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För Sydsvenskans Johan Bävman är kameran en ursäkt för att se nya platser och 
träffa nya människor. På köpet kommer bilder som gjort honom till en av våra mest 
prisbelönta fotografer.
text Linus Höök foto JoHan Bävman

Från Malmö till världen
galleri johan bävman

Det senaste året har Johan blivit en världskändis i fotobran-
schen. Dessutom har han blivit fast anställd på Sydsvenska 
Dagbladet. Och han har även en bok på gång. För bara ett 
par år sedan pluggade han bildjournalistprogrammet på 
Biskops-Arnö. Det var då han insåg vad jobbet som press-
fotograf kunde betyda.

– Jag minns speciellt en av de första uppgifterna vi fick. 
Jag släpptes av i ett vägskäl med uppdraget att under fyra 
timmar ta ett antal olika sorters bilder på folk. Efter det 
förstod jag att kameran var världens bästa ursäkt till att 
träffa nya människor. Till att se situationer som jag aldrig 
kommit nära annars, säger han och styr utan gps på små-
vägar i den skånska landsbygden.

I baksätet hänger en svart kavaj som Johan tagit med tanke 
på nästa jobb; begravningsceremonin för musikskribenten 
Lennart Persson. Flera artister kommer att närvara och bland 
andra Peter Le Marc har lovat uppträda i kyrkan. Jobbet har 
väckt viss diskussion på tidningen.

– De säger att jag inte ska göra ett kändismingel, samtidigt 

D et är jazz- och swingfestival i Stockamöllan en 
timme bortom Malmö och hela byn har slutit upp. 
Situationen känns lite absurd till en början. Sveriges 

Televisions gamla väderguru John Pohlman har just avslutat 
ett väderskämt på scenen när han sätter sig vid pianot och 
drar i väg swingtakter tillsammans med sin trio. I publiken 
sitter fnissiga pensionärer med kaffe och dopp, på dansgolvet 
trängs ett trettiotal danspar som ser ut att vara saxade från 
Hemmets veckotidning anno 1942. 

I ett hörn står Johan Bävman i ett par lånade dansskor 
som är något nummer för små. Jag vet inte riktigt hur det 
kom sig att intervjun avslutas här. Vi träffades redan klockan 
elva på förmiddagen.

Regnet öser ner och Johan Bävman rattar sig ut på dagens 
första jobb. Bredvid sitter reportern Nathalie Nasr och pekar 
ut vägen mot det lilla skånska samhället Kävlinge. De ska 
träffa en adopterad kille som nyss hittat sina biologiska 
föräldrar. Tanken är ett porträtt till söndagsbilagan.

varje kväll patrulleras skolan av beväpnade vakter och polis. 
Personalen låser sovsalarna och barnen är tillsagda att stanna inne.
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Parallellt med folkmordet, måste 
tanzanias albinor kämpa mot utanförskap 
och ett klimat som de inte är anpassade 
för. Saidi tamin försörjde sig tidigare med 
att köra ut kol. efter att hans fru dog och 
han själv drabbades av hudcancer har 
verksamheten gått i konkurs. Nu lever han 
och hans son Ally, 13 år, på allmosor.
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vill de ha många bilder på kändisar. Jag fattar inte. Jag får 
se vad som händer när jag kommer dit, muttrar Johan från 
framsätet.

– Jag säger oftast vad jag tycker om ett jobb och sedan 
försöker jag göra det på ett bra sätt, men jag har nog bara 
tackat nej en gång. Det var under en period när flera inten-
siva resor hade staplats på varandra. Jag fick höra att jag tog 
folk så bra och skickades först till Rödeby efter dödskjut-
ningen där, sedan Englamordet och direkt efter åkte jag till 
Österrike där de precis upptäckt barnen i Josef Fritz källare. 
Jag han aldrig förbereda mig eller riktigt hämta mig efter 
jobben och när jag kom hem från Österrike skulle vi ut till 
Rödeby igen. Då tackade jag nej, det kändes för jobbigt på 
ett personligt plan.

viktigt med fingertoppskänsla
Även mötet med den adopterade killen i Kävlinge kräver 
viss fingertoppskänsla. För en pressfotograf är situationen 
ganska typisk – ett kort möte med någon som ska dela med 
sig av sin allra personligaste berättelse. Bilderna ska skildra 
ett nära möte och fotograferingen får ta ungefär en kvart, 
sen är det dags för nästa jobb.

