiva spelar in och om och hur man kan dra en gräns mellan det 

fiktiva och det dokumentära. Jag har undersökt deras bilder utifrån dokumentärfilmsteori, och 

kommit fram till att man kan utifrån de teorier jag utgått ifrån klassificera alla verken som 

dokumentära. 
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1. Inledning 
 

Jag har analyserat två fotografier av Lars Tunbjörk och två oljemålningar av Peter Tillberg. 

Jag hittar flera intressanta beröringspunkter och många saker som förenar dessa två 

konstnärers arbeten. I första hand använder jag mig av dokumentärfilmsforskaren Bill Nichols 

teorier om dokumentärfilm. Jag har även läst texter av andra forskare. 

 

Jag har valt två fotografier ur Lars Tunbjörks fotoutställning och bok Landet utom sig (1993). 

Jag intresserar mig för gränslandet mellan det dokumentära och det iscensatta, fantasi och 

verklighet. Vad är dokumentärt, vad skiljer det dokumentära från fiktionen? Skildrar 

fotografier verkligen en objektiv verklighet? Om konstfoto samtidigt kan vara dokumentära, 

kan inte då fotorealistiskt samtidsmåleri också vara det? 

 

Inom dokumentärfilm flyttas hela tiden gränserna och begreppen omdefinieras ständigt. 

Gränsen mellan fiktion, konst och dokument suddas ut. Det är inte helt ovanligt med 

iscensättningar där intervjuer illustreras med animation, lerfigurer eller rent abstrakt fotografi. 

 

Jag anser att både Tillberg och Tunbjörk skildrar en ordnad och trygg yta men där något tycks 

krackelera under våra fötter, samhället och folkhemmets sönderfall.  Jag har valt att analysera 

fyra bilder ur svensk samtidskonst. Två målade bilder av konstnären Peter Tillberg (1946-) 

och två fotografier av fotografen Lars Tunbjörk (1956-2015). Alla fyra bilderna beskriver det 

svenska samhället under 1970- 80- och tidigt 1990-tal. De föreställer alldagliga miljöer i 

svenska städer. Arbetarklass och lägre medelklass ser ut att vara representerade i de flesta av 

bilderna på ett eller annat sätt. Båda har ett slags avvaktande, ångestladdat förhållande till det 

moderna Sverige och till folkhemmet.  

  

Tunbjörks två fotografier kommer från utställning Landet utom sig (1993), jag har använt mig 

av boken med samma namn som kom ut i samband med utställningen.   

 

 



5  
 	

Utställningen och boken var en reflektion och en kritik över vad som inom vissa kretsar anses 

vara 1980-talets ytliga och konsumtionshetsande tillvaro, där framförallt arbetarklassen 

hetsades till konsumtion. Tunbjörk intresserade sig därför för stora torg och parkeringsplatser 

med dess stormarknader skriver Östlin i sin text.1  

 

 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Både Peter Tillberg och Lars Tunbjörk är två välkända namn i konstsverige. Tunbjörk 

känd för sin mörka humor när han skildrar det Sverige som växte fram under 1980 talet 

och enligt honom är på väg att falla sönder – bokstavligt och själsligt. Både Tunbjörk och 

Tillberg tycks kunna fånga denna  enslighet, en oro utan att man riktigt kan förstå vad som 

är fel så är det något som tycks ligga i luften.  Båda avstår från både orsaksförklaringar 

och lösningar. På så vis kan man kanske kalla både två en ny generation av  socialt 

engagerade konstnärerna.  

 

Jag kommer i undersökningen föröka reda ut om Tillbergs och Tunbjörks konst även kan 

betraktas som dokumentära verk. Min inledande fråga blir då att i första hand röna ut vad 

menas med dokumentär. Begreppet kan och orsakar nog en del förvirring eftersom det lätt 

missförstås för dokumentation. Dvs en objektiv avbildning av omvärlden. Om en konstnär 

är samtidsskildrare, vilket också en dokumentärfotograf eller dokumentärfilmare oftast är 

borde då inte andra medium än fotografi och rörlig bild kunna betraktas som 

dokumentära? 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1	Mellan verkligheter : fotografi i Sverige Östlin 2014 s.25-26	
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3. Metoder och teorier  
 

Jag kommer undersöka fyra bilder två oljemålningar av Peter Tillberg samt två fotografier av 

Lars Tunbjörk. Eftersom han kanske främst anses och själv anser sig vara 

dokumentärfotograf, menar jag att steget att använda mig av Bill Nichols mycket konsekventa 

och tydliga dokumentärfilmsteorier där han dels försöker reda ut vad det dokumentära 

egentligen är, men också dela upp olika dokumentära berättarstilar under olika paraplyer, eller 

genera, borde gå att applicera. Då Tillberg dels målar i en sådan realistisk stil och på andra 

plan ligger så när Tillberg i bildberättandet tänkte jag dra det ett steg till och se om samma 

teorier går att applicera även på mina undersökta målade bilder. Jag kommer även använda 

mig av texter av Liz Wells, professor i fotokultur  vid Plymouth universitet kritiskt granskar 

fotografiet som konst, dokument och dokumentärt. Jag kommer även kort att undersöka Bengt 

Olvångs texter om samtidskonst. Samt Pierre Bourdieu text om fotografiet sociala definition. 

Även andra texter och källor kommer att förekomma i undersökningen.  
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4. Hur definierar man vad som är dokumentärt? 
 

Resonemanget kring vad som anses vara dokumentärt och vad som inte är det har jag delvis 

hämtat från teorier kring dokumentärfilm, vid dessa tillfällen förtydligar jag det i texten. 

Begreppet kan lätt missförstås och gränsdragningarna är inte glasklara. Tillbergs bilder som 

jag har tittat på är gjorda under 1970-talet, dvs folkhemmets ´glansperiod´. Medan Tunbjörks 

bilder är från ett par decennier senare, efter 1980-talets ekonomiska turbulens och tidiga 

1990-talets ekonomiska kris. Enligt Bill Nichols har sättet att utrycka oss dokumentärt 

förändrats över tid. Speciellt stora förändringar, som på många sätt definierar dagens syn på 

det dokumentära, formades i brytningstiden mellan 1970- och 80-talet. Vårt sätt att förhålla 

oss till det dokumentära utmanas ständigt. Världen tolkas utifrån olika antaganden som 

dokumentärmakaren gör och historier konstrueras utifrån dessa antaganden. Skiljelinjen 

mellan det dokumentära och fiktion blir otydligare. Dessa historier är inte bara världen och 

människorna som skildras berättelser och verkligheter, i högsta grad ät det deras dess skapares 

röst och verklighetsbeskrivning fortsätter Nichols. 2 

 

Oavsett hur medvetna olika ställningstaganden är, så går det inte att komma ifrån det 

subjektiva. Oavsett om man arbetar med stillbildsfotografi som Tunbjörk, måleri som Tillberg 

eller rörlig dokumentär bild så gör man alltid olika val. Hur och vad av verkligheten väljer 

man att visa? Allt från att välja motiv, bildutsnitt och färgskala till materialet och tekniken du 

använder vittnar om att det är en medveten, eller i viss mån undermedveten människa som 

gjort dessa val utifrån sin egen förförståelse, bakgrund, personlighet, moraliska föreställningar 

osv. Något dokumentärt i meningen objektiv verklighet borde i så fall vara ett omöjligt 

uppdrag att frambringa.  

 

Men vad skiljer då det dokumentära från fiktionen eller det iscensatta? 

																																																								
2	B.	Nichols,	Introduction	to	Documentary,	2010	s.	1-3	
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Nichols använder själv ett antal olika kriterier som han i huvudsak applicerar på 

dokumentärfilm. Det dokumentära skildrar verkligheten, och saker som verkligen har hänt. 

