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Sammanfattning 

Det jag har velat åstadkomma med min uppsats är att försöka definiera och undersöka 

begreppet rockfotografi. För att göra detta har jag först definierat och beskrivit vad jag menar 

att en bra rockbild ska innehålla, samt vad det är som gör att bilden uppfattas som en rockbild. 

Det vill säga att det ska vara en livebild, tagen på rockstjärnan när denna står på scen och helt 

uppfylls av musiken. Den ska även vara i svartvitt samt utstråla dynamik och rörelse. Sedan 

har jag analyserat fyra olika bilder som jag hävdar är bra rockbilder. Första bilden jag har valt 

är en bild på Elvis Presley, därefter följer bilder på Gustaf Norén, frontsångare i det svenska 

bandet Mando Diao, Freddie Mercury, tidigare frontsångare i det brittiska bandet Queen, och 

till sist Maja Ivarsson, frontsångerska i svenska bandet the Sounds. Dessa bilder har jag sedan 

beskrivit och diskuterat utifrån olika aspekter som valör, ljus, poser, bildvinklar, färg och 

dynamik. Det jag kom fram till var att om kontrasterna i valör är tillräckligt skarpa får 

bilderna en tuffare framtoning, plus att ljuset är viktigt i det avseendet att man kan skapa 

snygga ljuseffekter som mystifierar bilden och ger den en drömlik karaktär. Jag har även 

undersökt andras åsikter gällande rockfotografi genom att intervjua tre personer som arbetar 

på Internetsajten www.rockfoto.nu. Detta gjorde jag också i syfte att kunna jämföra deras 

åsikter och funderingar med resultatet av mina egna analyser och definitioner. Bland annat så 

menade dem att det var viktigt att fånga en känsla, vilket jag också menar, men även det här 

med att svartvita bilder bidrar till en slags tidlöshet samt att försöka förstå bilden, vad som 

hände exakt där och då, är saker som stämmer överrens med det jag hävdar. För att vidga 

perspektivet ytterligare valde jag ut tre bilder, tagna av Annie Leibovitz, Anton Corbijn och 

Richard Avedon, som inte överrensstämde med min uppfattning av vad en rockbild bör 

innehålla. Dessa rockbilder skiljde sig betydligt från de jag tidigare analyserat. Jag kom 

härigenom till insikt om att rockfotografi inte enbart handlade om livetagna rockbilder, utan 

begreppet är bredare än så. Rockportätt, som jag inte tidigare räknat in som rockfotografi, 

ingår exempelvis i rockbildsfacket, eftersom även de kan lyckas förmedla en känsla av rock.  
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Inledning 

Jag tänker undersöka det fenomen som jag valt att benämna som rockfotografi. Varför jag har 

valt just rock som tema är för att jag tycker att rockmusiken inspirerar genom de myter som 

förmedlas inom rocken i och med dessa bilder. Backstagebilder, konsertbilder och framför allt 

bilder av själva rockstjärnorna är centrala för mytbildningen kring rockmusiken. Närvaron av 

en berömd person bidrar till bildernas genomslagskraft. Rock är idag en livsstil som sträcker 

sig över ett stort område, och det är därför svårt att rama in. Ordet rockmusik i sig finner jag 

laddat med stolthet och prestige. Det är ett ord som är bekant för många och som också lockar 

många människor att ta efter och inspireras. Ett bra exempel på sådana som låtit sig svepas 

med av denna rörelse samt inspirerats, är de fotografer som valt att ägna sig åt så kallad 

rockfotografi, och det är det här som jag är intresserad av och som jag kommer att undersöka. 

Ytterligare ett skäl till att jag valde just detta ämne är att jag tycker väldigt mycket om 

fotografi och särskilt svartvita fotografier, ofta med kända personer som Marilyn Monroe, 

James Dean, Beatles, Marlon Brandon osv. Jag har också alltid funnit 50- och 60-talen 

intressanta och inspirerande, och det var även i den vevan som dessa ”kändisfotografier” 

började spridas. Några väldigt kända fotografer som jag tycker är värda att nämna här, är 

Annie Leibovitz, Anton Corbijn och Richard Avedon, (även om Leibovitz och Corbijn inte 

var med på just 50-talet) som har varit väldigt viktiga för denna typ av fotografi. Varför tycker 

jag då att det är så intressant att undersöka och noggrant studera dessa bilder? Jag har alltid 

gillat rockmusik, särskilt från tidigare epoker, som Beatles, när de var verksamma, och 

Rolling Stones under slutet av 60-talet och början av 70-talet. Jag har velat kombinera mina 

intressen för rockmusik och svartvita kändisfotografier. För mig är att det något alldeles 

speciellt med en svartvit bild på en rockstjärna, ståendes på scenen i full rörelse, som 

verkligen ger sig hän och fullkomligt låter sig uppfyllas av musiken. Det är en speciell känsla 

som jag tycker man kan knyta an till rocken som infinner sig. Attityden blandat med känslan 

av att leva i nuet, just där, exakt då, vid den tidpunkten, mystifierar fotografiet och gör det 

levande och intressant och det är just detta jag vill undersöka.  
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Problemformulering 

Jag har för avsikt att undersöka fyra olika bilder utifrån vad jag anser vara ett bra 

rockfotografi. Jag kommer att försöka definiera vad jag vill hävda som ett bra rockfoto och 

vad det är som kännetecknar ett bra rockfoto. Något som jag alltså kommer att utgå från i min 

undersökning av vad det är som bidrar till att ett foto blir ett rockfoto, samt vad fotografiet bör 

innehålla, är det jag själv fångas av. Jag hävdar bland annat att ett bra rockfoto ska blotta 

rockens själ. Bilden skall förmedla den dynamik som finns i musiken och även närgånget 

avbilda motivet. Det är detta jag vill undersöka närmare i det bildmaterial som jag valt att 

undersöka och som jag hämtat från olika sidor på Internet. För mina analyser använder jag 

också Det fotografiska ljuset från 1990, av Rune Jonsson, och det han skriver om hur ljuset 

kan påverka bilden. Jag använder även mig av Otto G. Ocvirks bok Art fundamentals: Theory 

and practice från 2006, som hjälp när jag analyserar mina bilder utifrån olika aspekter. 

Ett problem som jag ser det är att jag redan har klart för mig själv vad jag tycker en bra 

rockbild ska innehålla, därför kan resultatet komma att bli ganska förutsägbart, så för att 

ytterligare fördjupa min uppsats har jag valt att studera ytterligare tre bilder i slutet av 

uppsatsen, tagna av välkända fotografer. Annie Leibovitz, Anton Corbijn och Richard 

Avedon. Det är fortfarande rockfotografi genren, men det är inte den typ av liverockfotografi 

som jag tänker visa i de första bilderna, utan detta kommer visa bilder utanför scenen. Jag 

tänker även studera Annie Leibovitz bok A Photographer´s Life 1900-2005, då jag tycker att 

det är relevant att granska proffstagna fotografier som är erkänt bra, lite närmare. 

Metod, material och begränsningar 

Jag har valt att begränsa mig till rockfotografier tagna på scenen, det vill säga livebilder, när 

jag analyserar de fyra första fotografierna. Jag tänkte alltså inte ha med arrangerade bilder 

som är organiserade före själva fotograferandet, utan de ska utspelas mestadels på scen där 

motivet hela tiden rör sig och inte tänker att ”Nu måste jag se bra ut på bilden”. Jag har enbart 

tänkt använda mig av bilder på musiker, dvs inga skådespelare eller andra former av kändisar. 

Fotografierna jag kommer att använda i min uppsats är så vitt jag vet professionellt tagna och 

jag har valt att hämta alla mina bilder från Internet. Jag har tänkt analysera fyra olika 

rockbilder utifrån en rad olika aspekter och för att kunna göra det så har jag tagit hjälp av 

bland annat Ocvirks metod. Min tanke var även att mejla Rockfoto och höra vad de anser en 

rockbild ska innehålla samt vad som behövs för att ta en riktigt bra bild, och se hur vida detta 
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stämmer överens med mitt eget sätt att se på bilderna. Jag vill även här passa på att klargöra 

att jag tog kontakt med Rockfoto efter det att jag formulerat min definition samt gjort mina 

analyser av bilderna. Själva intervjun gick till så att jag skickade ett mejl och berättade om 

min c-uppsats och bifogade några frågor, som jag bad dem svara på. Min uppsats kommer 

alltså att ha följande upplägg. Först kommer jag att definiera vad ett bra rockfoto är, sedan 

kommer jag att analysera fyra olika bilder från olika årtal samt diskutera och jämföra dessa 

bilder, därefter redovisar jag mina frågor som jag mejlat till Rockfoto och redogör även för de 

svar jag har fått. För att fördjupa min uppsats ännu mer har jag valt att ha med en sista del 

som granskar ytterligare tre bilder, som inte riktigt håller sig innanför ramen av vad jag tycker 

ett rockfotografi ska befinna sig inom. 

