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– Nu går jag in och hämtar finansministern! 
Orden är Annika af Klerckers. Hon är fotografvikarie på Svenska Dagbladets 
näringslivsredaktion och van att röra sig i maktens korridorer.
text Magnus Fröderberg foto Annika af Klercker

Va r dag e n  s o m  f oto g r a f  på en näringslivsredaktion består till stora delar 
av sådant som de flesta pressfotografer skulle sätta på sina minuslista: 
att fotografera presskonferenser och gubbar i slips. I arbetsuppgifter-
na ingår också att fotografera bilar som testas.

En vardag långt ifrån reportage i främmande land eller dramatiska 
nyhetshändelser med andra ord. Ändå gillar Annika af Klercker sitt 
jobb stenhårt.

– Av någon underlig anledning gillar jag att springa på presskonfe-
renser. Jag ser en utmaning i att försöka fånga samma känsla i dessa 
bilder som i nyhetsbilder. Visst blir det mycket »gubbar i slips« – men 
näringslivet är också fyllt av en massa grymma brudar.

Nyckeln till att trivas med till synes triviala fotouppdrag är för An-
nika att tävla mot sig själv. Att sätta en ära i att hålla en hög lägstanivå.

– Jag imponeras av dem som jämt levererar bra bilder. Vissa små-
jobb kan slås upp större och bli bättre än först tänkt om man lägger 
ner kraft på dem. En enkät kan bli ett reportage.

Det är också fotografer som sliter i vardagen som hon inspireras 
av, inte minst kollegorna på Svenska Dagbladet. En annan förebild är 
Anna Clarén, Annikas lärare på bildjournalistprogrammet på Biskops-
Arnö, som myntade uttrycket »knäpp kort, ta inte i så förbannat«.

Annika är inte heller tjejen som gör det onödigt svårt för sig. Det 
blir gärna enkla bilder med ren bakgrund.

– Jag är fortfarande för grön för att beskriva min bildstil. Men jag 
kanske inte fotograferar så mycket på känsla utan är mer tekniker. Det 
är kul att leka sig fram med tekniken, exempelvis att ställa upp tråd-
lösa blixtar.

– Men det får inte bli ett manér att använda blixtar. Jag använder 
blixtarna när de behövs. Som när jag skulle fotografera kvinnliga kth-
studenter i olika lokaler. För att få en sammanhållen stil ljussatte jag 
dem lika.

Trots Annikas intresse för fototeknik (hon blir genast nyfiken så 
fort hon märker att jag fotograferar med en Nikon d3s), är inte hen-
nes fotoryggsäck sprängfylld med prylar. En Nikon d3 med 24-70/2,8 
och 70-200/2,8 samt två blixtar och en blixtsändare är allt.

– 24-70:an använder jag till 99 procent av bilderna. Och vad ska jag 
då med ett extra kamerahus för femtiotusen till?

K a m e r a  &  B i l d  följer med på ett av Annikas uppdrag för dagen – att fo-
tografera finansminister Anders Borg. Uppdraget fick hon för några 
dagar sedan, men vem som ska skriva är det ingen som vet trots att 
det är mindre än en timme till intervjun. >

AnnikA i mAktens korridorer

Annika af Klercker övertalar finansminister 
Anders Borg att ställa upp på en bild nere i 
receptionen trots att han är stressad.
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Av någon underlig Anledning gillAr 
jAg Att springA på presskonferenser. 
visst blir det mycket »gubbAr i slips« 
– men näringslivet är också fyllt Av 
en mAssA grymmA brudAr.  Annika af Klercker
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Bildchefen eller någon av bildredaktörerna bokar upp fotograferna 
efter att redaktionerna gjort en bildbeställning. Under planeringsmö-
ten på tidningen sitter ofta någon bildredaktör med för att tänka bild. 

Normalt vet reporter och fotograf i god tid att de ska jobba tillsam-
mans. Denna gång har det skett en miss och Annika får jaga runt på 
redaktionerna för att få reda på vem som ska skriva. Det visar sig vara 
tidningens Bryssel-korrespondent Mats Hallgren som Annika aldrig 
tidigare träffat.

Annika ger sig av längs Drottninggatan till finansdepartementet för 
att möta upp Mats i entrén. Hon anländer drygt tio minuter innan 
intervjun ska börja.

Mats visar sig dröja och Annika passar på att kolla runt i entrén. 
Innanför dörrarna står en svensk fana och en eu-fana. Längre in står 
skyltar med det svenska eu-ordförandeskapets logga.

– Reportrar brukar gilla tydliga symboler i bilderna, men ibland kan 
det blir för övertydligt. Men intervjun ska handla om det svenska eu-
ordförandeskapet så det kanske kan bli bra med en flagga eller logga.

Lätt försenad anländer korrespondenten Mats direkt från tåget 
och de anmäler sig i vakten. En stund senare kommer pressekretera-
ren och leder dem upp till finansministerns korridor.