– Jag älskar att jobba med Johan, han är en sådan fotograf 

där man känner att man är två på jobbet. Och han tar alltid 
egna initiativ när vi är ute. Ofta har han ringt själv i förväg 
för att kolla upp bra fototillfällen. Framför allt är han väl-
digt lyhörd, något som gör att folk får lätt att slappna av. 
Speciellt på det här jobbet känns det skönt att han är med, 
berättar reportern Nathalie under tiden som Johan jobbar 
fram ett porträtt i köket.

En dryg kvart senare har Johan sina porträtt och någon 
sorts kompisrelation med killen han fotograferat. De skrattar 
och dunkar varandra på axlarna. Johan skrattar mycket, eller 
snarare fnissar. Strax efter att Johan fått ett av många foto-
pris beskriver Sydsvenska Dagladets bildchef Lars Dareberg 
Johan på sin blogg:

«Det händer mycket runt Johan. Han har precis brutit handen 
och blivit bra igen tack och lov.

Han ville ha en krok ingipsad där på akuten men fick ingen.
Istället ringde P3 under tiden och han var med på direktsändning 

från britsen på sjukhuset.
Sjuksköterskorna suckade.
Han stack hem. Låste in sig på toaletten och fick ringa en låssmed 

som kom och hjälpte honom ut.
Johan, han fnissar bara åt det. Han gör ofta det. Han fnissar och 

tycker livet är härligt.»

utan pigment är det svårt att vistas utomhus dagtid. Albinism 
får betydligt större konsekvenser för människor i Afrika än i väst-

världen. Mwanaidi Mwinyiarida och hennes vän Selina Robort i 
ett av klassrummen på Mintindoskolan.
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nickson mluga,19, har precis opererat bort en 
tumör i ansiktet och blivit tillsagd av läkarna att 
lägga fotbollen på hyllan ett tag.

Femtio barn delar på sovsalarnas tjugo madrasser, 
Mintindo Primary School i Mwanza,Tanzania.

Lyxigt med fast anställning
Vi missar lunchen och kör direkt till Lennart Perssons begrav-
ningsceremoni. Vid sidan av kavajen i baksätet ligger två 
sprillans nya kameror. De fick han i samband med att han 
blev fast anställd på Sydsvenskan. Han fick en Iphone också, 
liksom en dator och en bilkatalog där han fick peka ut en 
ny tjänstebil. Lyxigt. Speciellt i tider då tidningar snarare 
avskedar, eller åtminstone inte anställer fotografer i någon 
större omfattning. 

Ungefär samtidigt som Johan fick höra att han skulle 
fastanställas gick de konkurrerande tidningarna Skånska 
Dagbladet och Norra Skåne ut med beskedet att alla tio 
fotografer sägs upp.

Med sina 27 år är Johan yngst av de fast anställda på tid-
ningen. Ändå är det som frilans han gjort de jobb som det 
senaste året gjort honom världskänd i branschen.

– Jag tror att det går att landa större projekt även om 
du jobbar nio till fem. Man måste ta sig tid, strukturera 
timmarna lite noggrannare. Det enda som sätter stopp är 
nog orken. Lasse (Lars Dareberg) är bra på att främja egna 
initiativ. Framför allt har han lärt mig att ta tag i idéer 
direkt i stället för att gå och grubbla på problem som skulle 
kunna dyka upp. Han har ett bra eget driv som smittar av 

sig. Även chefredaktören (Daniel Sandström) har snackat 
om att tidningen ska underlätta för fotografer att ta tjänst-
ledigt för egna projekt. 

världskänd med bilder av albiner
I dag kopplar de flesta ihop Johan Bävman med hans bilder 
av albiner i Tanzania. Ett reportage som gjort att han fått 
pris i såväl World Press Photo som Årets bild och Picture 
of the Year International, Poyi. Bilder som nu även ges ut i 
boken «I skuggan av solen».

Från början var tanken att åka till Svappavaara i Norrbotten 
och skildra flyktingmottagningen i den lilla byn. Ett repor-
tage som skulle bli hans examensprojekt på Nordens fotoskola 
Biskops-Arnö. I stället svängde han om och siktade på Afrika.

– Det jag fascinerades av i Svappavaara var det totala 
utanförskapet för många flyktingar som kom dit. Ju mer 
jag funderade på ämnet blev jag sugen att försöka uppleva 
utanförskapet själv och skildra mina egna upplevelser av 
det. Det var då tanken kom att åka till Afrika. I samma 
veva hörde jag om den minoritet av albiner som finns i 
Tanzania och bestämde mig för att åka dit. Det är ett helt 
annat utanförskap än vad jag kunnat föreställa mig. Ju mer 
jag såg på plats ju större blev ämnet. 

– Förutom minoritetsperspektivet fanns vidskepelse som 
gjorde att albiner förföljdes och lemlästades. Många övergavs 
också av sina familjer. Vid sidan av det finns det medicinska 
handikappet. Tänk dig att spendera ditt liv i skuggan trots 
att du lever på en av världens soligaste platser.