Undersökning 

Definition: en bra rockbild 

Det jag tänker börja med är att definiera vad jag vill hävda kännetecknar en bra rockbild. Med 

detta menar jag att jag ska försöka sätta ord på vad jag tycker en bra bild bör innehålla, samt 

försöka komma fram till vad det är som gör att jag tycker på detta viset. Jag börjar med att 

bena ut själva ordet rock, så att vi är helt klara med betydelsen av ordet. Rock är idag en 

livsstil som är närvarande i stora delar av världen. En del hävdar att det är den mest 

betydelsefulla kulturella och musikaliska rörelse när det gäller den moderna tiden, alltså vår 

tid.1 Rocken föddes någon gång under mitten av 1900-talet, och om man ska vara riktigt 

precis så härstammar den i grund och botten från bluesen, som utövades i den amerikanska 

södern på tidigt 1900-tal, och då främst av de svarta invånarna.2 Man kan idag koppla ihop 

rörelsen med olika epoker, men även med kulturella överensstämmelser som exempelvis 

konst, litteratur och film. Rockmusiken tros ha haft en viss motivation för den unga 

generationen, och man hävdade sig samt förespråkade frigörelse genom musiken3. 

Jag har i min undersökning studerat ett antal bilder som tilltalade mig lite extra och som jag 

grundar min definition ”bra rockbild” på. Det innebär att jag här föregriper analyserna och det 

jag kom fram till var att samtliga påminde starkt om varandra. Gemensamma drag som 

                                                           
1 www.sv.wikipedia.org, http://sv.wikipedia.org/wiki/Rockmusik 
 
2 www.sv.wikipedia.org, http://sv.wikipedia.org/wiki/Rockmusik 
 
3 www.sv.wikipedia.org, http://sv.wikipedia.org/wiki/Rockmusik 
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återkom i bilderna var; den ständiga närvaron av dynamik och rörelse, bilderna var svartvita, 

med ofta en stark ljuskälla som befann sig någonstans i bilden eller skymtade fram bakom 

artisten. Angående de här med att bilderna, enligt min mening, helst ska vara svartvita så kan 

jag möjligen stäcka mig till att det kan vara väldigt sparsamt med färg. Är det för många olika 

färger, kan bilden framstå som komisk och till och med fånig. Jag återkommer till detta längre 

fram, där jag exemplifierar detta med en bild på Mick Jagger. Men det som jag menar är 

viktigast är själva motivet, det vill säga själva rockstjärnan, och det är ju uppenbarligen det 

som ytterst definierar bilden som just en rockbild. Utan rockstjärnan hade bilden inte kunnat 

leverera den känslan som uppstår vid en rockbild. Man hade i och för sig kunnat arrangera en 

bild med okänd artist/människa och hävdat att detta är en bra tagen rockbild, men för mig så 

är det ingen riktig rockbild om motivet i fråga inte är känt. Det handlar alltså även lite om 

förförståelse och att bilderna blir mer betydelsefulla för den som redan är invigd. Detta bidrar 

på ett sätt att bilden och artisten blir odödlig, och man kan genom bilden fånga eller föreviga 

ett ögonblick. Detta innebär även att man på så vis kan ta det ur tiden och göra detta speciella 

ögonblick tidlöst, och även uppehålla minnet av just den artisten. En annan sak som jag också 

finner viktigt ifråga om rockkänslan är attityden som motivet utstrålar. Jag tycker att stolthet 

och exhibitionism är något som ofta förekommer i sammanhang med rockstjärnor. Man kan 

vara hur lugn och blyg som helst privat, men just där på scen, i det ögonblicket släpper allt 

och artisten fullkomligt exploderar av självförtroende och utstrålar en känsla av att vara 

universums härskare. Det är just detta som jag attraheras av i en bra rockbild, det vill säga om 

fotografen lyckats fånga det speciella ögonblicket och därmed lyckas förmedla denna känsla 

genom sin bild. Viktigt här i min undersökning av rockbilderna är att fotografiet är taget när 

motivet är på scenen, det vill säga i full aktion. Jag tycker inte det är samma känsla med 

arrangerade bilder som med icke arrangerade livebilder, då man, genom det senare, får ett mer 

naturligt intryck och inte så tillgjort och uppradat som många bilder 

faktiskt är.  

Här följer ett exempel på detta genom en bild på Mötley Crue, även 

känt som världens mest ökända rockband.4 Jag har inga uppgifter 

om fotograf, år och plats. På denna bild är de uppradade jämte 

varandra och man ser med detsamma att detta inte handlar om en 

livebild. Denna grupp är känt för att vara vilda och i det närmsta 

                                                           
4 Mötley Crue med Neil Strauss, the Dirt: Bekännelser från världens mest ökända rockband. s. 3 

Mötley Crue, årtal saknas. 
Foto: Okänd 
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galna, men här har dem blivit placerade jämte varandra i en arrangerad bild, vilket jag tycker 

suddar ut deras ”badboy-image” som bråkiga, festande ”rockers”, som de har skapat sig 

genom åren. Det känns som att någon har lyckats ”tygla” dem och dem kommer inte riktigt 

till sin rätta. Visserligen behåller dem sin tuffa image, med att klä sig på ett visst sätt, använda 

solglasögon och utstråla en halvkaxig attityd, men intrycket av att det skulle vara världens 

mest ökända rockband tonas ut lite i och med det arrangerade. 

För att förstärka mitt argument vill jag peka på en bild med 

Nikki Sixx, basisten i Mötley Crue. Uppgifter om fotograf, år 

och plats saknas. Visserligen är detta fotografiet taget i färg, 

men i och med att han står på scenen och bilden är tagen live, 

så kan man lättare fånga den känslan av rock och kaxighet som 

jag söker. Jag vill även poängtera att jag inte föraktar 

arrangerade rockbilder, men jag föredrar livebilder. Nu skulle 

jag vilja gå tillbaka till det här med själva motivet. Det vill 

säga den berömda stjärnan, som utgör motivet. Jag definierar inte bilden som en äkta rockbild 

om inte personen på bilden är allmänt känd, det vill säga att jag bara genom att titta på bilden 

kan identifiera stjärnan. Jag vill tro att detta har en viss betydelse för bilden då man kan 

associera till stjärnans liv och den rockiga mytomspunna livsstilen. Om vi tar exempel som 

Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison och Brian Jones, så levde dessa en livsstil som var 

välbekant med musik, droger och sex, vilket också är element som man medvetet eller 

omedvetet kan associera till rockmusikens livsstil. Det är inte nödvändigtvis så, men myterna 

om sex, drugs and rock ´n roll är i allmänhet relativt välkänd. Dessa fyra musiker som jag 

räknade upp dog även allihop vid 27 års ålder, och de räknas alla till The 27 Club, eller The 

Forever 27 Club, som den även kallas. Det vill säga en grupp där musiker som alla dött vid en 

ålder av 27 räknas in, och dessa dödsfall har då skett under olika omständigheter, och av olika 

orsaker, sannolikt bland annat droger.5 Detta tycker jag kan vara intressant att veta när man 

tittar på en rockbild av exempelvis Jimi Hendrix. På något sätt hjälper tankarna omedvetet till 

att skapa mer spänning och mystik över bilden om man har en liten aning om motivets 

bakgrund och är lite bekant med det sedan tidigare, precis som porträtt av olika slag.  

                                                           
5 www.forever27.co.uk 

 

 

Nikki Sixx, årtal saknas. Foto: 
Okänd 



 6 

Men förkunskaper om rockstjärnan räcker inte för att en rockbild ska uppfattas som bra. Den 

måste vara bra utifrån en rad aspekter som exempelvis ljus, valörer, bildvinklar osv. Det är 

bland annat utifrån dessa aspekter som jag kommer att undersöka mina bildexempel.   

Analyser av några rockbilder  

Jag har valt ut några bilder som jag nu kommer att undersöka och analysera utifrån sex olika 

aspekter. Dessa aspekter är kontraster i valör, ljus, poser, bildvinklar, färg och dynamik. 