Utanför ministerns rum har hans sekreterare sitt rum och utanför 
detta rum finns ett väntrum. Pressekreteraren går igenom vad som 
gäller.

SvD-korren Mats Hallgen och Annika har inte 
jobbat tillsammans tidigare. Nu väntar de i 
vakten på Finansdepartementet.

Elisabet Lundgren, den första kvinnliga delägaren i Linklaters i Sverige.
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De får 45 minuter med finansministern. De sista tio minuterna är 
avsatta för fotografering. Det går också bra att fotografera under de 
första tio minuterna av intervjun.

– pr-människorna sätter ofta upp strikta ramar, men intervjuperso-
nerna bjuder ofta till mer.

Och mycket riktigt. Intervjun som är försenad redan från början 
drar ut lite på tiden. Annika börjar bli orolig för att inte hinna arrange-
ra några bilder. Hon kollar tiden på sin mobil och går in för att hämta 
ministern.

Annika förklarar för Anders Borg att hon vill ta med honom ner 
till entrén för att fotografera honom framför eu-fanan. Trots att det 
sitter en medarbetare i väntrummet och väntar på att få komma in till 
honom går han med på Annikas förslag.

– Riktigt höga chefer kan vara svårare att få flytta på eftersom de 
har så ont om tid, men här gick det bra.

t i l l B a K a  på  r e da K t i o n e n  lägger Annika in råfilerna på en extern hårddisk. 
Fotograferna på Svenska Dagbladet har börjat fotografera i råfor-

mat. Kollegan Gunnar Lundmark bedyrar hur fantastiskt det är, men 
ger en gliring åt Annika som jobbar med lager i Photoshop.

Annika laddar in bilderna på Anders Borg samtidigt som hon job-
bar med bilderna från dagen innan.

– Vi var ute med två suv:ar i Roslagen. Jag passade på att använda 

Finansminister Anders Borg lyder Annikas 
instruktioner.

Karolina Ekholm, vice riksbankschef.
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AnnikA Af klercker

Ålder 27 år.

Bor aspudden, stockholm.

Utbildning Journalistutbildningen, södertörns högskola. bildjournalistpro-

grammet, biskops-arnö.

– Jag började fotografera under journalistutbildningen. tog bilder till kårtid-

ningen och sökte vidare till biskops-arnö. 

Arbetsplatser svenska dagbladet, upsala nya tidning, Computer sweden 

med flera.

– Min erfarenhet som redigerare och reporter på tidningar har jag med mig 

som fotograf. Jag vet vilka olika slags bilder som redigerarna behöver. 

Blogg elakafotografen.wordpress.com

– Jag startade bloggen för att sammanfatta vad jag gör. blev överraskad när 

det visade sig vara fler än mamma som läste. Jag använder bloggen för att gå 

tillbaka för att se vad jag gjort tidigare.

Utrustning bil, bärbar dator, dakine fotoryggsäck, nikon d3, 24-70/2,8, 70-

200/2,8 Vr, sb-900 och sb-600 samt ir-blixtsändaren su-800.

– Jag kan bli galen på den där sändaren samtidigt som jag älskar att experi-

mentera med blixtarna. nästa steg blir en radiosändare.

– som vikarie måste man hålla med egen bil och grundläggande fotoutrust-

ning. ersättning för fotoutrustning utgår utöver lön. för sport finns ljusstarka 

telen på redaktionen.
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mig av några vallhundar som fanns på en plats. De fick hoppa in i ba-
gageutrymmet. Jag och kollegan Tomas Oneborg tävlar om vem som 
kan kuppa in flest djur på bild i tidningen.

– Det är kul att fotografera bilar. Varje gång tar jag med ett enbens-
stativ för att kunna ta snygga panoreringar, men jag har hittills inte 
använt det. Å andra sidan är det viktigt att bilderna inte ser ut som 
reklambilder. Det är ju konsumentjournalistik vi håller på med.

Motorskribenten Nils-Olov Ollevik kommer förbi Annikas skrivbord.
– Jag hörde att du ska lämna oss snart, säger han. Jag kommer att 

sakna dig. Du har en styrka som 
fotograf i att du jobbat som redi-
gerare. Du tänker tidning.

Korta vikariat, i maximalt elva 
månader, är den verklighet som 
möter dagens nya fotografer. 
Ingen tidning vågar anställa eller 
ens riskera att en fotograf kom-
mer med på las-listan.

Annika slutar sitt vik vid nyår 
men har redan ett annat på gång. 
Och sen är det dags för sommar-
vik.

Hur det går för Annika kan du 
följa på hennes blogg.  Motorskibenten Nils-Olov 

Ollevik skrattar gott åt Annikas 
bilder från gårdagens biltest.

– Vi hade jättekul tillsammans! 

vd Mats Jansson redovisar sas kvartalsrapport.
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