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Med hårdrock och 
den där slumpen

galleri robert henriksson

Robert Henriksson hade två universitetsexamina klara när han köpte sin första 
kamera. Det visade sig vara ett bra köp. Nu är han ett nytt hett namn i Foto-Sverige.
text Linus Höök foto RobeRt HenRiksson
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Robert Henriksson hade knappt börjat sin praktik på Länstidningen i Östersund när han tog sin första vinnarbild. Ett jobb från ett äldreboende resulterade i 
första pris i Årets Bild i kategorin Svenskt vardagsliv.

N ikon bjuder på snittar och öl i ett förvånansvärt 
sunkigt kafé under fotofestivalen i Frankrikes 
Perpignan. Ett gäng svenska pressfotografer står 

och smygröker på balkongen med en och annan fotograf från 
bildbyrån Magnum. Robert Henriksson smyger omkring 
och småpratar en knapp timme och smiter sedan tillbaka 
till hotellet. Han är bjuden till festivalen som ambassadör 
för Nikon sedan han tidigare på året utsetts till årets unga 
fotograf. En välförtjänt titel eftersom han på bara tre år 
vunnit fler priser än de flesta svenska fotografer gör under 
ett helt liv. De första utmärkelserna kom dessutom under 
tiden han fortfarande höll på att lära sig yrket.

Speciellt mycket ambassadör är han emellertid inte. 
Åtminstone inte under festivalen i Perpignan. Med undantag 
för några pliktskyldiga utflykter hänger han mest framför 
datorn på hotellrummet och pillrar med ett högst personligt 
projekt om skateboardåkare.

– Det började med att jag fotade min kompis Emil när vi 
skejtade i Björns trädgård i Stockholm. Jag ville ge en kom-
mentar till de flesta andra reportage jag sett om skateboard. 
De brukar alltid handla om haschrökande klottrare som hänger 
i någon trist lägenhet. För mig handlar skejtande om något 
annat – en glädje och grabbig kamratskap. Framför allt en väldig 
kärlek till åkandet, säger han när vi några månader senare ser 
bilderna som en färdig utställning på Galleri London i Uppsala. 

Det äR 24 biLDeR som broderats ut längs väggarna i galleriets 
underjordiska lokaler. Historien känns personlig och klassisk 

»Jag ville ge en kommentar till 
de flesta andra reportage jag sett 
om skateboard.«
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Det är huvudsakligen Metallica som ligger i spellistan Det 
finns tillfällen när de byts ut mot andra stämningar. För 
dagen står Madonnas Isla Bonita (!) högt i kurs.

Det handlar om att hitta en känsla. En fras som återkom-
mer vid i princip varje tillfälle vi ses är »känslan är allt«.

– Jag söker inget speciellt när jag är ute och fotograferar, 
jag tar situationen som den kommer. Oftast är det när jag 

i hela sin svartvita prakt. Det pressfoto-
grafiska vidvinklandet bryts mjukt av 
med den sortens suggestiva porträtt som 
han tidigare uppmärksammats för i bland 
annat tävlingen Årets bild.

– Det är första gången jag gör ett 
större jobb i svartvitt. Det kändes rätt 
här, lite fegt kanske. Det blir lättare att 
renodla bilderna i svartvitt och snab-
bare att kopiera. Men jag håller mig nog 
helst till färg i fortsättningen.

Ett bra råd till den fotograf som 
vill odla det personliga bildskapandet 
brukar vara att besöka miljöer som på 
ett eller annat sätt ligger nära hjärtat. 
Skateboarden har funnits med Robert 
Henriksson sedan 10-årsåldern. Att 
han nu har fotograferat skejtare i flera 
år bygger nog i Roberts fall inte på 
sökandet efter ett personligare bild-
språk. Förmodligen är det bara något 
som motiverar att han fortfarande hänger i ramperna trots 
att han närmar sig 30. För att hjälpa inspirationen på traven 
har han nämligen ett annat knep: musik.

– Det funkar inte att vara trött när man ska plåta. Det 
gäller att skärpa sina sinnen. Musik gör att jag kan ta in vad 
som händer, förklarar han.

Det började med några förströdda bilder på 
sina kompisar och utvecklades till något Robert 

själv tror kommer vara ett ständigt pågående 
berättande. Crille (med skägget) och Göran 
(porträttet) är två kompisar som Robert lärt 

känna genom åkningen.
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sitter med urvalet som berättelsen tar form. Med åren har 
jag blivit bättre på att lita på mitt eget urval, i början försökte 
jag välja bilder som jag tänkte mig att andra ville ha.

När han säger »med åren« låter han ett ögonblick som en 
fotograf som varit med ett tag. Det har han inte. Faktum är att 
det knappt gått fem år sedan han lärde sig hur en kamera över 
huvud taget fungerar. Han hade tagit två universitetsexamina, 
i företagsekonomi (fil kand) och i systemvetenskap (fil mag) 
och kände att det var läge att prova något nytt. Efter att ha 
träffat Östersundsfotografen Henrik Flygare på en basket-
match hade han snackat till sig en praktik på Länstidningen.

Det var ganska osannolikt, men jag fick en praktik i två 
månader och försökte ta så bra bilder jag kunde. Jag visste inte 
ens vad kamerans manuella funktioner betydde. En av mina 
första bilder som jag blev nöjd med och visade för en annan 
fotograf möttes av ett skratt. Hon trodde att jag skämtade.

knappt två veckoR in i pRaktiken tog det sig. Under ett repor-
tage på ett äldreboende fick han se ett gäng gamla damer böja 
sig fram och ge varandra det som kallas eskimå-puss; att gnugga 
nästippen mot varandra. Robert hann med att haka fast ett tele-
objektiv och ta två knäpp genom rummet. En av de rutorna vann 
därefter första pris i Årets bild i kategorin svenskt vardagsliv.