Det handlar om verkliga människor, samt att det dokumentära berättar historier som verkligen 

har hänt3.  

 

Konstkritikern Uffe Berggren diskuterar i sitt paper Fotografi: Dokumentation eller 

konstform kring vad som egentligen skiljer ett fotodokument från fotokonst. Går det ens att 

göra en sådan gränsdragning? Berggren beskriver hur fotografi i rent dokumenterande syfte 

endast är till för att förmedla information, medan ett fotografi som uppnår verkshöjd, dvs ”är 

konst” har ett syfte att förmedla något mer än det konkret fysiska. Diskussionen har pågått 

sedan fotografiets barndom. 4 

 

Wells beskriver i sin bok hur konsthistorikern Abigail Solomon-Goueau argumenterar för att 

alla fotografier är dokumentära. Karin Beker Ohrn menar att det dokumentära fotografiet är 

en blandning av konst, journalistik, bildning, sociologi och historia. Fotografen har en vilja att 

dra uppmärksamhet till ett ämne t.ex. sociala frågor. Beker Ohrn menar att man bör rikta in 

sig på att försöka definiera olika typer av dokumentärt berättande och placera bilder eller 

filmer därefter5. 

 

 

Det dokumentära -Verkligheten en illusion? 

Slår man upp dokumentär i en ordbok har ordet sedan 1930-talet beskrivits som ett dokument 

eller inspelning. Men vad som är dokumentärt har idag en mycket bredare betydelse och 

varierar över tid och sammanhang. Ser vi en bild idag så är nog sannolikheten stor att vi 

börjar ifrågasätta dess uppkomst, upphovsmannens eller beställaren syfte Både tekniska 

inställningar som tex bländare och slutartid, brännvidd, framkallningstid, val av filmsort osv. 

liksom fotografens konstnärliga ambitioner som t.ex. komposition, val av motiv, vinkel osv 

påverkade hur verkligheten fångades och sedan uppfattades av betraktare6. 

 

																																																								
3	B.	Nichols,	2010	s.	11	
4	U.	Berggren	s.1	
5	Wells,	2015	79-80	
6	Liz	Wells,	2015	s	18-23	
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Ett dokument är ett bevis på att något existerar eller har hänt. Nichols kallar dessa bilder för 

indexbilder. En dokumentär bild är uppkommen ur ett särskilt sätt att se världen, gör 

antaganden om världen eller erbjuder ett särskilt perspektiv. Man använder ett bevis eller 

dokument som kreatören sedan tolkar. Indexbilder i sig är ett bevis, men tolkningen som 

kreatören gör kan inte i sig ses som ett bevis på att det är sanningen som berättas. En annan 

kreatör skulle göra helt andra tolkningar av situationen och platsen skriver Nichols. 7 

 

I och med att definitionen för vad som är dokumentärt hela tiden uppdateras, så förändras 

också uppfattningen om existerande verk utifrån olika kontexter som det dyker upp i. Ett 

nyhetsfotografi från 1930-talet som 50 år senare ställs ut i t.ex. ett galleri transformeras 

plötsligt till ett konstverk. Wells resonerar att det kanske har att göra med att ju äldre och mer 

avlägsen den verklighet som visas på fotografiet blir desto mindre förankrar mentalt det till 

våran egen verklighet8.  

 

Nichols kriterier 

Följande tre kriterier syftar Bill Nichols i huvudsak till modern dokumentärfilm (ca 1980 -) 

men jag menar att  med mycket små modifikationer är teorierna fullt applicerbara i den här 

undersökningen.  Det dokumentära har mer och mer börjat likna fiktionen. Någon exakt 

definition av vad som är dokumentärt har aldrig funnits.  Definitionen är flytande och enligt 

Nichols har olika ikoniska verk inom dokumentärfilm omdefinierat och skapat nya 

konventioner för vad det dokumentära är.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
7	B.Nichols	2010	s.34-35	
8	Liz	Wells,	2015	s.70-72	
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1. Dokumentärer handlar om verkligheten, dom handlar om något som verkligen har 

hänt. 

För det första konstateras att även fiktion, eller som vi kallar det i vår undersökning – 

det iscensatta,  kan handla om verkligheten och berätta eller återberätta verkliga 

historier. Därför bör man omdefiniera begreppsbeskrivningen menar Nichols, för att 

kunna särskilja dem.  

 
Efter Nichols modell 2010 s.145 
 

Det dokumentära berättar och refererar direkt till vår verkliga värld. Medan det 

iscensatta, allegorierna, befinner sig i en konstruerad värld även om historien i sig 

utspelat sig i vår verklighet. I allegorierna överväger skildringen av en fiktiv värld. I 

den fiktiva världen berättas ett skeende, en historia, men all fiktion är inspirerad av 

den verkliga världen.  Subjekten i den dokumentära världen är till övervägande del en 

skildring av den verkliga människan och inte en karaktär. Formen i sig säger inte 

nödvändigtvis något om huruvida något är dokumentärt eller inte. En dokumentär 

skildring kan ha formen av fiktion medan fiktionen kan låna grepp från de 

dokumentära uttrycksätten. Dokumentären är inte en reproduktion av verkligheten. 

Utan en representation i en existerande värld. En dokumentär kan vara baserat på ett 
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dokument men behöver inte så vara och är liksom konsten något mer utöver det 

fysiska. 9 

 

 

 

 

 

” Documentary films speaks actual situations or events and honor known facts; they do not 

introduce new, unverifiable ones. They speak directly about the historical world rather than 

allegorical ones”10.  

 

2. Det dokumentära skildrar verkliga människor. 

Påståendet om verkliga människor är också något luddigt och behöver modifieras. Det 

iscensatta är ju också en skildring av verkliga människor även om dessa tar sig rollen 

av en karaktär. Man kan säga att det iscensatta är en verklig människa som spelar en 

fiktionaliserad karaktär (hur bra skådespelaren än är så är denne främst sig själv 

tolkandes någon annan). I en dokumentär intar subjektet också en roll och spelar 

rollen av sig själv. Vid fotografering eller avbildning på annat sätt så är subjektet 

medveten om betraktarens närvaro, såvida bilden inte är tagen i smyg, vilket 

oundvikligen i större eller mindre uträckning gör att personen spelar en karaktär 

baserad på sin egen självbild. Många fotografer och dokumentärfilmare brukar försöka 

minska den faktorn genom att tillbringa mycket tid med subjektet innan själva bilden 

eller det aktuella materialet som slutligen används tas, detta för att det finns en ide om 

att personen ska vänja sig eller ´glömma bort´ betraktarens närvaro.  

 

Äkta människor? 

En stor skillnad mellan en skådespelare och en så kallad ”riktig” människa är att 

skådespelaren blir instruerad hur den ska agera medan i en dokumentär agerar 

subjektet utifrån egen vilja.  Den kanadensiska sociologen Erving Goffman kallade 

dokumentära subjekt för sociala skådespelare (Eng: Social actors). 8  Att representera 

sig själv på bild avslöjar olika mycket om den verkliga människan utanför bilden 

																																																								
9	B.Nichols	2010	s.7	
10	B.	Nichols,	2010	s	7	
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beroende på hur mycket personen väljer att visa av sitt riktiga jag. Givetvis är det inte 

bara kameran som får oss att inträda i olika roller. Man tar på sig en roll när man är 

hos doktorn, förväntas representera på arbetet, träffar en äldre släkting och en annan 

när man är med familj eller vänner t.ex. Så att spela roller är därför också en del i ens 

verkliga liv. Vem subjektet eller jaget är blir en allt för komplex filosofisk fråga. 11 

 

”Documentaries are about real people how to not play or perform roles” 12 

 

3. Det dokumentära berättar  historier som sker i den verkliga världen 

Frågan är vems verklighet och skeende det är som berättas, är det subjektet eller är det 

konstnärens bild av verkligheten vi ser? Verkligheten som representeras på fotografiet 

eller målningen filtrerar sedan genom betraktarens egna förförståelse och erfarenheter. 