Elvis Presley på konsert år 1956 

Första bilden föreställer Elvis Presley, även kallad 

the King of Rock n´ Roll, när han står på scen.6 

Bilden är tagen av fotografen Roger Marshutz, på 

en konsert år 1956, platsen är för mig okänd.7 

Ytterligare uppgifter om fotografen saknas men 

han har en hemsida man kan besöka.8  Mitt första 

intryck är att bilden är full av dynamik och 

rörelse. Händerna som sträcks ut i luften för att 

försöka nå Presley vittnar om detta, men även den 

posen som han intar, med böjda ben och framåtlutad kropp.  Även det faktum att han sträcker 

ut en hand för att nå sina fans visar på rörelsen i bilden. Studerar man bilden ser man att 

diagonalerna i fotografiet är tydliga. Presley själv intar en diagonal ställning, liksom händerna 

som sträcks ut mot honom. I och med dessa diagonaler förstärks intrycket av dynamik och 

rörelse i bilden. Jag tycker bilden vittnar om idoldyrkan från publikens sida sett, vilket gör att 

vårt huvudmotiv får en ställning som högre stående. Publiken blir som en opersonlig massa, 

medans Presley blir den centrala individen. Fotografen kan ha haft detta i åtanke när han/hon 

fotograferade. Bilden är tagen ur en synvinkel underifrån, samt visar att Presley befinner sig 

högre än sina fans. Fotografen har också tagit med en liten del av publiken, som blir ett 

kompositionselement för att understryka dynamiken i bilden. I och med publikens närvaro får 

vi oss en inblick i hur populär Elvis Presley var, och det ger även en känsla av att stjärnan blir 
                                                           
6 www.elvis.com 
7 www.musicwithease.com, http://www.musicwithease.com/elvis-presley-quotes.html 
8 www.marshutz.com/rogermarshutz 

 

Elvis Presley, 1956. Foto: Roger Marshutz 
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satt på piedestal. Ljuset i bilden ger även en viss känsla. Om man tittar noga ser man att han är 

omringad av ett vitt ljussken. Detta medverkar till att förmedla en helgonlik framtoning av 

Presley, vilket kan komma att associera honom till något himmelskt eller upphöjt. Jag kom 

även att tänka på att bilder av Jesus Kristus ofta är målade så att ett ljussken, likt en gloria, 

omgärdar Jesus hjässa. Detta kan man koppla till det jag nämnde tidigare om att stjärnan kan 

få en slags status av att vara universums härskare. Min uppfattning om att ett rockfotografi 

ska vara svartvitt styrks av denna bild. Jag kan inte tänka mig att den hade blivit lika kraftfull 

om den hade varit i färg. Det svartvita hjälper till att mystifiera bilden och lämnar inte ut den 

som en direkt avbild av verkligheten. Om den hade varit i färg hade den på något vis blivit 

mer avslöjande och den känslan av det himmelska, som jag nämnde tidigare, hade uteblivit. 

Det svartvita gör så att blir bilden mer drömsk och därmed också mer distanserad till vår 

verklighet. I och med det svartvita får vi även en känsla av den tiden som Presley var verksam 

på, det vill säga femtiotalet, där det inte var vanligt förekommande med fotografier i färg. Det 

kan vara en av anledningarna till att jag anser att ett rockfotografi skall vara i svartvitt. Alltså 

att i och med att de första rockfotografierna på stjärnor som exempelvis Buddy Holly, Elvis 

Presley och Johnny Cash var svartvita, så vill jag bevara den gamla känslan av rock n´ roll 

genom att låta fotografierna vara just färglösa. Om vi studerar bilden ser vi att kontrasterna i 

valör tycks vara viktiga i detta fotografi. Ljuset som omringar Presley bidrar till att 

kontrasterna blir skarpa i och med att han i sig själv nästan är helt svart. Även de händer som 

räcks upp i luften och den vitklädde mannen i bakgrunden ger skarpa kontraster. Presley har 

en speciell stil när han står på scen, och utstrålar en slags nonchalans blandat med charm. 

Detta sätt att föra sig på är något som karaktäriserar honom genom hela hans karriär. Jag 

tycker att fotografen lyckats fånga denna känsla med fotografiet och därför också lyckats ta en 

bra rockbild. Fotografen har alltså lyckats fånga Presleys personlighet och fört över denna på 

fotografiet.  

Gustaf Norén i Hultsfred år 2007 

Andra bilden jag har valt att undersöka är en bild på Gustaf Norén, frontsångare i det svenska 

bandet Mando Diao, tagen av Emilia Lindahl alias Millan Photography i Hultsfred år 2007. 

Emilia är en ung svensk fotograf, vars största dröm är att arbeta som professionell fotograf.9 

Här är ljuskällan otroligt viktig och kommer in från höger i bild, bakom trumsetet och ger ett 

ljussken som riktar sig mot Norén. Skenet ger, liksom på fotografiet av Elvis Presley, en 

                                                           
9 www.millan.sydost.net 
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känsla av något himmelskt. Ljuset associeras med något änglalikt, där allt runt omkring är 

enbart mörkt och relativt stillsamt, men genom att ljuset smyger sig på och strålarna riktas 

mot Norén, som är huvudmotivet, så får man en 

känsla av att just han är utvald att stå i centrum. 

Med änglalikt menar jag att änglar ofta är något 

man förknippar med stillhet och ljussken. 

Änglar brukar avtecknas med ett skarpt ljussken 

omkring sig, vilket jag kommer att tänka på när 

jag ser ljuset i bilden, där av mitt ordval. Man 

kan även likna ljuset i den här bilden med 

”ljuset i tunneln”, vilket får oss ännu mer att 

kunna koppla till det himmelska. De som sägs 

ha haft en nära döden upplevelse, eller påstå sig 

ha sett Gud brukar tala om det behagliga och välkomnande ljuset i den mörka tunneln, vilket 

jag tycker att denna bild kan associeras till. ”Rummet” verkar vara helt mörkt och det enda 

ljus som infinner sig är lite avlägset men behagligt. I frågan om posen så förmedlar den stark 

närvaro. Norén står med gitarren i händerna och lutar sig lätt bakåt samtidigt som han lyfter 

upp munnen mot mikrofonen. Hans hals är blottad och man kan se varje liten detalj. Det vill 

säga hur han spänner halsen och ådrorna tydligt framträder när han ger hela sin själ åt 

musiken, samtidigt som han sjunger. Det som förmedlas är det ögonblick då rockstjärnan 

blottar hela sin själ och överlämnar sig själv helt till musiken. Även detta fotografi är taget 

snett underifrån, vilket förmedlar känslan av att stjärnan helt är i centrum för alla närvarande. 

Konstrasterna i valören är skarpa och man kan i princip se varenda liten detalj på trumsetet 

samt varenda detalj på stativet, gitarren och den belysta delen utav Norén. Dynamiken i bilden 

finns och förmedlas genom den ställning som han intar, men om man jämför med bilden av 

Presley så är detta fotografi aningen stillsammare. Detta beror till stor del på att diagonalerna 

inte alls är lika dominerande i denna bild. Om man gör ytterligare en jämförelse med 

föregående bild så finns det en frånvaro av publik i bilden på Norén. Han tycks här vara helt 

innesluten i sig själv, vilket understryks av det faktum att han är helt ensam på bilden. För att 

slutligen diskutera det svartvita i bilden, så tycker jag att detta bidrar till att man kan fånga 

den ”himmelska” stämningens rätta form. Om bilden hade varit i färg hävdar jag att man inte 

hade fått den där känslan på samma vis, som man får i och med att bilden är svartvit. Den  

Gustaf Norén, Hultsfred 2007. Foto: Emilia 
Lindahl 
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känslan av mystik som man får av en svartvit bild är svår att bevara om man ska sätta färg på 

bilden. Den blir då mer avslöjande och en helt annan känsla infinner sig.  

Freddie Mercury på Wembley Stadium år 1986 

Den tredje bilden som jag har valt att granska 

närmare är ett fotografi taget på Freddie   

Mercury, tidigare sångare och frontfigur i Queen. 