Det är en helt annan sak att vara albin i Västeuropa. 
Johan kopplades till dem som hade pengar och som kunde 

hjälpa.
– Det var besvärligt och jobbigt på ett personligt plan. 

Jag ifrågasatte flera gånger hur moralisk jag var som var 
där och fotograferade. Hur förklarar man för någon som 
inte har mat för dagen att mina bilder kanske kan hjälpa 
dem? Många visste knappt vad jag menade när jag sa att 
reportaget ska komma i tidningen. Jag gav inte några pengar 
under tiden vi fotade men efteråt hjälpte jag till så gott jag 
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kunde. Under reportaget hjälpte vi också en tjej som akut 
behövde pengar till att ta bort stygnen efter en operation, 
men då valde vi att inte ta med henne i reportaget. Ur ett 
journalistiskt perspektiv kändes det bättre.

Johan kränger på sig kavajen i regnet och ansluter till den 
ström av människor som är på väg in i Johanneskyrkan för 
att ta ett sista farväl av Lennart Persson. Han söker upp kyr-
koherden och får lov att ta en bild innan ceremonin börjar. 
Från en avsats en trappa upp intill organisten tar han ett 
tiotal exponeringar innan vi smyger ut igen.

På redaktionen får han en ryggdunk av Lars Dareberg. 
Klart han inte skulle göra ett kändismingel. På väggarna 
hänger utskrifter av nya och gamla bilder. Johan och hans 
gipsade hand syns på en bild. En skada han fick under en 
match i fotografernas pingisrum.  Längs en vägg står ett 
tiotal hyllmeter med fotoböcker samlade. Fotografen Åsa 
Sjöström är bokansvarig och har en liten kassa som hon 
under åren spenderat på bland andra Boris Mikhailov, 
Sebastiao Salgado, Mary Ellen Mark, Martin Parr och ett 
antal Magnum-antologier. Bland mycket annat. 

I ett hörn av det öppna kontorslandskapet står den obliga-
toriska fotografsoffan. Där har några av tidningens tretton 
fotografer börjat samlas inför det som på Sydsvenskan kallas 
fredagsbönen. En summering av veckans bilder under ett 
möte av det mer avslappnade slaget. En stor skål med godis 
står på bordet, liksom ett antal vinflaskor.

– Vinlotteri, förklarar Lars Dareberg och bjuder på auto-
matkaffe.

– Johan har ett sätt som öppnar dörrar. Häromveckan 
skickade jag honom till Rosengård. Vi har varit där tusen 
gånger, ändå lyckas Johan snacka med gängledare som nor-
malt stenar pressen. Han har ett modigt naivt sätt som är 
viktigt för en fotograf. Sedan han började har han lämnat 
snabbt, i tid och alltid med en hög nivå. Jag brukar kalla 
det för en första sil, drivet som finns hos nya fotografer. 
Det kan vara lätt att tröttna efter den toppen och inse att 
det inte är lika kul med Smörknivens dag när du är där för 
tredje året. Jag försöker peppa honom att fortsätta med nya 
egna projekt och utvecklas. Det är lätt att stanna av efter 
den första framgången.

När Kamera & Bild intervjuade Johan inför resan till 
Tanzania konstaterade han att det är viktigt att satsa på de 
små jobben. Bilder och bildtexter eftersom svenska tidningar 
har liten utlandsbudget. Albinojobbet var emellertid redan 
tingat av Sydsvenskan, men han hade inga tankar på att 
kontakta utländska byråer. När reportaget sedan fick pris i 
World Press Photo märkte Johan av världen utanför.

– När jag kollade statistiken på min hemsida efter Word 
Press Photo fick jag en chock. Det var oerhörda mängder med 
besök från hela världen. Det har gett resultat på flera plan. 
Senast var det den tyska tidningen Dummy som ville köpa 
mitt reportage om lastbilschaufförer. Agence VU i Frankrike 
ska representera mig på bildfestivalen i Perpignan och under 
prisutdelningen för World Press Photo ber Nan Goldin om 
en cigg och vill snacka om mina bilder. Det kändes overkligt.

Johan vinner inget i vinlotteriet, hans kollega Emma 
Larsson får en bild utsedd till veckans bästa och Lars 
Dareberg föreslår ett gemensamt projekt på bildredaktionen; 
varje fotograf ska dokumentera en dansbana någonstans i 

De flesta som bor på Mitindoskolan träffar inte sina för-
äldrar på långa perioder. Blinda Neema Joseph 12 år frise-
ras av sin bästa vän Mondesca Lucas 11 år.