Även om det dokumentära är en skildring av verkligheten så är det kreatörens 

skildring av verkligheten, världen visad med konstnärens röst. Dessa ovannämnda 

kriterier omtolkas och omdefinieras hela tiden. Nichols menar att man likväl kunde 

sammanfatta det dokumentära genom att konstatera: det dokumentära beskriver 

verkligheten, ”documentaries adress reality.”13 eller att dokumentärer handlar om 

verkliga människor (händelser eller platser) som representerar sig själva. Skillnaden 

mellan fiktion och det dokumentära är i detta avseende, menar Nichols, att fiktion är i 

huvudsak konstnärens berättelse även om den återberättar verkliga händelseförlopp, 

medan i det dokumentära är det subjektet eller verkligheten som står för berättelsen 

tolkat genom konstnären. Även det dokumentära är historieberättande.  

 

Iscensatt dokumentär 

Värt att notera att det dokumentära också kan vara iscensatt, utan att för den skull bli fiktion. 

En rekonstruktion, återberättad av verkliga människor kan också vara en dokumentär 

argumenterar Nichols. En film som ofta kommer upp som exempel när man försöker definiera 

vad som är dokumentärt är ofta Flahertys Nanook of the North.14 Här har regissören bett 

inuiterna att framför kameran använda jaktmetoder man slutat med för mer än tre decennier 

sedan. Det är alltså inte nödvändigtvis fiktion, men det är en rekonstruktion. Nichols anser att 

																																																								
11	B.	Nichols,	2010	s.8	
12	B,	Nichols,	2010	s.	8		
13	B.	Nichols,2010,	a.1	4	
14	R.	Flarethy	Nanook	Of	the	North,	1922	
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det finns två viktiga kriterier i Nanookexemplet. För det första så var Flaherty mycket noga 

med att jaktmetoden som visas i filmen var exakt utförd så som man historiskt gjort bland 

inuiterna. För det andra så spelar inuiterna sig själva och i sina naturliga miljöer. Så man 

skulle både kunna påstå att inuiterna representerar sig själva eller att de spelar en roll scener 

ur sitt folks förflutna. Även en iscensättning kan alltså vara dokumentär. Ett indexfotografi är 

en reproduktion av verkligheten medan det dokumentära snarare är en representation av 

omvärlden. En reproduktion är enligt detta resonemang, tex ett passfoto är en kopia medan en 

representation ger oss insikt och perspektiv.  

 

En definition i förändring 

Definitionen av vad som är dokumentärt flyttas ständigt. Nichols resonerar kring etikettering 

och menar att vad som är dokumentärt dels definieras av om en institution ger ett verk en 

sådan etikett, i Nichols exempel tv-kanaler eller produktionsbolag men principen borde kunna 

appliceras på t.ex. gallerister och förläggare. Etiketten kan också sättas av verkets skapare. 

Även publikens förväntningar och uppfattning definierar huruvida något är dokumentärt eller 

inte. Problemet med denna definition är att den görs i förväg, därmed kan gallerister, 

konstnärer eller förläggare ha helt olika syn på vad som är dokumentärt. Uppfattningen av ett 

existerande verk kan modifieras över tid beroende på sammanhang och rådande konventioner. 
15 

 

” Our understanding of what is a documentary changes as those who make documentary 

change their idea about what they want to make”16 

 

De dokumentära tillstånden 

Nichols har delat upp det dokumentära i vad han kallar för ”De sex dokumentära tillstånden” 

(engelska: modes). Eftersom dokumentärfilm inte går att definiera på samma sätt som 

genrefilm, exempelvis western och science fiction så används istället olika begrepp, 

underkategorier eller etiketter för att beskriva vilken typ av dokumentär det är frågan om. 

Definitionen gör Nichols utifrån hur världen och subjekten representeras i verket. Som i andra 

försök att definiera det dokumentära berättande så finns här inga distinkta gränser, utan man 

utgår från det grepp som väger över. Kreatörens röst, eller fingeravtryck som Nichols 

																																																								
15	B	Nichols	2010,	s.	10	
16	Nichols,	2010	s.20	
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beskriver det manifesterar konstnärens individuella stil. Inom filmen kallar man kreatörer med 

en extra stark personlig röst för auteurer. Dessa tillstånd kan och bör, enligt Nichols, 

appliceras på flera områden än just film. Det är inte helt tillfredställande att använda dessa 

olika grepp som historiska markörer för det dokumentära i enskilda verk, men man kan 

givetvis se trender om man ser på helheten. Sammanfattningsvis kan man säga att de olika 

stämningarna definieras av viljan att definiera världen på ett särskilt sätt.  

 

 

Det poetiska tillståndet, där bilder och miljöer och stämning är en bärande berättarkomponent, 

innebär att man låter suggestiva eller stämningsfulla bilder bygga den atmosfär man vill 

uppnå. Man använder i rörlig bild sig av tempo och rörelse för att vagga in åskådaren i önskat 

tillstånd. Inom dokumentärfilm kan man här ofta finna experimentella filmer och sådana som 

brukar benämnas som avantgarde. Inom filmen saknar dessa filmer en logisk dramaturgi utan 

det är ett tillstånd snarare än en historia man vill skildra. Här väger ofta kreatörens och 

subjektets roller lika tungt. Här underordnas retorik till fördel för det expressiva uttrycket. 

Känsla framför intellekt. Det poetiska tillståndet öppnar upp för alternativa tolkningar av 

´sanningen´. Vi får här uppleva snarare än resonera. Den poetiska dokumentären hämtar 

råmaterialet från den verkliga världen och förvandlar den sedan till något annat. Man strävar 

efter att skildra en känsla framför att förklara något eller berätta en historia eller förmedla 

fakta. Det är inte heller centralt att kreatören försöker peka på förändringar som måste ske 

eller ett problem som ska uppmärksammas. Den poetiska stilen växte fram jämsides med 

modernismen där fragment och subjektiva sätt att tolka och beskriva världen växte fram17. 

 

” The poetic documentary , thug, draw on the historical world for their raw material but 

transform this material in distinct ways”18 

 

I det Observerande tillståndet, där vi får illusionen av att se en rak och oförfalskad, förskönad 

eller förvrängd verklighet, sägs kreatören obemärkt observera utan att dess närvaro påverkar 

subjektet. Det är i huvudsak tittaren som får göra ställningstaganden och göra värderingar av 

vad som sker. 

 

																																																								
17	Nichols	2010	s.163	
18	Nichols	2010	s.164	
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”We look in on life as it is lived” 

 

Här är inte det enskilda subjektet lika tydligt definierat utan individerna befinner sig 

tillsammans i ett sammanhang. Det är sammanhanget och inte personerna som är centrala. 