Bilden är tagen på Wembley Stadium år 1986, 

men fotografen är för mig okänd. Denna bild 

utstrålar mängdvis med dynamik och rörelse i 

och med den posen som Mercury intar. Han är 

kraftigt bakåtlutad med mikrofonen i handen och 

man ser även att hans högra fot enbart nuddar 

marken med tårna. Intrycket av att han precis är 

på väg att sätta i foten i marken förmedlas. Precis 

som i bilden på Presley är diagonalerna, i och med Mercurys kropp, tydliga och hjälper till att 

skapa spänning och dynamik i bilden. Något som hjälper till att förstärka detta intryck 

ytterligare är också den mörka revären på byxorna samt de svarta linjerna på skorna. Det är 

ingen hemlighet att Freddie Mercurys artisteri var storslaget, och han befann sig ständigt i 

rörelse, vilket även gör att många fotografier av honom innehåller just dynamik. När det 

gäller ljuset i fotografiet så kommer det dels ifrån den öppna och ljusa himlen, men det finns 

även en central ljuskälla till vänster i fotografiet. Bilden är fotograferad mot ljuset, vilket ger 

ett så kallat motljus. Med motljus menar man att fotografen ser till att han/hon har motivet 

mellan sig själv och själva källan till ljuset10. På detta fotografi så har fotografen valt att ta 

med publiken, men centralfiguren är Mercury, som verkligen är i centrum för kamerans 

uppmärksamhet. Publiken försvinner bort i en oskiljbar neutral massa och detta hjälper till att 

höja hans status som stjärnan. På bilden tycks han öppna sig mot den vita och ljusa himlen, 

till skillnad mot exempelvis Elvis Presley som på sin bild öppnar sig mot, och välkomnar 

publiken. Det vita skenet tycks nästan omfamna Mercury helt och man kan tydligt se 

kontrasterna i valör då han tydligt urskiljs mot den vita himlen. Det faktum att övre halvan av 

kroppen är mörkare på den vita bakgrunden, och nedre delen av kroppen är ljus på en mörk 

bakgrund gör att kontrasterna framhävs tydligt. Närvaron av himlen samt den pose han intar 

                                                           
10 Rune Jonsson, Det fotografiska ljuset s. 44 

Freddie Mercury, Wembley Stadium 1986. Foto: 
Okänd 
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bidrar till att han verkar uppfyllas av en högre makt. Han ser ut att helt och hållet uppfyllas av 

musiken, och den känslan av att han ensam står i centrum för den stora publikmassan Även 

denna bild är tagen underifrån, för att förstärka motivets position. Men till skillnad från de två 

tidigare bilderna så är denna tagen snett bakifrån, vilket gör att vi blir medvetna om det stora 

publikhav som ligger framför hans fötter. Detta får oss även att reflektera över hur omåttligt 

populär han var när han fortfarande levde. Jag tycker därför att detta är en väldigt bra 

rockbild. Den innehåller dynamik och rörelse, vittnar om motivets storhet samt lyckas fånga 

motivet när han helt överlämnar sig till musiken.   

Maja Ivarsson på Arvikafestivalen år 2006 

Min fjärde bild föreställer Maja Ivarsson, från det svenska 

bandet the Sounds, och är tagen av Emma Svensson, VD och 

fotograf på Internetsajten www.rockfoto.nu, på 

Arvikafestivalen år 2006.11 Bilden är även här tagen snett 

underifrån och diagonalerna i form av Ivarssons kropp är 

tydliga, vilket ger oss spänning och dynamik i bilden. Hon 

tycks, i och med den vinkeln som bilden är tagen i, stå lätt 

bakåtlutad med det vänstra benet vilande på någon form av 

föremål, som befinner sig uppe på scenen. Även hennes ben 

är böjt och intar en diagonal riktning. Ljuset i bilden ser ut att 

komma från olika håll i bakgrunden och detta utgörs av ett 

antal scenlampor. Precis som på fotografiet av Elvis Presley 

så tycks Ivarsson ha någon form av ljussken omkring sig, 

vilket hjälper till att placera hennes status högre upp. Ljuset, som även kan uppfattas som 

någon form av dimma eller rök, kan liknas vid en gloria, och får oss än en gång att höja 

motivet till en högre nivå. Ljuset runt hennes huvud kan man koppla ihop med målningar av 

Jesus, som på bild oftast syns med ett ljussken runt huvudet, precis som på fotografiet av 

Presley. Det är också genom denna koppling som man kan associera till de högre och det 

himmelska. Kontrasterna i valör är mycket tydliga i och med att Ivarsson är klädd i svart och 

bakgrunden är ljus, tack vare lamporna i bakgrunden.  Något som jag tycker denna bild 

innehåller är attityd. Hon står med vänstra armen böjd, vilande på benet och blickar ut över 
                                                           
11 www.rockfoto.nu, www.rockfoto.nu/about 

 

Maja Ivarsson, Arvikafestivalen 
2006. Foto: Emma Svensson 
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publiken, som här är frånvarande för oss, och som man därför bara kan ana. Hon intar en 

kaxig pose och i och med att bilden är tagen nästan precis underifrån så förstärks intrycket av 

kaxighet, då hon befinner sig mycket högre än oss. Nu vet jag av egna iakttagelser att 

Ivarsson utstrålar en kaxig attityd och självsäkerhet på scen, vilket 

möjligen omedvetet hjälper till att bidra till det intrycket som jag får 

av bilden. Som jag nämnde tidigare, om man vet lite om 

motivets/stjärnans liv så hjälper detta till att förstärka upplevelsen 

ytterligare. Det svartvita tycker jag hjälper till att stärka bildens 

attityd. Jämför vi med en annan bild av henne som är i färg, så 

försvinner det mesta av mystiken och effekten av attityden. Jag har 

inga uppgifter om fotograf, plats och år men kan tänka mig att det är 

antingen år 2006 eller 2007. Granskar vi färgbilden blir inte känslan 

den samma Hon känns mer vanlig, som om hon är en av oss. Helt 

plötsligt har hon blivit en vanlig dödlig och ger inte alls samma association till att befinna sig 

högre än sin publik, som hon gjorde på den svartvita bilden. Det är inte heller frågan om att 

hon inte utstrålar samma attityd och kaxighet som på det svartvita fotografiet, för det gör hon 

verkligen. Denna bild finner jag till och med kaxigare om man ser till hennes pose och 

ansiktsuttryck. Här håller hon upp vänstra armen i luften och visar sina muskler, samtidigt 

som högra armen vilar mot midjan. Hon kniper ihop munnen och ger en stark känsla av 

självförtroende. Men det är just genom det faktum att den är i färg som bilden avväpnas och 

inte blir lika spännande. Om man till exempel kollar på kontrasterna i valör, så blir inte dessa 

kontraster lika skarpa. Genom att fotografera i svartvit kan man även förstärka det kontraster 

som bidrar till att fotografiet blir mer aggressivt, vilket passar bra vid musik och 

livespelningar. Bakgrunden ger inte heller samma ljussken som den tidigare bilden. Den blir 

helt enkelt avmystifierad och satt i en verklighet. Jag har nu valt 

att själv göra om färgbilden av Ivarsson så att den blir svartvit och 

jämföra samma bild, men den ena i färg och den andra i svartvitt. 

Om vi granskar den svartvita bilden så blir denna genast mer 

tidlös och distanserad från verkligheten. Kontrasterna i valör blir 

skarpare, vilket ger ett mer rått och hårt intryck än den färgade 

bilden. Ljuset tycks även inta en annan effekt och man kan se ett 

slags skimmer, eller en dimma som omringar henne, som man 

inte uppfattar när bilden är i färg. Här kan vi se vilken skillnad det blir på ljuset när man 

jämför bilderna.   

Maja Ivarsson, årtal 
saknas. Foto: Okänd 
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Diskussion och jämförelse mellan bilderna 

De fyra bilder som jag har granskat har uteslutande skarpa kontraster i valör, vilket jag hävdar 

ger en råare känsla när det gäller uttrycket. Det blir mer attityd i bilderna och med tanke på att 

bilderna är i svartvitt så hjälper detta till ytterligare att förstärka kontrasterna. När jag 

exemplifierade och jämförde med bilderna på Maja Ivarsson där den ena var svartvit och den 

andra var i färg såg vi också hur annorlunda ljuset blir i och med att bilden var svartvit. Man 

får en annan verkan i och med ljuset och kan få till snygga ljuseffekter, som hjälper till att 

mystifiera och bilda någon slags drömlik uppfattning om bilden. Den känns även mer 

distanserad i svartvit och alla fyra bilder framstår som tidlösa. Ser man enbart till bilderna så 

är det svårt att sätta något årtal på dem. De skulle kunna vara från samma årtal i och med att 

det inte är något specifikt som skiljer dem åt. En annan sak som jag även skulle vilja peka på 

är det här med att bilderna, att om de är i färg, kan verka lite ”fåniga” och inte alls bli lika 

tuffa som de svartvita. Jag har valt att ge ett exempel på en bild av Mick Jagger som är i färg 

och sedan har jag gjort om den själv så att den blir svartvit. Uppgifter om fotograf, år och 

plats saknas. I och med den svartvita bilden får vi genast en bild med skarpare kontraster och 

det svartvita fotografiet avslöjar inte heller lika mycket som den i färg. Bilden i färg blandar 

en del olika färger, som rosa, lila och orange vilket kan få känslan av just rock att försvinna. 