På mitindoskolan finns inga profes-
sionella psykologer. Nasoro Majige får 
klara sig själv.

«Förutom minoritetsper-
spektivet fanns vidskepelse som 
gjorde att albiner förföljdes och 
lemlästades.»
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Johan Bävman 

Ålder 27 år.
arbetar Sydsvenskan, Malmö
arbetsmetod «Do it in a flash». 
Grubbla inte på problem som kan 
dyka upp under arbetet med ett 
reportage.
utmärkelser Silvermedalj i World 
Press Photo 2009 i klassen 
«Contemporary issue». Award of 
excellence i Picture of the Year 
International 2009. första pris i 
Bästa utländska reportage i Årets 
bild 2009.
aktuell Med boken «I skuggan av 
solen» med bilderna från tanza-
niareportaget. Den 29/8 öppnar 
också en utställning med bilderna 
på Galleri Kontrast i Stockholm.

FoTo: LiNuS höök

Skåne. Godisskålen och bildutskrifterna skickas runt. Det 
småsnackas. Lite puttrigt kamratligt. Om Utbildningsradion 
velat göra ett inslag om Den Trevliga Arbetsmiljön kunde 
de ha filmat just här just nu.

Gillar det klassiskt dokumentära
Johan packar ihop skrivbordet för helgen och kränger på 
sig sin hamnarbetarkeps. Lite senare under kvällen bjuder 
han på en öl vid ett campingbord i Stockamöllan för att 
lägga ut orden om sitt fotograferande. Johan öppnar ölen 
med en morakniv.

– Att jobba som bildjournalist var inte så högt rankat i vår 
klass på Biskops-Arnö. Det kopplades till den gamla skolan 
tidningsfotografer – att beskriva verkligheten så enkelt det 
gick. De flesta i min klass ville berätta mer med känslor. Jag 
är inte så emotionellt inriktad och hade lite svårt att rätta 
mig i det mer konstnärliga ledet. Några av mina förebilder 
var Jens Assur och Sune Jonsson, men i klassen snackades 
det mer om till exempel JH Engström. 

– I dag ser jag nog bildjournalistik som både och. Det är 
lika viktigt att förmedla en känsla som hårda fakta. Annars 
försvinner intrycket. När jag ser bilder från katastrofområden 
är det oftast väldigt rakt på – gråtande moder framför son i 

kistan, typ. Det känns lite otäckt att jag inte blir mer berörd 
än jag blir när jag ser sådana bilder. Det är trots allt vad vi 
strävar mot i vårt jobb – målet är alltid att väcka en känsla. 

– Jag vet inte om jag lyckades i Tanzania, men folk har 
uppenbarligen tyckt om bilderna. Något som skiljer är kanske 
att jag också försöker hitta det positiva i förödelsen. Inget 
är svart och vitt, därför är det viktigt att inte glömma det 
vackra även i svåra situationer.

Reportaget från skolan i Tanzania är stilsäkert mjukt trots 
den blodiga misären som vilar utanför skolgårdens staket. 
Kisande ögon som möter kameran, kamratligt, distraherat, 
lyckligt och blygt. Här och där finns en dimmig oskärpa som 
kan vara regisserad av Pieter ten Hoopen.

Johan tvekar inför frågan om vad han söker efter när han 
fotograferar.

 – Uttryck och reaktioner kanske. Jag vill att läsaren ska 
börja fundera på vad personen tänker på. Framför allt älskar 
jag att möta folk när jag fotar, att få en blick. Där skiljer 
jag mig från mer klassisk pressfotografi där fotografen är 
betraktaren, en skugga i kulissen. 

– Det finns inget rätt eller fel, men jag är tydlig med att jag 
är där för att fotografera. Jag deltar ofta i det som händer. 
Jag kommer ändå alltid att påverka en situation bara genom 
att vara där med kameran och det är alltid min tolkning av 
verkligheten som visas upp. 

– Vi snackade mycket om det på Biskops-Arnö, men det 
jag lärde mig på skolan var framför allt att bli modigare. Så 
länge du är naivt nyfiken som fotograf smälter du nästan 
alltid in. Det gäller att vara lite som en kameleont ibland 
och inte sticka ut för mycket. Det är nog det som är en bra 
fotograf – den som kan konsten att smälta in.

Johan går tillbaka mot dansgolvet. Hans keps passar precis 
i sammanhanget. Stockamöllanfestivalen är nog ett av de 
udda sammanhang han syftar på. Ett tillfälle när det gäller 
att vara kameleonten för att möta något nytt. Då slår det 
mig – den här kvällen gör han det utan kameran. n