Betraktaren får själv antingen betrakta hela situationen eller bestämma var denne ska lägga 

sin uppmärksamhet. Den observerande formen ska inte tolkas som det samma som 

dokumentation eller som något objektivt. Det är fortfarande kreatören som väljer bilder som 

berättar det denne vill förmedla. Det görs gällande dock att det observerande saknar 

iscensättning då iden är att helst obemärkt observera det som sker.  Det observerande 

förutsätter att subjektet är upptagen med något för att denne inte ska distraheras av kameran 

och agerar därefter.  Här ges ett intryck av att kreatören inte är med och påverkar subjektens 

handlande inför kameran. Stilen utvecklades under 1960-talet när enklare teknisk utrustning 

gjorde det möjligt att operera den ensam, man kunde alltså förflytta sig lätt och det var enkelt 

att ändra utsnitt om man upptäckte något av intresse. Detta minskade motivationen att arbeta 

med iscensättningar, man kunde helt enkelt lättare fånga användbart och intressant material 

direkt när det sker.  Nichols resonerar kring den etiska aspekterna av den observerande 

formen. Frågan är om det inte finns risk för cynisk voyeurism om man betraktar och inte 

ingriper fast man kan o tex subjekten utsätter sig för fara? Risken finns också att subjektet blir 

representant för ett problem istället för sig själv som individ.  

 

”What we saw was what there was, or so it seemed…”19 

 

I det deltagande tillståndet, där kreatören själv träder in och påverkar utgången av ett förlopp 

eller berättelse, interagerar man med subjektet.  Det här dokumentära uttrycket tog form under 

1960-talet. Inom dokumentärfilm kan filmaren konfrontera eller prata med subjektet. Här 

finns inte den fjärde väggen, på ett plan kan man säga att denna form är i viss mån 

självreflekterande. Det som sker gör det alltså i stort tack vare  dokumentärskaparens närvaro. 

Världen, eller historian utvecklas runt konstnären genom dess närvaro. Det finns också 

experiment där publiken är deltagande genom en installation med en interaktiv filmvisning 

där man själv väljer utvecklingen, genom att välja ut delar ur ett videomaterial, vilket är 

intressant då det understryker vad dokumentärfilm är och inte är. Det understryker tesen om 

att dokumentären är en allegori som utvecklas inuti en existerande värld. 

																																																								
19	Nichols,	2010	s.173	
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Det reflekterande tillståndet, där olika konventioner används för att utrycka olika känslor och 

sinnestillstånd. Kreatören försöker genom bildberättande att säga något om sin omvärld. Här 

reflekterar mediet alltså över sig självt. Det kan vara genom att fotografens skugga eller 

spegelbild syns i bild.  (medvetet, inte genom tekniskt misstag)  eller att subjektet vänder sig 

direkt till fotografen. Även kamerablixt eller medveten oskärpa förstärka den effekten. Det 

Reflekterande dokumentära försöker medveligöra att det vi ställs in för är en konstruerad 

representation.  Precis som i den deltagande formen finns här kreatören som ett självklart 

element i berättandet. Det reflekterande tillståndet ifrågasätter realismen antaganden om att 

representera verkligheten.  

 

 

I det performativa tillståndet, där vi förväntas se och känna kreatörens subjektiva eller 

expressiva tolkning av omvärlden strävar man efter betraktarens reaktion på konstnärens egna 

sätt att uttrycka sina tankar, sin världsbild och sinnesstämning. Man avvisar tanken på en 

objektiv verklighet och är istället ute efter att nå fram med vad man vill utrycka eller säga om 

t.ex. samhället eller subjektet. Den här stilen växte fram under 1980-talet, och sägs vara en 

reaktion på identitetspolitiska strömmingar. Här strävar man efter att ge subjektet sin egen 

röst, att få representera sig själv. Kreatören har en idé om ett tillståndet eller problem som 

denne vill belysa. Denne strävar sedan efter att låta subjektet och publiken göra analysen av 

vad, om något behöver göras. Tolkningen blir olika beroende på betraktarens förförståelse och 

egna upplevelser. Den performativa formen erbjuder emotionella tolkningar snarare än 

intellektuella sådana. Inte helt olikt Olvångs tankar kring nyrealismen inom måleriet.  Den 

performativa världsbilden antyder att det finns något mellan raderna, något mer som inte sägs 

eller visas i bilden.  

 

” Performative documentary bring the emotional teensiest  of embodied experience  and 

knowledge  to the fore rather  than attempt to do something tangible”20 

 

Det förklarande tillståndet liknar i viss mån det observerande men här vill man berätta något 

om den fysiska världens beskaffenhet. Man illustrerar t.ex. hur en maskin fungerar eller hur 

																																																								
20	Nichols	2010	s.203	
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ett hantverk eller en utvecklingsprocess går till, eller hur människor lever och bor osv. Här 

talar man direkt till betraktaren och det må ge ett intryck av att vara objektivt, vilket 

naturligtvis inte är fallet. Snarare finner man propaganda under denna genre, man berättar 

”hur det ligger till” och inte som i t.ex. den poetiska stilen där man istället berättar hur man 

tycker eller känner att det är. Däremot har man inom det förklarande tillståndet större förmåga 

att operera utan att inverka på subjektens handlande. 21 Här kan vi räkna in plakatkonsten och 

den politiska konsten under framförallt 1960 talet som säger sig sitta på sanningen och ger sig 

själv tolkningsföreträde och också ger lösningen (inte sällan revolution).   

 

Komplext förhållandet till verkligheten 

Den dokumentära bilden har ett särskilt förhållande till verkligheten. Redan under 1900-talets 

början började debatter om fotografiers förhållande till verkligheten dyka upp. Till en början 

tänkte man att kameran ser det den ser och fångar verkligheten, men så enkelt är det 

naturligtvis inte. Barthes anser, skriver Bengt Olvång, att fotografiet är en exakt men 

förminskad kopia av verkligheten. Barthes påstår att ett fotografi endast är en text som kan 

läsas. Att fotografi skulle vara en perfekt kopia av verkligheten avfärdas av bland annat 

Arnheim, ett fotografi kan läsas genom intryck menar han.  Även  här finns samma tankar om 

hur vi ser något konkret, men något annat finns där bakom. Något som vi själva får tolka vad 

det består i. Inte allt för sällan ser man även här ett tydligt avståndstagande och en kritik mot 

modernismen och dess anhängares världsbild. Nyrealisterna ansåg sig vilja avslöja 

illusionerna och visa upp världen så som dem såg den.22 

 

Ögat – En biologisk kamera? 

Vad Olvång  menar att dessa båda har missat är att ögat faktiskt fungerar ungefär som en 

kamera, dvs det vår hjärna tolkar är en projektion på vår näthinna. Färger uppfattas när ljusets 

olika våglängder träffar vår hornhinna, men bara ett relativt smalt spektrum tolkas av våra 

ögon.  Ändå brukar vi anse att det vi ser med våra egna ögon är mer sant än ett fotografi. Men 

vi söker med blicken, vi letar efter saker utifrån våra erfarenheter och tidigare intryck och 

föreställningar. Även Pierre Bourdieu kritiserar tanken på att fotografiet är en inspelning, eller 

en kopia av verkligheten. Bourdieu menar att det är ett lättvindigt förhållningsätt till 

																																																								
21	Nichols,	2010	s.31	
22	B.	Olvång,	1983	s.	44	
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sanningen. 23. Fotografiet är alltid ett resultat av fotografens aktiva val. Bourdieu menar att 

uppfattningen om att fotografiet innehåller en slags objektiv sanning kommer från att 

fotografiet från början slog igenom då man fotograferade sociala samhällsproblem, vilka man 

ansåg vara verkliga och till och med objektiva. Kameran i sig har tekniska begränsningar eller 

fördelar beroende på hur man ser det jämfört med ögat. Dels registrerar kameran saker som 

man sedan till skillnad från ögat har god tid på sig att analysera, men kameran är också enögd 

och kamerans brännvidd kan justeras på ett sätt som våra ögon aldrig kan (Välja bort eller 

lägga till). Till skillnad från ögat kan vi också lätt radera och kasta bilder som inte faller i 

smaken eller berättar det vi vil uttrycka.l24. 