Bilden förlorar sin tidlöshet och man kan 

lättare placera in den i en verklighet. Den 

avslöjar mer om sig själv i och med att vi 

ser att Jagger har en rosa skjorta över en 

lila t-shirt. För mycket blandade färger kan 

ofta istället ge ett komiskt intryck. På den 

svartvita bilden får vi inte reda på vilka 

färger som finns och därför blir den mer 

distanserad och gåtfull. 

 

En annan sak som kan vara intressant att notera är att alla mina fyra bilder är tagna underifrån. 

Detta är ett bra sätt att få stjärnan att stå i centrum och samtidigt höja stjärnans status så att 

den befinner sig över oss andra samt publiken. Intressant är att när det gäller bilden på Freddie 

Mercury så blir vi medvetna om att fotografen inte står i publiken, vilket fotograferna till de 

andra bilderna tycks göra. När det gäller Mercurys bild så tycks fotografen istället stå snett 

 Mick Jagger. Årtal saknas. 
Foto: Okänd 
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bakom honom, uppe på scenen. Något som jag också lade märke till, särskilt i bilden på 

Ivarsson och Presley, var det ljussken som befann sig runt deras huvud, vilket jag liknade med 

målningar av Jesus Kristus, då han avbildas med en gloria runt huvudet. Detta associerar jag 

till något högre som hjälper till att förstärka stjärnans framställning som himmelsk, eller högre 

stående. Jag tycker även att det ljussken som lyser mot Norén i det andra fotografiet 

förknippas med något gudalikt. Det är mörkt runtomkring och det enda som lyser upp 

tillvaron är ljusskenet. Som jag nämnde så blir det lite som ”ljuset i tunneln”, eller får någon 

slags änglalik symbolik då änglar tycks förknippas med ljus och stillhet. I bilden av Mercury 

så tycks han helt uppfyllas av musiken och känslan av att stå på scen. Han öppnar sig mot 

himlen, och inte mot publiken som Presley gör, och verkar istället vara ute efter att nå något 

högre. Dynamiken och rörelsen är också en sådan sak som återkommer i och med att det är 

livebilder. Stjärnorna rör sig hela tiden på scen och de personer som jag har valt att använda 

som bildmotiv är alla frontsångare i sina band, utom Presley som var soloartist, och har därför 

lite som krav att röra på sig och sticka ut lite mer än de andra i bandet. Sedan skiftar det 

väldigt mycket mellan olika band och sångare hur aktiva dem är på scen. Mick Jagger till 

exempel är en sångare som ständigt är i rörelse, vilket jag vet av egen erfarenhet, medan till 

exempel Liam Gallagher, sångare i Oasis, inte är fullt så energisk på scen som Jagger. Hur 

som helst så vill jag påpeka att det finns dynamik och rörelse i varje livebild, men i vissa 

bilder mer och i vissa mindre. Jag vill även betona att genom att granska bilden av Norén, 

delges känslan av att han är helt innesluten i sig själv. Man kan få en känsla av att ett 

personligt möte mellan fotografen och Norén infinner sig, och genom detta höjs intensiteten 

just på grund av frånvaron av en påtaglig publik, vilket gör att man blir ensam med honom. 

Jämför vi med Presleybilden så är närvaron av en märkbar publik tydlig och vi är inte 

ensamma med honom. Likaså bilden av Mercury vittnar om ett stort publikhav, vilket gör att 

vi inte heller här förblir ensamma med stjärnan. Bilden av Ivarsson är visserligen enbart på 

henne, men om vi följer hennes blick så ser vi att hon blickar ut över en anad publik, vilket 

gör att vi inte heller här känner att vi är ensamma med artisten. 

Internetsajten Rockfoto 

I och med att jag ville höra några andra röster i frågan om rockfotografi och inte bara min 

egen, så valde jag att mejla www.rockfoto.nu, som är en Internetsajt med livebilder och som 

startades år 2003 av Emma Svensson.12 Detta gjorde jag i avseende att jämföra hur deras 

                                                           
12 www.rockfoto.nu, www.rockfoto.nu/about 
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resonemang går i frågan om rockfotografi med hur jag själv resonerar. Jag inledde mitt mejl 

med att berätta att jag höll på att skriva en c-uppsats, och sedan förklarade jag kortfattat vad 

den skulle handla om. Jag fick svar från tre olika personer, Alexander Fyrdahl fotograf i 

Stockholm, Pauline Benthede bildredaktör/fotograf för region väst och en person som valde 

att skriva under med ”M”, och som jag därför inte har några uppgifter om.13 Det som nu följer 

är mina frågor samt svaren jag fått.  

Vad är ett rockfotografi och vad bör det innehålla? 

Alexander tycker att ett rockfotografi för honom är en bild vars innehåll man på ett eller annat 

sätt kan förknippa med någon aspekt av rock.14 Samtidigt som han klargör detta så pekar han 

på att det då alltså finns flera olika aspekter. Han svarar vidare att det inte är så viktigt att 

bilden är en livebild, utan det kan vara vilket motiv som helst, men det ska ändå helst anknyta 

till rockens anda på ett känslomässigt plan, vilket stämmer väl överens med min egen 

uppfattning.   

M i sin tur tyckte att detta var en svår fråga och började med att svara att det egentligen inte 

behövde innehålla någonting. Själva ordet ”rockfotografi” menade M var en för snäv 

beskrivning och svarade vidare att det som man själv anser är kul att fotografera också bör 

fotograferas. M fotsätter sedan med att förklara att allt ”tekniskt och mumbojumbo” får stå åt 

sidan så länge man fångar en känsla. M påpekar att ett försök till att försöka förstå situationen 

när man ser bilden är något att sträva efter. Vad som hände just där och då. Detta tycker M är 

detaljer som gör bilden spännande och ledorden här är uttryck och känsla. 

Pauline menar att ett rockfotografi är precis det som all annan fotografi är, alltså en 

avbildning av något som har skett framför en kamera. Hon tycker inte heller att man behöver 

dra några hårda gränser för att ett fotografi ska klassas som ett rockfoto, utan hävdar att man 

får tolka hur man vill. Hon menar vidare att om du fotograferar ett liveband så är detta ett 

rockfoto, om du så vill, men pressbilder på ett rockband kan även det räknas in i kategorin. 

Hon avslutar med att påpeka att det inte är några problem alls att ta ett rockfoto av ett 

jazzband, om det så önskas. Hon svarar även här att kanske skulle genren av musiken vara 

viktigare om man hade varit tvungen att kategorisera. Det verkar för henne mer handla om 

bildens uppbyggnad, ljus och liknande, än om själva motivet, så som jag uppfattar det.  

                                                           
13www.rockfoto.nu,  www.rockfoto.nu/about 
 
14 Jag har valt att benämna personerna vid förnamn av den anledningen att jag inte har efternamn på alla. 
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Vad ska man tänka på när man tar ett rockfoto? 

 Alexander svarar att han personligen inte tror att man kan tänka på något visst sätt när det 

gäller att ta en rockbild. De bilder som är mest rock är de som tillkommit av en slump menar 

han.  

M menar att det gäller att vara alert, uppmärksam samt att ha en känsla för hur man vill ta 

bilden, därefter är det bara att njuta av konserten. Sedan är det ju en självklarhet att man kan 

hantera sitt verktyg, och när man kan det är det bara att ”plåta, plåta, plåta”. M berättar också 

att på en konsert brände M av 150-200 bilder, varav det var kanske 6-7 som gillades av M 

själv. M avlutar sitt svar med att det viktigaste är att man gör det man själv tycker ser bra ut. 

”Då blir saker också bättre”.  