– Jag fick sommarjobb efter den där praktiken och fick 

höra om Nordens fotoskola Biskops Arnö. Det visade sig 
bara vara fyra dagar kvar av ansökningstiden så jag pusslade 
ihop lite bilder från min praktik.

Det räckte för att bli antagen. Sedan sin examen i fjol har 
han hunnit med att bli utlasad från Svenska Dagbladet liksom 
att vikariera på både Aftonbladet och Dagens Nyheter. Och 
inte minst blogga för Kamera & Bild.

När vi träffas för att på något sätt runda av den här inter-
vjun är han inne på sitt tredje vikariat på Upsala Nya Tidning. 
En bandymatch står på schemat för kvällen och kameraväskan 
har kompletterats med ett extra objektiv som fyller en mindre 
ryggsäck: Nikons 200-400/4. En av fördelarna med att utses 
till årets unga fotograf av Nikon är att kameratillverkaren 
öppnar hela sitt skafferi till låns under ett år. Trots det går 

Johan Hansson var snowboardproffs som efter sommarens skateboardåkande tog 
en paus för att surfa under ett år i Australien.
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han oftast relativt tekniskt lättklädd: en d3:a med 24-70 
mm på över axeln och en fast 50 mm i fickan.

– Men jag tycker ändå att teknik är en väldigt viktig del 
av att vara fotograf. Om du kan hantera tekniken bra så kan 
du ha lättare att få fram det du vill säga, konstaterar han.

När han får slentrianfrågan om vad som är en bra bild 
kommer den där kommentaren igen:

– Känslan är allt. Men om bilden dessutom blir estetiskt bra 
är det stort. Jag försöker ta med den känsla jag får på en plats i 
en bild. Men det hänger ändå i slutändan mer eller mindre på 
slumpen. Eller rättare sagt handlar det om att se bilderna när 
det händer. Att alltid vara beredd, liksom att ta många bilder. 
På en presskonferens till exempel försöker jag alltid ta minst 
350 bilder för att alltid vara beredd och konstant vara på hugget.

sebbe bolinder ger prov på sin position som en av Sveriges främsta på att hantera en miniramp.
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RobeRt HenRiksson 
 
ålder 29 år.
aktuellt utställningen Just Skate och 
som flitig bloggare på  
www.somenfotograf.blogspot.com
priser tio utmärkelser fördelade på Årets 
bild, PoYi, PGB-award, Best of photojour-
nalism samt utsedd av Pressfotografernas 
Klubb, PfK, (i samarbete med Nikon) till 
Årets rookie 2009. 
Webbsida www.roberthenriksson.com

foto: LinuS HÖÖk

Bilden av Matilda är ett bra exempel där slumpen spelat 
in. Ett simmigt porträtt i svartvitt som på något motsägel-
sefullt sätt gestaltar styrka och utsatthet. Det är en bild som 
fallit en hel del bildkonnässörer på läppen och tilldelades 
pris i både Årets bild och Picture of the Year International.

– Matilda var praktikant på unt och när vi var ute på ett 
jobb vände jag mig om och såg plötsligt hur allt stämde. 
Ljuset med några små glittrande snöflingor satt perfekt. 
Bilden publicerades som Dagens bild i unt med en text 
som Matilda skrev om hur det var att vara 17 år. I år har jag 
tagit två bra bilder. Kanske tre. En operasångerska, en tjej i 
Tennessee samt en skejtbild. Slumpen har bidragit till alla tre.

Tillsammans med musik?
– Metallica, alltid. n

vid vissa tillfällen har Robert åkt själv samtidigt som han har fotograferat. Som här, i en backe på frösön. Hittills har utrustningen klarat sig från allvarligare 
skador. Roberts knän och armbågar har däremot varit med om ganska tuffa tag.

Just skate.
Reportaget började med några sommardagar i en skejtramp på Medbor-

garplatsen, fortsatte med fyra bilder utställda på fotomässan och runda-

des av med en hel utställning på Galleri London i Uppsala.

– Men det här projektet kommer nog fortsätta i ganska många år fram-

åt. Det kommer vara ett evigt on-going-project, säger Robert Henriksson.

Hans sätt att vara fotograf verkar fungera. Vi bad honom därför lista 

sina tio bästa fototips för Kamera & Bilds läsare.

Fototips 1: Gå på känsla och ge urvalet gott om tid.

Fototips 2: Kom ihåg att alla vill göra sig bra på bild. Att ta 

sig tid är att visa respekt.

Fototips 3: Lyssna på musik du tycker om innan du börjar. 

till exempel Isla Bonita med Madonna.

Fototips 4: Ge inte efter så lätt för vad bildredaktören tycker.

Fototips 5: Glöm inte bort bilderna i din omedelbara närhet, 

typ en 17-årig praktikant.

Fototips 6: Känn känslan, försök fånga den och försök sedan 

hitta den i dina bildfiler när du gör urvalet i datorn.

Fototips 7: Internet innehåller mer bilder och inspiration än du 

hinner gå igenom, så börja titta! Prenumenera på dina favoritbloggar!

Fototips 8: Hitta en mentor!

Fototips 9: Lär dig använda kamerans funktioner till det allra yttersta

Fototips 10: Det är få som är riktigt bra på att kopiera i färg och 

utnyttja färgerna, lär dig det! Kolla exempelvis på SvD´s Magnus 

Hjalmarsson Neiderman, han är otroligt duktig.
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när Robert på uppdrag av Dn skulle fotografera skådespelaren tommy 
Andersson krockade två Gotlandsfärjor i nynäshamn. Porträttet togs på en halv 

minut innan han gav sig av mot båtdramatiken.