 

Förstärkt verklighet 

På 1930-talet fotograferade Arthur Rothstein en torkad skalle av boskap: Eftersom han var där 

för att dokumentera den svåra torkan som härjade i trakten tyckte han att bilden skulle 

representera den svåra situationen tydligare och flyttade skallen från en gräsplätt och la den 

istället i den torrspruckna jorden innan han tog sin bild. Han iscensatte alltså bilden för att 

förstärka intrycket, men bilden brukar fortfarande presenteras som ett dokumentärt fotografi25.  

 

Under en period  under 1930 växte olika konventioner framom hur man skulle kunna skildra 

fotografiet mer sanningsenligt t.ex.  att blixt inte fick förekomma blev en föreställning.26 Det 

ansågs att den hade allt för stor inverkan på vad man menade var verkligheten. Man skulle 

kunna argumentera för att blixten lyfter fram verkligheten på ett objektivt sätt då allt får 

samma värde. Skuggor suddas ut, ljuset blir jämnare, och därmed ersätter det naturliga ljuset. 

Även saker som perspektiv och färg påverkas. Liksom att skärpan lägger sig jämnare. Å andra 

sidan fungerar blixtar på nära håll, i synnerhet utomhus så att man  snarare lyftet fram det som 

träffas av blixten och får andra föremål eller subjekt att framstå mörkare.  varpå Färger blir 

ljusare och objekt som är upplysta av blixten framträder tydligare i förhållande till 

bakgrunden.  

 

 

 

																																																								
23	P.	Bourdieu	,	1965	s.72-75		
24	P.	Bourdieu	,	1965	s.72-75		
25	L.	Wells	2015	s.91	
26	Wells	2015	s.	91	
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Dokumentärt, fotojournalistik eller verkshöjd? 
 

Till detta följer då förstås följd frågan: vad menas med, och hur definierar man, att något 

refererar till verkligheten?  Som konstaterat av Nichols så finns det ingen riktigt bestämd form 

för vad som är dokumentärt. Journalistiskt fotografi, dokumenterande och dokumentärt 

fotografi är former som ständigt korsar varandras gränser. En viktig skiljelinje är att 

journalistiskt fotografi oftast har en text att förhålla sig till medan det dokumentära mer står 

för sig själv och är texten. I dessa bilder finns traditionellt sett inte narrationen lika 

närvarande utan är mer till för att understryka eller förstärka en skriven text27. 

 

Den stil som karaktäriserar Tillbergs båda målningar, men också i viss mån Tunbjörks 

fotografier beskriver Bengt Olvång som nyrealism. Nyrealismen var en slags reaktion på 

modernismen.  Nyrealistiska  bilder har ett stråk av overklighet, en alienering från världen  

sig. Den på ytan perfekta och konstgjorda värld vi konstruerat under modernismen ställdes i 

kontrast till den levande organiska människan. Hon kände sig alienerad. Beng Olvång 

beskriver det som om hela världen till och med träd och människor var livlösa kulisser 

tillverkade i plast.28 

 

”Hela tiden dröjde en stämning av overklighet och vilsenhet kvar i bilderna”29   

 

Suddiga gränser 

Den nyrealistiska bildvärlden förmedlar en oro för hur det ordnade ska falla sönder och kaos 

ska uppstå. En cynism över de döda tingen med likväl en stark medkänsla beskriver Olvång. 

Han framhåller också att dra slutsatser om sakernas tillstånd ligger i huvudsak hos 

betraktaren. I nyrealistiska bilder finns inte heller någon uttalad ideologi, inga lösningar eller 

ens tydliga problemformuleringar, utöver beskrivning av symtomen. Vilsenheten, 

																																																								
27	L.	Wells,	2015,	s.80	
28	Olvång	1983	s.48	
29	B.	Olvång,	1983	s.44		
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ensamheten, anonymiteten och tomheten – den finns där, men varför det är så får vi själva 

fundera på.  Dock finns här en tydlig kritik mot den nya samhällsordningen. Olvång beskriver 

nyrealisterna som en generation målare uppväxta mellan två olika samhällen. Det före och det 

efter andra världskriget. Konstnärer som ansågs tillhörandes nyrealisterna kände sig som 

främlingar i det nya Sverige som växte fram. Nyrealismen har en förmåga att etsa sig fast i 

vårt medvetande. Alldagliga miljöer men där ytor blivit sterila eller fått ett främmande ljus i 

kombination med att dem är samtida gör att man associerar bilderna med fler sinnesintryck än 

synen. Välbekanta föremål och platser vet vi hur dem låter och bilderna tycks kunna nå oss på 

ett djupare plan. Olvång funderar kring huruvida den nyrealistiska stilen i sig är det som slår 

an toner i oss hos dessa vid en första anblick tråkiga och vanliga miljöer. Han gör en 

intressant jämförelse mellan fotografi och måleri. Han menar att även om en nyrealistisk 

målning är en exakt avbildning av ett existerande fotografi så lägger man ofta stor 

uppmärksamhet i att studera högdagrar, glans och ytor osv. Inte bara för att man fascineras 

över konstnärens skicklighet resonerar han, utan också för paradoxen av hur länge konstnären 

måste ha arbetat med ett enda litet synintryck (Flera månaders arbete för Tillberg skulle för 

Tunbjörk i teorin kunna ta en 1/1000 s). För att bilderna ska berätta något mer för oss behövs 

oftast, menar Olvång, något mer, något som särskiljer bilden från den objektiva verkligheten.  

Eller rättare sagt, hur skiljer sig den målade bilden från våra minnen av den värld som 

konstnären målar?  

 

 
Efter Nichols modell s 146 
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5. Kort presentation av Lars Tunbjörk och Peter Tillberg 
 

Lars Tunbjörk (1965-2015) var från början nyhetsfotograf på Borås tidning och senare på 

Stockholmstidningen. Tunbjörk bodde under senare år i Stockholm och levde där som 

frilansande fotograf. Han gav ut fotoböckerna30 Gränslösa bilder (1987), Om sakernas 

tillstånd (1989), Landet utom sig (1993), Kontor (2002) Home (2002), Dom alla (2003), I 

love Borås (2006), Vinter (2007). Han vann  flera utmärkelser, bland annat årets fotograf 

1982. Själv beskriver han Landet utom sig som det roligaste han gjort. Allt hade förändrats, 

det var som att befinna sig i USA säger han. Nya färger, plast och engångstänket tog plats i 

Sverigebilden. Allt detta efter att en kort högkonjunktur under 1980-talet hade skapat ett helt 

nytt Sverige. 31.  

 

”Jag har däremot hållit mig kvar till stor del i den svenska småstaden och vardagen där. Det 

är det som intresserar mig mest, det vanligaste. Jag vill vända och vrida på det mest 

uppenbara. Fotografen William Eggleston uttryckte det på ett bra sätt – att vara i krig med 

det uppenbara.”32 

 

Peter Tillberg (1946-) föddes i Hammarby utanför Stockholm. Numera är han bosatt i 

Frankrike och är medlem i konstakademin. Tillberg är utbildad vid bland annat 

konstakademin 1964-69 och senare Kungliga Konsthögskolan. Tillberg är både skulptör där 

han ligger bakom flera offentliga verk och målare. Tillbergs måleri är känt för att skildra 

vardagliga arbetarklassmiljöer i Sverige under 1960-80-tal. Det som särskiljer hans uttrycksätt 

är hans hyperrealistiska eller fotorealistiska målningar. Han arbetar främst med oljefärg. Hans 

målningar karaktäriserats förutom den realistiska stilen av ödslighet och tristess. I många av 

hans verk finns små stråk av surrealism. Under en period av sin karriär arbetade han mycket 

																																																								
30		
31	2016-01-14,	http://publish.tt-gruppen.com/2015/04/15/fotovarlden-sorjer-lars-tunbjork/	
32	2016-01-13	http://www.kamerabild.se/artiklar/intervjuer/lars-tunbj-rk-humor-med-k-rlek	
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med att på ett realistiskt sätt avbilda stenar och då inte sällan med ett mått av surrealism där 

gravitationen tycks ha upplösts och stenarna svävar fritt.33 

 

6. Bildanalyser 
 

I Tunbergs fotografi #1 Föreställande Två pojkar på Domustorg” är pojkarna vända bort från 

oss, liksom pojken i Tillbergs Jonas och Tv:n  tittar genom ett fönster där världen utanför 

tycks ha frätts bort. I Tillbergs Mitt i Sverige syns inget liv alls på gatan, samma sak i 

Tunbjörks restaurangbild där någon verkar ha börjat duka fram lunch och hunnit till ärtor. 