Pauline tycker det är viktigt att man först och främst noterar vilket ljus som finns att jobba 

med och sedan utgå från det när man väljer inställningar på kameran. Hon själv fotograferar 

oftast manuellt och läser under tiden av ljuset. Efter hand som man håller på med fotografi så 

lär man sig hur det fungerar och går därför på automatik. När det gäller vinklar så väljer man 

enklast dessa beroende på band. Vissa band som rör sig mycket på scen blir kanske bättre med 

vidvinkel, medan stillasittandes singer/songwriters istället behöver en zoom. Hon svarar 

vidare att man hela tiden måste vara beredd på att något oväntat händer och man måste 

framför allt ta många bilder. Vissa bilder vet man nästan inte ens att man fångat förrän man 

ser dem i efterhand. Men framför allt så bör man använda det ljus som finns och utgå från de 

förutsättningarna.  

Har svartvitt någon betydelse just för rockfotografier?  

På den frågan svarar Alexander att svartvitt är bekvämt i det avseendet att man slipper helt 

utfrätta färgtoner i det starka strålkastarljuset. Utöver detta så säger han att det finns något 

tidlöst över svartvita bilder.  

M tror att många konverterar till svartvitt för att göra bilden plattare och enklare, och på så vis 

blir den då också lättare att ta till sig. M menar också att kontrasterna i svartvitt gör att bilden 

blir mer aggressiv och hård, vilket är bra för just musik och livekonserter. M gillar färg, men 

tycker att det är svårt att hålla reda på alla färger plus att det krävs mer efterarbete med 

färgbilder, d v s praktiska aspekter. Det är dock upp till fotografen att bestämma, vad han/hon 

själv vill göra. M tror att det är ett enkelt sätt att göra en bild lite tuffare. På livespelningar kan 
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ljuset vara ganska skiftande och det är då enkelt att få ut snygga effekter om något har blivit 

utfrätt i bilden. Man kan alltså rädda bilden genom att konvertera den till svartvitt.  

Pauline svarar att det finns en nostalgi över svartvita bilder i alla typer av fotografi. När det 

gäller musikfotografin så är många klassiska bilder just svartvita. Det finns något slags tidens 

skimmer över dem som man kanske vill återskapa. I och med att vi vanligtvis inte upplever 

världen som svartvit, så blir det på ett sätt ganska drömskt. Det är mer distanserat från 

verkligheten än vad färgfotografiet är. Pauline menar också att för sin egen del så kan hon 

arbeta med en del bilder i svartvit enbart för estetikens skull, det vill säga att hon helt enkelt 

tycker att det är snyggt. 

Diskussion kring frågorna och svaren gällande Rockfoto 

Jag tycker att svaren som jag fick av rockfoto stämmer ganska så väl överens med mina egna 

tankar och funderingar kring detta med rockfotografi. Till exempel det här med att försöka 

fånga en känsla, samt försöka förstå vad som hände just där, exakt vid den tidpunkten är något 

som jag tog upp tidigare i min uppsats. Jag funderade även lite kring vad de inte nämner. De 

sa till exempel inget om kompositionens betydelse. Man kan ana att de uppmärksammade det, 

kanske omedvetet, i det som M säger, att han kan ta hundratals bilder, men det är inte många 

av dem som han menar blir bra. Kanske är det då något speciellt han söker i kompositionen 

för att han ska tycka om bilden själv. Något som jag har poängterat i mina analyser är de 

likheter i komposition, valör, vinklar och poser som finns. Jag tycker att det är ganska 

intressant att rockfoto inte nämner dessa aspekter. Kanske ser de detta som en självklarhet? 

När det gäller frågan om vad ett rockfotografi bör innehålla så svarade de i princip ganska 

lika. Alexander svarade att det nödvändigtvis inte alls behöver vara en livebild. De kan i 

själva verket vara en bild på vad som helst, men den ska anknyta till rocken på ett 

känslomässigt vis. M menade att det inte behövde innehålla någonting, utan man skulle få 

fotografera det man tycker om. Rockfoto var för M en för snäv beskrivning och det som M 

istället tyckte var viktigt var att fånga en känsla. Slutsatsen här är att både Alexander och M 

förespråkar känslan i bilden. Pauline tycker inte heller att man behöver hårddra gränserna för 

vad som är ett rockfoto, precis som M. Men Pauline talar inte, som de andra två, om en känsla 

utan hon menar att allt är fritt att tolka hur man vill. Hon menar också att om man då vill tolka 

en pressbild som ett rockfoto, så fungerar det utmärkt. Likaså om man vill tolka en bild på ett 

jazzband som en rockbild så är det också helt okej. Min tolkning av vad det som Pauline 

menar är att bildens komposition och uppbyggnad, med ljus och valörer och så vidare, är 
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viktigare än själva motivet i sig. Det här med att försöka fånga en viss känsla är något som jag 

tycker är viktigt och som jag tycker stämmer väl överrens med mina egna funderingar till 

rockfotografi. Alexander hävdar att det nödvändigtvis inte behöver vara en livebild. Jag kan 

hålla med honom i det han säger, och det viktiga är som sagt att fånga en känsla. Men som jag 

tidigare hävdar så tycker jag att en riktigt bra rockbild ska vara en livebild, då dessa bilder, för 

mig, lättast kan förmedla känslan av rock och blotta rockens själ. Pauline talar om att det går 

alldeles utmärkt att fotografera ett jazzband och tolka detta som ett rockfoto. Jag är inte 

beredd att hålla med i detta. Jag skulle hellre vilja kalla det ett ”jazzfoto” eller ett 

”musikfoto”. Som sagt så tror jag det här är frågan om själva kompositionen, och inte motivet. 

Det är lite det jag beskrev tidigare i min uppsats. Man kan komponera en bild med en okänd 

människa och ställa honom/henne på scen och fotografera. Kompositionselementen må vara 

desamma som på en riktig rockbild, men närvaron av en känd person saknas och därför uteblir 

känslan av en rockbild. Detta kan jämföras med en bild på ett jazzband. 

Kompositionselementen stämmer, men rocken saknas.   

När det gäller frågan om vad man ska tänka på när man tar en rockbild så uppfattade jag att 

Ms och Paulines svar stämde ganska bra överrens. M menade att egenskaper som krävdes var 

att vara alert, uppmärksam och även ha en känsla för hur man vill att bilden ska tas och sen är 

det också viktigt att fotografera en massa. Pauline poängterade att ljuset var viktigt att utgå 

ifrån när man väljer inställningar till kameran och när det gäller vinklar så är dessa enklast att 

bestämma efter vilket band det är man ska kolla på, då olika band rör sig olika mycket på 

scen. Även hon menar att det är viktigt att hela tiden fotografera en massa. Alexander skiljde 

sig här ifrån de andra genom att han menade att man inte skulle tänka på något speciellt sätt 

utan att de bilder som är mest rock har tillkommit av en slump. Jag har inga uppgifter om vad 

han här menar, eller vilka bilder han menar.  

När vi kommer till sista frågan om svartvit har någon betydelse för just rockfotografi, så är 

svaren även här ganska överrensstämmiga. Alexander talar om att det är ett bekvämt sätt i och 

med att man slipper utfrätta toner i strålkastarljuset. M talar också om utfrätta toner, men han 

menar att eftersom ljuset är så pass skiftande så kan det bli snygga effekter om något är utfrätt 

i bilden. Genom att konvertera till svartvitt kan man alltså rädda bilden. Detta var något som 

jag inte visste sedan tidigare, vilket jag fann mycket intressant. M tror även att man genom att 

konvertera bilder till svartvitt gör bilden enklare och plattare att ta till sig. Kontrasterna som 

uppenbarar sig i svartvitt bidrar även till att bilden blir tuffare och mer aggressiv, vilket M 

anser passar just musikgenren. Något som M också nämner är att om man fotograferar i färg 
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så blir det svårt att hålla reda på alla färger, vilket gör det mer praktiskt att arbeta i svartvitt. 

Jag ser paralleller med det som M menar och med det jag själv tidigare tagit upp. De skarpa 

kontraster som kommer fram i och med att bilden är svartvit bidrar till en mer hård och, som 

M säger, tuffare känsla. Bilden blir mer rå, vilket passa utmärkt inom rockgenren.  

Pauline tar upp det här med att det finns en slags nostalgi över svartvita bilder, och som hon 

uttrycker det, något slags tidens skimmer, som man kanske vill försöka återskapa. Detta 

handlar om tidlöshet i bilderna, vilket även Alexander poängterar. Pauline talar även om att 

svartvitt distanserar sig från verkligheten eftersom vi inte vanligtvis upplever världen som 

svartvit. Det hela blir mer drömskt påpekar hon. Till slut nämner hon att för egen del 

fotograferar hon i svartvitt av egna skäl, helt enkelt för att det är snyggt. Tidlösheten är något 

som jag också har uppmärksammat och understryks av Paulines och Alexanders svar. Genom 

att konvertera bilder till svartvitt så blir de tidlösa och de är inte så verklighetstrogna som 

färgbilder är. Jag har hävdat tidigare att de distanserar sig från verkligheten, vilket även det 

understryks här. 

