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Undersökning bland världens bästa fotografer  
– så här tar du den perfekta bilden   
 

Vad krävs för att ta den perfekta bilden? Så här svarar världens bästa fotografer som är 

nominerade till World Press Photo: bra förberedelser. Och för att skapa den bästa berättelsen 

handlar det om att visa upp något ur ett nytt perspektiv.  

 
Den 12e april tillkännages vinnaren i världens mest prestigefyllda tävling i fotojournalistik, World 

Press Photo 2018, dit den svenske prisade fotografen Magnus Wennman är nominerad. Canon 

har gjort en undersökning bland de nominerade fotograferna för att få veta hur man skapar 

världens bästa bild och hur de ser på framtiden för fotojournalistik. 

 

För att ta fram en bild som berättar något, uppger 55 procent av fotograferna att det krävs 

något som ”provocerar fram en förändring i perspektivet på en fråga eller ett ämne”. Andra 

nyckelingredienser är något som skapar känslor (48 procent), har en stark stödjande berättelse 

(31 procent) avslöjar en nyhet (25 procent) och har en bra komposition (24 procent). 

 

Men för att kunna ta den perfekta bilden uppger 95 procent av fotograferna att det krävs 

noggranna förberedelser och planering. Det gäller att först tänka till kring vad och hur man vill 

berätta något. Därefter gäller det att ha en utrustning som det går att lita på.  Kameran måste 

vara pålitlig (94 procent) för att minska risken för tekniska problem – den ska även vara intuitiv 

och enkel att använda (76 procent). Närmare 80 procent av fotograferna uppger att de 

använder en fullformatskamera och 63 procent ser helst att den är från Canon.  

 

Hur vet då fotojournalister att de fångat den perfekta bilden? Över hälften (56 procent) svarar 

att de vet så fort de tryckt på avtryckaren om bilden är bra.  

 

– Du känner det så fort som du har tagit bilden, du bara vet det.  Det är en känsla av att allt I 

finns på rätt plats och viktigast: att du har fångat essensen i det du vill berätta, säger Giulio Di 

Sturco, nominerad till World Press Photo 2018 och ambassadör för Canon.  
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Framtiden för fotojournalistik  

Fotograferna har delade åsikter om framtiden för fotojournalistik. Mer än en tredjedel (37 

procent) anser att kvalitativ fotojournalistik kommer att växa i takt med att sociala medier och 

enkelheten att dela bilder och berättelser också ökar. Men 32 procent anser samtidigt att 

fotojournalistiken kommer att minska på grund av medborgarjournalistik, nedgången för 

traditionella medier och därmed färre roller för fotojournalister.   

 

Respondenterna ser också att ny teknik som virtuell reality (52 procent) och augmented reality 

(49 procent) kommer att spela en viktig roll i visuellt historieberättande. Samtidigt har 47 

procent av fotograferna inte mer avancerad utrustning i sin kameraväska än en 

spegelreflexkamera (DSLR) i fullformat med objektiv och andra tillbehör. Fotograferna tror att 

trots tekniska framsteg så kommer deras expertis fortfarande behövas. Hela 96 procent anser 

att det alltid kommer att behövas människor i den kreativa processen.  

 

 
 

Bilden är tagen av Giulio Di Sturco som är nominerad till World Press Photo 2018. Den föreställer 

Dr Suporn Watanyusakul som visar sin patient Olivia Thomas hennes nya vagina efter 

könsrekonstruktion på ett sjukhus i Chonburi Thailand. Landet är världens mest besökta när det 

gäller ”medical tourism”, och könskorrigerande kirurgi är den starkaste nichen. Behandlingarna 

är klart billigare än i andra länder och det stora antalet patienter som behandlas har gjort de 

thailändska läkarna väldigt skickliga. 
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För mer information, kontakta: 
Helen Iwefors Häggblom 
Canon Svenska AB 
Direkt: 0739 – 788 5 30 
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se  
 

Om undersökningen 

Enkäten skickades av Canon Europa under mars 2018 till de fotografer som deltar I World Press 

Foto. Totalt 222 fotojournalister deltog I undersökningen. 

Canon and World Press Photo 

Canon är stolt sponsor till World Press Photo sedan 26 år. Den 12e April 2018, så kommer 

World Press Photo att annonsera 2018 års vinnare av World Press Photo of the Year plus åtta 

vinnare I individuella kategorier. Canons ambassadörer (www.canon-

europe.com/pro/ambassadors), Magnus Wennman och Giulio Di Sturco, är nominerade till 

respektive kategori ‘People’ och ‘Contemporary Issues’. För mer information: 

www.worldpressphoto.org.  

 

Företaget Canon  

Canon Svenska AB marknadsför och säljer Canons branschledande produkter och lösningar på den svenska 
marknaden. Försäljningen av företagsprodukter och tjänster sker både genom franchisingkedjan Canon Business 
Center och fristående återförsäljare. Företaget marknadsför och säljer också konsumentprodukter inom bildhantering 
genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon tillhandahåller också digitala tjänster för 
lagring av bilder (Irista) och delning av bilder (Lifecake). Canon Svenska har 380 anställda och omsätter ca 1.7 
miljarder kronor. Canon Svenska är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc. som omsätter ca 280 
miljarder och har 190 000 anställda – varav 19 000 i Europa. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag 
och under 2016 lämnades 3 665 patent in, vilket är flest bland alla japanska företag. Canons filosofi, Kyosei, är att 
arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att minska den egna 
miljöpåverkan och att hjälpa kunderna minska sin miljöpåverkan genom rätt val av produkter. Mer information om 
Canon finns på www.canon.se. 

 

About Canon Europe 

Canon Europe is the EMEA arm of Canon Inc., a global provider of imaging technologies and services, and one of 
the world’s most well-recognised and loved brands. Canon Europe has operations in around 120 countries, employs 
approximately 19,000 people across the region, and contributes about a third of Canon’s global revenues annually. 

Founded in 1937, Canon has been a leading name in imagery for the past 80 years, and is dedicated to helping 
people constantly re-imagine what is possible through imaging. From cameras to commercial printers, business 
consultancy to healthcare technologies, Canon enriches lives and businesses through imaging innovation. 

Canon is growing the positive power of imaging technology and services. By delivering social and environmental 
benefits through our people and products, we are powerfully demonstrating our commitment to our philosophy of 
Kyosei: living and working together for the common good. 

Further information about Canon Europe is available at: www.canon-europe.com 