Men ingen tar mat, ingen har lämnat flaskor i tombaken eller ställt sin bricka i brickvagnen. 

Tillbergs gata i Mitt i Sverige är också den död och steril. Det är nästan en postapokalyptisk 

stämning i alla fyra bilderna, allt är välordnat men mänskligheten tycks ha upphört att 

existera. 

 

Tunbjörk säger i en intervju att när han lyckas få sin subjektiva verklighet och sitt eget 

sinnestillstånd med en objektiv dokumentär verklighet har han lyckats som bäst. 

Han letar först efter en miljö som intresserar honom, därefter hittar han en person som agerar 

i den miljön. Även om Tunbjörk inte i viss utsträckning iscensätter verkligheten kan han 

däremot vänta väldigt länge på att en situation skall inträffa som bekräftar hans världsbild 

eller sinnestillstånd, det kan vara rätt människor, rätt väder och ljusförhållanden osv. Ibland 

kan han resa tillbaks till samma plats flera år senare för att få till rätt bild. 

”– Ibland kan det gå blixtsnabbt, ibland en halvtimme. Vissa platser åkte jag till i flera år, 

som Hultsfredsfestivalen och Kiviks marknad, utan att få en enda bild som gick att 

använda.”34 

 

 

																																																								
33	201-60-1-13	https://www.bukowskis.com/sv/fineartbukipedia/3901-peter-tillberg	
34	160113		http://www.kamerabild.se/artiklar/intervjuer/lars-tunbj-rk-humor-med-k-rlek 
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6.1 Landet utom sig #1 (Tunbjörk lars, 1990) 

 
Tunbjörks fotografi #1 föreställer två pojkar i blå frigolithjälmar. Pojkarna ser ut att vara i 

tioårsåldern, pojkarna har likadana ljusblå bomullsjackor på sig och av kläder och hjälmarna 

förstår man att bilden är tagen (eller föreställer) en inte allt för avlägsen tid från att bilden 

publicerades 1993. Av hur ljuset reflekteras på jackor och hjälmar får man anta att en eller 

flera kraftiga blixtar använts på ganska nära håll.  

 

Pojkarna på bilden står och tittar ut över en nästintill öde Domusparkering, i vad som verkar 

vara en mindre svensk stad. Mitt emellan pojkarna finns en starkt kulört orange papperskorg i 

plast. Längst bort på andra sidan torget, ca 50 m bort, syns det nedsläckta Domusvaruhuset 

som skymmer hela horisontlinjen. Den stora blåvita skylten Domus Stormarknad som sitter 

ovanför den nedsläckta entrén (det är kolsvart inuti butiken) sitter på en mörkblå korrugerad 

plåt som nästan framträder som svart i bilden. Halvt nedfällda vita och svartrandiga markiser 

löper längs hela fasaden. En del av byggnaden är gjord av mörkrött tegel.  Det mycket lilla 

som syns av himlen bakom Domus-varuhuset visar en blå himmel med lite spridda moln.  

 

På torget finns små runda öar med välskötta blomsterarrangemang i konformade skapelser på 

ca 1,5-2 meter i höjd. Färgerna på arrangemangen går i rött och gult. Ett par små planterade 

träd syns också till vänster på torget. Bland blomsterarrangemangen syns halvt dolda, två 

pojkcyklar parkerade. Av ljuset och skuggorna på papperskorgen och pojkarna att döma kan 

man anta att motivet är taget någon gång på eftermiddagen. Av pojkarnas tunna kläder och 

planteringarna på torget framgår det att det är sommar. 

 

Användandet av kraftiga blixtarna som har blivit lite av Tunbjörks signum gör att skuggor 

suddas ut och kontraster blir skarpare. Ingenting i bilden framhävs mer än något annat. På 

marken kan man dock se att dom tycks stå i skuggan. Detta faktum förstärker den alienerande 

känslan som blixten skapar. Skärpan ligger i hela bilden. Wells menade att detta skapar en 
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mer objektiv bild av verkligheten35 vilket jag inte håller med om helt. Blixten gör att torget 

känns mer sterilt och skapar en slags artificiell främmande känsla. I detta fall får jag gå på 

Olvångs tankar kring nyrealismen, det familjära görs en gnutta främmande för att skapa oro 

hos betraktaren.  

Blixten har förstärkt de blå gälla färgerna i pojkarnas jackor och hjälmar, eliminerat skuggor, 

och fått förgrunden, Domusvaruhuset, att se mörkare ut än det förmodligen var. Dessutom så 

gör blixten att bakgrunden, Domusvaruhuset blir mycket mörkare än det egentligen är, vilket 

man periodvis har sett som manipulation, vilket det i ganska stor utsträckning också är.  

Greiersson som myntade uttrycket att det dokumentära är en kreativ behandling av 

aktualiteter, ”Documentary is a creative treatment of actuallity”36  menar att det dokumentära 

alltid har stråk av fiktion och vice versa. Det som definierar det dokumentär enligt honom, är 

att det som sker framför kameran primärt speglar verkliga situationer. 37 

   

Om man tittar på Nichols tre kriterier för för det dokumentära så uppfyller bilden samtliga 

kriterier, men men vissa reservationer. Det som sker på torget har verkligen hänt, den visar 

verkligheten. Även om här finns en viss nivå av iscensättning. Blixten har monterats, och dom 

har sannolikt ombetts att vända sig bort från kameran. Tunbjörk förklarar som jag tidigare 

skrev söker upp verkliga människor i verkliga miljöer, vilket då även uppfyller kriteriet att det 

är verkliga människor som representerar sig själva. Att det finns inslag av iscensättning gör 

inte bilden till fiktion, det dokumentära överväger det fiktiva . Av Nichols sex 

huvudkategorier för det dokumentära är det performativa tillståndet precis som i nyrealismen 

vet vi att något är skevt. Kanske är det tomheten på en plats avsedd för liv och rörelse, av 

saknandet av skuggor och bortvända blickar. Något som den performativa konstnären som 

arbetar medvetet med att föra fram, samtidigt som Tunbjörk undviker att ge oss lösningar. 

Samtidigt som det performativa tillståndet är starkt finns här förstås även den poetiska 

tillståndet närvarande, miljö och stämning är lika viktig som subjekten för att skapa helheten 

och berättelsen. 

 

 

 

																																																								
35	Wells	2015	s	91	
36	Nichols	2010	s.	6	
37	Nichols	2010	s.6-7	
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1.2  Landet utom sig #33  

 

Fotografierna i Landet utom sig har inga titlar utan endast nummer. Bilden är tagen i 

Degerfors 1993. Bilden skildraren en tom brickvagn i aluminium och litet ett bord med en vit 

duk på. På bordets engångsduk står en tom röd läskback och till höger en glasskål med gröna 

ärtor med en sked i. Bakom bordet och den tomma brickvagnen syns en gul betongvägg. 