Tre välkända fotografer som också tagit rockbilder 

Jag har valt ut tre fotografer som jag tycker väldigt mycket om och tänkte berätta kortfattat 

vem fotografen är och sedan visa några bilder som jag har studerat närmare. Jag vill tillägga 

att de bilder jag har valt är rockbilder, men de skiljer sig en del mot den definition jag tidigare 

har använt mig av för att karaktärisera en bra rockbild. Jag har gjort detta för att jag vill vidga 

perspektivet lite samt för att visa att det kan finnas alternativa uppfattningar och definitioner. 

Anledningen till att jag valde välkända fotografer är att dessa är erkänt bra och de är även 

mycket skickliga. Bilderna anses då också vara ytterst högkvalitativa i både foto och 

konstsammanhang. Den första fotografen är Annie Leibovitz, född andra oktober 1949 i 

Waterbury, Connecticut.15 Hon studerade måleri på San Fransisco Art Institute, samtidigt som 

hon läste fotografi som kvällskurs. År 1970 började hon arbeta för tidningen Rolling Stone, 

och tre år senare var hon deras förste fotograf. Hon har även hunnit med att arbeta med bland 

annat Vanity Fair och Vouge.16 Jag har studerat ett stort antal bilder av Annie Leibovitz och 

den jag har valt ut för en närmare granskning är en bild på Bruce Springsteen. Det vi ser är 

Springsteen som befinner sig i ett rum och inte på scen. Han sitter med gitarren i knäet och 

                                                           
15 Annie Leibovitz, A Photographer´s Life 1990-2005, inledningen. 

16 Annie Leibovitz, A Photographer´s Life 1990-2005, inledningen. 
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tycks göra i ordning någon form av låtlista eller liknande. Musiken i bilden är närvarande 

genom att gitarren är med. Även lådorna i bakgrunden tycks ha något att göra med utrustning 

till en konsert eller liknande. Bilden är stillsam och förmedlar inte så mycket dynamik som vi 

tidigare sett i de bilder som jag har analyserat. Det finns dock rörelse med i bilden i och med 

att han sträcker fram handen för att bläddra i sina papper. Bilden är även i färg, vilket också 

skiljer sig från de tidigare bilderna i uppsatsen, men jag får inte intrycket av att den är 

arrangerad. Jag får istället intrycket av att fotografen iakttar Springsteen i sitt arbete och den 

är mer fångad i ett ögonblick, och alltså inte ett arrangerat fotografi. Närvaron av rock får vi 

genom att vi vet att motivet är Bruce Springsteen, som i folkmun även kallas the Boss, och 

intrycket förstärks ytterligare av att gitarren 

närvarar i bilden. Även småsaker medverkar till 

det, som att han nonchalant har kavlat upp 

armarna och att lådorna i bakgrunden bidrar till 

närvaron av scenframträdande, i och med att 

man kan ana att detta är utrustning för just det 

ändamålet. Om vi ser till kontrasterna i bilden, 

så är dessa väldigt tydliga. De vita papprena på 

bordet bidrar till kontraster mot det mörka bordet. Den vita kanten på gitarren skapar även den 

en kontrast mot det svarta runtomkring. Jag tycker att bilden är behaglig och förmedlar musik, 

men den är inte lika rå och tuff som ett fotografi som är taget live på en konsert, där ljuset 

hjälper till att skapa häftiga effekter. Det finns en ljuskälla till vänster i bilden, men denna 

utmärker sig inte särskilt mycket i och med att bilden är i färg och det då inte blir samma 

belysande effekter. I denna bild hjälper det faktum att det är just Bruce Springsteen som håller 

i en gitarr, till att skapa den känslan av musik som förmedlas. Han är känd världen över och 

det är genom honom som bilden kommer i kontakt med rocken och musiken. Denna bild kan 

man knyta an till det som Alexander Fyrdahl, från Rockfoto, menade, att det inte är viktigt att 

bilden är en livebild, så länge den kan knyta an till rockens anda på ett känslomässigt plan. 

Även M pratade om detta med att fånga en känsla, och att försöka uppfatta vad som hände där 

just då var detaljer som M fann spännande. Jag tycker att denna bild symboliserar det som 

Alexander och M pratar om. Den knyter an till rockens anda genom motivet. Man tittar på 

fotografiet och försöker förstå situationen. Som jag uppfattade den så sitter han kanske och 

skriver en låtlista för en kommande konsert, eller kanske han skriver en låt. Det är sådana 

Bruce Springsteen, Philadelphia, 1999. Foto: 
Annie Leibovitz 
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tankar som känslomässigt knyter an till musiken, och när vi granskar bilden så är musik något 

som tveklöst förknippas med detta fotografi. 

Den andra fotografen jag har valt att ta upp är Anton Corbijn, född i Strijen, i Holland, och det 

var även där han började fotografera.17 Något som ofta kännetecknar hans arbete är att han 

använder sig av mycket ljus och skuggor i 

sina fotografier. En sak som till stor del 

har bidragit till hans framgång är de rock 

och popfotografier han tagit genom åren. 

1977 bestämde sig chefredaktören på New 

Musical Express, Neil Spencer, för att han 

ville att Anton skulle börja jobba där, och 

han kom att samarbeta med musikpressen, 

vilket visade sig bli framgångsrikt.18 Bilden 

jag har valt av Anton Corbijn är ett fotografi av Elvis Costello, taget i ett litet hotellrum i 

Amsterdam när Costello kom till Holland för att promota ”My Aim is true”.19 Denna bild är 

tagen i svartvitt och kontrasterna i valör är väldigt skarpa, vilket genast ger den ett tuffare 

intryck än föregående bild. Costello ligger i sängen med gitarren i famnen och blickar rakt in i 

kameran. Detta fotografi ger intryck av att vara arrangerat i och med att fotografen och 

Costello tycks han en viss ”ögonkontakt”.  Det är inte heller någon utsvävande dynamik i 

detta fotografi. Han ligger som sagt tillbakalutad i sängen med ena armen som stöd för 

huvudet och tycks bara koppla av, och kanske har han spelat lite på gitarren innan fotografen 

dök upp. Jag tycker att bilden förmedlar känslan av rock i och med det svartvita samt de 

skarpa kontrasterna i valör kombinerat med Costello och gitarren. Bilden är tagen på ett litet 

hotellrum, vilket är en del av en musikers vardag, alltså att man reser mycket och befinner sig 

på olika hotell. Kanske lade han sig där och vilade efter en konsert, eller kanske han skulle ha 

konsert lite senare. Hur som helst så kan man knyta an detta med det M pratar om, att försöka 

                                                           
17 www.u2.se, http://u2.se/artikel.php?id=79 
18 www.u2.se, http://u2.se/artikel.php?id=79 
18 www.corbijn.co.uk, http://www.corbijn.co.uk/page_photo_black_costello.htm 

 

 

 

Elvis Costello, Amsterdam, 1977. Foto: Anton Corbijn 
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förstå situationen. Man spekulerar runtomkring bilden, vad som hände just då, precis där, 

vilket hjälper till att göra bilden intressant.  

Den tredje och sista fotografen jag har valt är Richard Avedon, född 1923 i New York City.20 

Han anses ofta vara en av 1900-talets mest betydande 

fotografer.21 Han har arbetat på bland annat Harper´s Bazaar 

där han anställdes 1945, av Alexey Brodovitch.22 Ett 

samarbete med Andy Warhol inleddes även under 60-talet, 

och liksom Warhol var Avedon också intresserad av kändisar, 

och har då också fotograferat porträtt av en rad 

berömdheter.23 Det fotografi jag har valt av Richard Avedon 

är en bild föreställande Bob Dylan, taget i Central Park, New 

York år 1965. Intressant med den här bilden är att Dylan 

verkligen är i centrum. Det runtomkring honom är suddigt 

och det är endast han som är skarpt avbildad. Det är han man 

ska ägna uppmärksamheten åt och det är hans porträtt som avbildas. Bilden är tagen i svartvit, 

vilket gör att den känns lättare att ta till sig. Det är inte så mycket att hålla reda på i bilden. 