Golvet ser ut att vara någon form av mörkbrun träfaner eller möjligen parkett. Ungefär en 

meter upp på väggen sitter något som liknar en bård med en bredd på en eller ett par 

decimeter i samma färg och material som golvet. Bilden är tagen snett uppifrån. 

 

Blixten och verkligheten 

Med hjälp av blixten förstärker Tunbjörk även här den sterila stämningen, frånvaron av 

skuggor och den ödsliga tomheten för tankarna till Tillbergs nyrealism även om Tillberg har 

ett helt annat förhållningsätt till skuggor och ljus än vad Tunbjörk har, i Tillbergs målningar 

tycks istället allt vara satt i skugga. Vi vet egentligen inte exakt vad som försiggår i bilden, 

fotografiet är inte heller på något vis ett tydligt politiskt ställningstagande (men det skulle 

likagärna kunna vara kritik mot kommersiell konformism som mot kommunala inrättningar). 

Detta öppnandet för spekulation, och egna slutsatser som vi ser i undersökningens samtliga 

bilder går i linje med Nichols beskrivning av det performativa skeendet liksom Olvångs 

tankar kring nyrealismen. Konstnärens oro och vemod blottas, men vi får inte veta vad som 

orsakat dessa spänningar, eller vad man ska göra åt dem. Den tomma backen och skålen med 

orörda ärtorna tyder på avsaknaden av mänsklig närvaro. Samtidigt har något troligen precis 

ställt ärtorna. En uppenbar närvaro av en mänsklig hand, men ändå är det frånvaron av liv 

som man slås av. Här saknas liksom i föregående bild förklaringar. Tunbjörk lyfter i en 

intervju fram sin oro och vad han ser är galet. Här finns ingen tydlig propaganda eller politisk 

agenda inbakad (vad jag kan erfara) Just frånvaron av människor, på en plats där man tänker 

sig liv och rörelse stärker känslan av alienering, även här kan man applicera Olvångs tankar 

kring nyrealismen liksom Nichols poetiska och performativa berättargrepp.  Även här finns 
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både den performativa och poetiska formen närvarande. Även om bilden i sig inte skildrar 

människor så skildrar den mänsklig närvaro (och frånvaro), så handlar den om människor, 

man kan diskutera hur långt man vill dra Nichols punkt angående skildrandet av verkliga 

människor när inga sådana finns syns i bild. Men att den skildrar verkliga miljöer och saker 

som verkligen hänt kan man nog slå fast, även om även här finns en nivå av iscensättning, i 

form av användandet av blixt  och eventuell manipulering eller att möjligen flyttat, lagt till 

eller tagit bort föremål på bordet..  

 

 
 

6.3 Mitt i Sverige 

 
I Peter Tillbergs målning Mitt i Sverige (Olja på duk 267 x 191 cm 1972-73)  ser vi en 

villagata med två rader av tvåplansvillor på vardera sida. Mitt i gatan syns ett stort hål som 

sträcker sig över hela vägbanan. Till höger om hålet ligger en ca halvmeter hög grushög som 

tycks vara det som grävts upp ur gropen. Himlen som tar upp ungefär halva horisonten är 

täckt av regntunga gråa moln. Även asfalten är grå, vilket får det att bli den dominerande 

färgen i bilden. Villorna på vänster sida ser ut att vara byggda i omgångar mellan 1920- och 

50-talet. Medan husen till höger ser ut att vara byggda på 1970-talet och  är snarlik i form, 

färg och konstruktion, som stöpta ur en mall. Husen till vänster är av blandad sort. Både 

mörkröda tegelhus och vita och gula trävillor med tillhörande trädgårdar. På höger sida verkar 

husen vara i storsett likadana vit-gråa eternitvillor. Förutom gatlyktor syns en röd-blå skylt 

med parkeringsförbud på högersida vid en korsning. Gatan med hus ser ut att vara lång, längst 

bort i horisonten kan grå hyreshus på uppskattningsvis 6-7 våningar urskiljas. Välansade 

buskar, trädgårdshäckar och småträd saknar löv och har mörka nästan, svarta grenar. Genom 

avsaknaden av grönska får man anta att det är den kallare delen av året. Något som är slående 

är att gatan helt saknar parkerade bilar och människor. Inte heller på uppfarter syns parkerade 

bilar. Det verkar också som om lamporna i husen är släckta. Det ser ut som om det är 

oproportionerligt få fönster på husen. 

 

Det är nästan en postapokalyptisk stämning i bilden. Allt liv tycks utplånat. Bengt Olvång 

beskriver det som att hålet i gatan orsakats av en meteor som utplånat allt liv frånvaron av 

skuggor och det jämna gråa ljuset förstärker känslan av att vi befinner oss i en jättelik kuliss 
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skriver han. 38. Istället för utradering av skuggor som i Tunbjörks blixtfotografier tycks 

skuggan istället ha omsvept hela världen. 

 

Bilden är realistisk samtidigt som den har en surrealistiskt mardrömslik tomhet över sig. Även 

om bilden har en verklig förlaga så är det mycket av inre oro och känslovärld som konstnären 

velat förmedla. Nichols teorier om den Performativa berättarstilen lämpar sig här, trots att 

Nichols främst hade dokumentärfilm i åtanke. Det fåtalet fönster kan ge en känsla av 

instängdhet och förstärka känslan av anonymitet. Här tycks det fruktansvärda redan ha 

inträffat. Hur välordnat och tryggt vi än har byggt våra villagator och vårt samhällsystem kan 

inget hindra utplåningen. Kanske av allt liv som meteoriten i gatan, eller vi som tänkande fria 

individer.  

 

Kanske har Tillberg använt ett fotografi som förlaga, men lagt till hålet? Detta kan kanske 

jämföras med Rothsteins flyttade boskapsskallen som Weiz beskriver i sin studie av 

fotografi39. Dvs ambitionen att understryka och förtydliga det han såg, för att kunna förmedla 

det i en liten ruta ansåg han sig behöva vara lite kreativ med aktualiteterna.  
 

 

6.4 Jonas och Tv:n 

 

Den andra målningen av Peter Tillberg jag valt är Jonas och Tv:n (1970, Olja). Den föreställer 

en pojke som står och tittar ut genom fönstret i ett vardagsrum. Till vänster framför den grå 

lätt randiga tapeten ser vi en TV av 60-tals modell. På Tv:n ligger något som ser ut som ett 

fotoalbum och några buckliga papper. I det stora fönstret ser vi bara ett vitt starkt ljus och där 

hänger en tunn transparent ljusblå gardin som är lätt diagonalt randig. Pojken som står 

framför det grå-blå vattenelementet har på sig tidstypiska kläder, grå-bruna manchesterbyxor 

och en stickad bredrandig tröja i olika blåa nyanser som går åt det mörka hållet. På fötterna 

ser han ut att ha ett par svarta inneskor. Han står vänd ut mot fönstret med armbågarna på den 

vita fönsterbrädan. Han står lite lutad åt vänster och stödjer sig lite på vänster ben.  Detta ser 

ut att få tröjan att dras ut lite åt det hållet. Till höger om honom syns en bit av en affisch. Han 

har tidstypisk killfrisyr med stripigt och askblont hår. 

																																																								
38	B.	Olvång,	1983	s.48	
39	A.	Wells,	Photograpy	a	critical	introduction,	2015	
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Golvet består av en grönblå matta som ser ut som någon form av plast eller linoleum. Den 

största delen av golvet täcks av en matta som går i samma färger som en delvis söndertorkad 

gräsmatta, brunt och grönt. Pojken är bortvänd från oss och blir därmed anonymiserad vilket 

förstärker den alienerande stämningen.  

 

Tillberg har med sin nyrealistiska stil med stor precession avbildat ett rum, det skulle mycket 

väl kunna vara med ett fotografi som förlaga. Men han har valt att förändra element i bilden 

och förstärka tomheten och förfrämligandet genom att förvandla utsikten utanför fönstret till 

ett bländande vitt sken, som om världen utanför upphört att existera. Bildligt eller 

bokstavligen. Här finns uppenbarligen en nivå av iscensättning, för att förstärka känslan av 

ensamhet, isolering och kanske för att göra rummet till en egen värld, avskild från livet. Hur 

vida man kan betrakta bilden som dokumentär kan jag inte svara på. Om ett dokument kan 

vara ett handskrivet brev eller en skiss så borde rimligen en målning kunna vara dokumentär. 

Om den skildrar verkligheten, verkliga människor och något som verkligen har hänt.  

 

Det som sammanför alla fyra bilderna är att  alla visar sin samtid det som också är i 

iögonfallande är tomheten och bristen på liv och rörelse. I två av fyra bilder syns människor. 

Alla bilder saknar subjekt eller så är personerna anonymiserade genom att vara bortvända från 

kameran. Tunbjörk ser sina människor som aktörer som spelar sig själva i den verkliga 

världen40 Det är samma tanke som Nichols har när han beskriver vad som skiljer människor i 

fiktionen från det dokumentära.41  

 

Tillbergs målningar och teckningar är inte sällan liksom Tunbjörks fotografier en slags 

reflektion över välfärdssamhället och dess konsekvenser. Alienerandet av människan, känslan 

av meningslöshet. Allt tycks välordnat och samtidigt därför förutsägbart. Genomgående för 

Tillbergs bilder är också tystanden och frånvaron av rörelse.42  

 

 

 

																																																								
40	2016-01-13	http://publish.tt-gruppen.com/2015/04/15/fotovarlden-sorjer-lars-tunbjork/	
41	2016-01-13http://publish.tt-gruppen.com/2015/04/15/fotovarlden-sorjer-lars-tunbjork/	
42	Sveriges	konst	1900-	talet	Del	III,	Carsternfors	s.46	
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7. Slutdiskussion 

 
Två av fyra bilder har inte några människor  avbildade, men ändå representerar  människor 

genom att understryka deras frånvaro och genom att visa samhället som vi människor byggt. 

 

Även om Tunbjörk gjort anspråk på att skildra verkliga människor, eller om Tillberg 

använder verkliga människor i verkliga miljöer för sin konst, så görs personerna på bilden 

medvetna om kamerans eller konstnärens närvaro. Människorna spelar oundvikligen rollen av 

sig själva. Om han har bett pojkarna på torget att vända sig ifrån kameran eller om han väntat 

tills torget tillfälligtvis var helt tomt innan han tog sin bild, eller om Peter Tillberg medvetet 

utelämnade människor på sin gata eller om det fanns böljande gröna träd utanför fönstret där 

pojken stod - kan man då fortfarande hävda att skildringarna är dokumentära?  

 

Tunbjörk har här medvetet alternerat eller förstärkt verkligheten för att understryka sina idéer, 

inre värld och kanske till och med hela sin syn på samhället. Själv säger han i en intervju 

2008, i samband med utdelningen av Scanpixpriset att blixtfotografering är hans tekniska 

signum, att han känner sig vilsen utan blixten. Blixten lättar upp skuggor och lågdagrar, lyfter 

fram detaljer. Alla element i bilden är lika viktiga för Tunbjörk. Detta förtas av ett naturligt 

dagsljus, fortsätter han. 30 

 

Om hans fotografi av pojkarna på torget först hade tryckts i en Borås tidning intill en artikel 

om ombyggnadsplaner av Domus, skulle det då i den kontexten bli mer dokumentärt än om 

den (som var fallet) gjordes i syfte att ställas ut? Om Tillbergs Mitt i Sverige och Jonas och 

Tv:n var illustrationer i en broschyr för en bostadsförening, skulle bilden då fortfarande ses 

som konst eller som något helt annat? Kontexttanken är inte helt orimlig att ha med i 

ekvationen. Tunbjörk beskriver själv i intervjun med Scan pix sina bilder som dokumentära 

men medvetet färgade av hans egen sinnevärld.43 

 

																																																								
43	2016-01-13	http://publish.tt-gruppen.com/2015/04/15/fotovarlden-sorjer-lars-tunbjork/	
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Verkliga händelser som inte är iscensatta, barnen på torget hos Tunbjörk,  hålet i gatan i 

Tillbergs målning blir här föremål för ifrågasättande. Att Tunbjörks torg existerar i 

verkligheten är det nog ingen som kan invända emot. Fotografier ljuger inte i det avseendet, 

men om det som sker gör det helt utan Tunbjörks försorg är en annan fråga. Likaså kan man 

dels fundera på Tillbergs gata, även om han avbildat en existerande gata kan han ha lagt till 

och dragit ifrån.  

 

Att definiera det dokumentära är inte lätt. Det är ett uttryck som förändras över tid men har 

också olika betydelse beroende på vem man frågar. Tunbjörk kallade sig själv för 

dokumentärfotograf, vilket han också ofta presenteras som, eller etiketteras som av 

gallerierna. Och trots, eller kanske tack vare, sin subjektiva approach på verkligheten så 

stämmer det också ganska väl in i olika definitioner av begreppet dokumentärt. Vad som är 

tydligt är att även olika sätt att avbilda verkligheten flyter ihop så kan man tydligt se en 

distinktion mellan ett fotodokument och ett dokumentärt fotografi.  

 

Användandet av Indexbilder är en viktig faktor i att kunna skilja något som dokumentärt från 

fiktion. Bilden i sig är sann men den används på ett subjektivt sätt genom olika grepp. Så som 

perspektiv, utsnitt, användandet av blixt, slutartid val av tidpunkt osv. 

 

Bill Nichols återkommer till Grierssons berömda ord flera gånger i sin text, så är det 

dokumentära modifierad sanning, kreativ behandling av aktualiteter.  

” Documentary is a cretive treatment of actuallity”44 

 

Argumenten hos Nichols som jag fastnar för är de tre kriterierna jag listar i min teoridel. Dvs 

att det dokumentära berättar verkliga historier, skildrar verkliga människor och beskriver den 

verkliga världen. Jag finner det också att definitionen hela tiden förändras över tid. Med dessa 

kriterier skulle jag nog vilja betrakta samtliga bilder i undersökningen som dokumentära. Det 

tredje kriteriet är lite knepigare och den punkt som varit svårast att definiera. Hur bilderna 

framställt rent tekniskt är i sig inte avgörande i dessa fall. Om bilden projicerats på en bit 

celluloid och sedan ett silvernitratpapper eller på en hornhinna och sedan en duk med hjälp av 

oljefärg är här underordnat. Verkligheten har dokumenterats och tolkats genom konstnären. 

Allt konstuttryck är i viss mån dokumentärt, och allt dokumentärt har en viss grad av fiktion i 

																																																								
44	Nichols	2010	s.7	
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sig. Det enda rimliga är som Nichols är inne på att helt enkelt bedöma ett verk utifrån var 

tonvikten ligger. Om det dokumentära kan avbildas genom skriven text, rekonstruerad ljud 

eller bildinspelning. Då måste rimligen också en målad avbildning kunna anses dokumentär. 

Konstnären egna uttryck får vi oavsett val av teknik. Så den subjektiva sanningen kommer vi 

inte nödvändigtvis närmare.  Det finns liksom ingen relevans, anser jag att försöka uppnå 

någon sorts objektivitet, då betraktaren ändå tolkar subjektivt. Frågan är om det alls är 

nödvändigt att skilja dem åt?  
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