Hade den varit i färg, hade den genast blivit lite rörigare att orientera sig i, i och med att det 

hade tillkommit en rad olika färger, som hade kunnat dra iväg uppmärksamheten från 

huvudmotivet. Bilden känns arrangerad eftersom att Dylan möter kameran med sin blick. 

Bilden är relativt lugn. Han tycks stå stilla, men hans högra ben vittnar om lite dynamik 

eftersom det benet är lätt böjt. Bilden är tagen utomhus, och den glansiga marken vittnar om 

regn och dåligt väder, vilket hjälper till att skapa någon slags stämning. Träden i bakgrunden 

bidrar även till att det skapas dynamik i bilden i och med de oregelbundna böjningar som 

träden intar. Detta fotografi innehåller varken något liveframträdande eller något instrument. 

Det enda rockiga med detta fotografi är Bob Dylan själv, men ändå fungerar detta som en 

rockbild. Han är välkänd i hela världen som den fantastiska låtskrivare och musiker han är, 

vilket gör att endast en bild på honom lyckas förmedla känslan av rock och musik. Det är här 

                                                           
20 www.richardavedon.com  
21 www.expressen.se, http://www.expressen.se/kultur/1.869431/richard-avedon-louisiana  

22 www.expressen.se, http://www.expressen.se/kultur/1.869431/richard-avedon-louisiana 

23 www.expressen.se, http://www.expressen.se/kultur/1.869431/richard-avedon-louisiana 

Bob Dylan, Central Park, New 
York, February 10, 1965 Foto: 
Richard Avedon 
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jag vill hävda att motivet är viktigt. Man bör känna till stjärnan på fotografiet för att det ska 

lyckas förmedla känslan av rock, och denna bild är ett perfekt exempel på att det fungerar.  

Jag skulle nu vilja kommentera och diskutera vad jag här kom fram till. De tre bilder som jag 

precis visade skiljer sig alla mot det som jag hävdar är en bra rockbild, utifrån det som jag 

tidigare har redogjort och argumenterat för. Men efter att ha studerat dessa bilder noga så 

insåg jag att själva begreppet rockbilder är bredare än vad jag först trodde. Det som jag 

tidigare klassade som rockbilder var i själva verket ”liverockbilder”, alltså bilder tagna på 

rockstjärnan när denne stod på scen och framträdde. Det vill säga bilder som blev fångade i ett 

ögonblick och inte arrangerade. Genom att studera andra former av rockbilder kom jag till 

insikt med att rockfotografi även innefattar rockporträtt, vilket inte behöver vara en livebild 

tagen på rockstjärnan. Det går lika bra att porträttera denne utomhus, utan instrument och utan 

scen, vilket bilden på Bob Dylan var ett lysande exempel på. Fotografiet på Elvis Costello 

tycker jag också var väldigt bra och gav verkligen en känsla av rock. Costello var här ganska 

passiv och bidrog inte till någon speciell rörelse, men det svartvita och de skarpa kontrasterna 

kombinerat med gitarren hjälpte till att inbringa den gamla känslan av rock. Jag kan nu även 

förstå och associera till det som Alexander Fyhrdahl på Rockfoto menade, att det inte är 

viktigt att bilden är en livebild, utan motivet kan i stort sett vara vad som helst, bara den 

knyter an med rockens anda känslomässigt sett. En annan sak jag också tänkte på var det som 

M och Pauline Benthede också poängterade, att rockfoto var en för snäv beskrivning och man 

behöver inte hårddra gränserna för att ett foto ska klassas som rockfotografi. Jag kan nu efter 

att jag har studerat andra typer av rockfoto förstå vad de menar med detta, och det känns som 

att mitt eget perspektiv på rockbilder har vidgats. 

Slutdiskussion 

Som jag nämnde i min inledning så är syftet med den här uppsatsen att undersöka fenomenet 

rockfotografi. Detta har jag gjort genom att först göra en egen definition av vad jag menar att 

en bra rockbild ska innehålla samt vad det är som jag grundar detta på. Därefter gjorde jag en 

närmare undersökning av fyra bilder som jag hävdar är utmärkta exempel på rockfotografi. 

Jag analyserade dem utefter sex olika aspekter, vilka var, kontraster i valör, ljus, poser, 

bildvinklar, färg och dynamik. Utifrån dessa aspekter kom jag fram till att bilderna får en 

tuffare framtoning om kontrasterna i valör var tillräckligt skarpa, plus att bilden borde vara 

svartvit, eftersom bilder i färg kan verka lite ”fåniga” i vissa avseenden. Även ljuset var 

viktigt i den betydelsen att det kan hjälpa till att skapa snygga ljuseffekter som gör att bilden 
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mystifieras och man får en slags drömlik uppfattning av fotografiet. En annan sak jag även 

noterade var att dynamiken hela tiden återkom i dessa bilder, mer eller mindre beroende på 

motiv. För att få höra några fler åsikter angående rockfotografi så valde jag att mejla 

Internetsajten www.rockfoto.nu och ställa några frågor. Detta gjorde jag för att jag ville 

jämföra deras åsikter med mina egna och se om vi hade någorlunda lika uppfattningar. Jag 

fick svar från tre olika personer och jag tycker att deras svar stämde ganska bra överrens med 

mina egna tankar och funderingar. De, liksom jag, menade att man skulle försöka fånga en 

känsla och försöka förstå situationen. Vad som hände exakt där, vid den tidpunkten, var 

sådant som jag tidigare hade tagit upp i min uppsats. Jag gjorde tidigt klart att jag ville att 

rockfotografi skulle vara i svartvit och ställde då bland annat frågan om svartvit hade någon 

betydelse för just rockfotografin. Detta var intressant då jag fick reda på att genom att ta 

svartvita bilder så slipper man också utfrätta toner i strålkastarljuset, plus att man kan få till 

snygga effekter om något är utfrätt i bilden i och med det skiftande ljuset. Genom att 

konvertera utfrätta toner till svartvitt så kan man på så vis rädda bilden. Ett annat svar jag fick 

var att det finns en viss nostalgi över svartvita bilder, en slags tidlöshet. Jag håller helt med i 

detta och menar att genom att fotografera i svartvitt så distanserar man sig även från 

verkligheten. 

För att fördjupa min uppsats valde jag att kortfattat presentera tre välkända proffsfotografer 

och även kortfattat analysera tre bilder av dessa fotografer. Bilderna jag valde ut till detta är 

rockfotografier, men det som skiljer dem från mina tidigare bilder var att dessa inte är 

livebilder. Anledningen till att jag valde att använda bilder som inte kan definieras efter den 

beskrivning som jag tidigare har karaktäriserat rockfotona med, är att jag helt enkelt ville 

öppna upp fältet och se om det kunde finnas andra uppfattningar gällande rockfotografi. Det 

jag kom fram till här tycker jag var intressant. Jag har tidigare varit väldigt bestämd över vad 

som ska ingå i kategorin rockfotografi och vad som inte ska ingå. Men när jag undersökte 

dessa tre bilder var det som att mina ögon öppnades ytterligare lite grann. Jag kom till insikt 

med att begreppet rockfotografi inte enbart är livebilder tagna på konserter inför en stor 

publik. Jag insåg att rockporträtt även räknas som rockfotografi och att det faktiskt är känslan 

som gör att ett rockfotografi blir just ett rockfotografi. Jag var även väldigt tydlig med att 

förklara att huvudpersonen är viktigt i en rockbild. Detta håller jag fortfarande fast vid och jag 

tycker att porträttet på Bob Dylan visade det bra. Det enda som anknöt till rockens anda på 

den bilden var Dylan själv. Fotografiet hade inte fungerat som ett rockfotografi om det inte 

var en känd person med på bilden, i och med frånvaron av all annan form av musik- och 
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rockattribut. Jag har fortfarande svårt för bilder i färg, då jag tidigare också har diskuterat att 

det ibland kan komma att ge ett ”fånigt” intryck. Men jag tycker att fotografiet av Bruce 

Springsteen är ganska behagligt och jag kan tycka att sparsamt med färg kan komma till sin 

rätt i rockporträtt av detta slag. Jag vill inte heller säga att jag har haft helt fel i mina tidigare 

definitioner, men jag har kommit till insikt med att rockfotografi inte enbart handlar om 

livefoton. Livefoton är det som tilltalar mig mest, men jag kan säga att jag har vidgat mitt 

perspektiv betydligt från innan jag gjorde den här undersökningen och är mer mottaglig för 

andra former av rockfotografi.  
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