
SOMMARSPECIAL         VECKA 29         NUMMER 27||12

GÖTEBORG. Sportbladet, 
Göteborgs-Posten, Da-
gens Nyheter, Expressen 
– hans namn är överallt.

Daniel Stiller är killen 
från Nödinge som dröm-
de om rock’n roll, blev 
skolfotograf och till sist 
tog med sig kameran 
till de stora idrottsare-
norna.

Idag driver han 
tillsammans med fyra 
kollegor Sveriges bästa 
sportbildbyrå.

På fjärde våningen i stans 
gamla snusfabrik på Torsga-
tan i Göteborg hyrde Daniel 
Stiller in sig under sina för-
sta år som fotograf. På den 
tiden var det mest studiofo-
tografering, men han hade 
börjat sin resa i ett yrke han 
upptäckte ganska sent. Som 
tonåring var det nämligen 
bara musik och rock’n roll 
som gällde. Drömmen om 
att kunna leva på musik var 
stark, men han insåg tidigt 
vikten av att också skaffa sig 
en utbildning. 

Det blev en KY-utbild-
ning inom data och han fi ck 
jobb på Ericsson som sys-
temadministratör. Efter tre 
år var energin slut. Det var 
verkligen inte det här Daniel 
Stiller hade tänkt göra i livet. 
Företaget behövde effektivi-
sera och erbjöd de som ville 
sluta ett avgångsvederlag. 
Daniel tackade ja och tog 
fram gitarren igen.

– Tillsammans med min 
gamle vän, David Miles, 
jobbade vi som trubadurer 
i alperna en vinter. Det var 
fantastiskt kul. Vi spelade 
musik, drack öl, åkte skidor 
och när det fanns tid foto-
graferade jag en del. När jag 
kom hem tänkte jag att det 
kanske vore bra att satsa på 
något man brinner för. Jag 
hittade ett par fotokurser på 
Folkuniversitetet som gav 
mig en bra grund. För tio år 
sedan startade jag en enskild 
fi rma som fotograf och mitt 
första uppdrag blev att fo-
tografera en köttbulle åt en 
reklambyrå, berättar Daniel.

Genom kontakter fi ck han 
lite uppdrag som skolfoto-
graf och jobbade även en del 
åt mäklare, men så kände han 
2007 att det hade varit roligt 
att få jobba åt en tidning och 
få en bild publicerad. Daniel 
fi ck tips av en kompis att 
kontakta Härryda-Posten.

Härryda-Posten
– Jag erbjöd dem att knäppa 
lite bilder på en av Pixbos 
(innebandy) hemmamatcher. 
Nästa dag hade de publicerat 
min bild på omslaget och det 
var en otrolig kick. Vad jag 
inte visste då, var att på sam-
ma match hade också foto-
grafen Nils Jakobsson varit. 
Han jobbade på Bildbyrån i 
Göteborg. I efterhand kom-
mer jag ihåg att jag noterat 
en fotograf som hade objek-
tiv som nästan var större än 
honom själv. Det var Nils 
och han ringde några måna-
der senare och frågade om 
jag var intresserad av att bör-
ja hos dem. Anställningsin-

tervjun var tre lokala sport-
frågor, sen var jag anställd, 
säger Daniel och ler.

De första fem åren jobba-
de han halvtid på Bildbyrån 
och halvtid med sina egna 
uppdrag, men 2012 kom den 
stora chansen.

– Ägarna började komma 
till åren och vi var fem kolle-
gor som börjat prata om hur 
framtidens bildbyrå borde 
fungera. Vi hade planer på 
att eventuellt starta något 
eget, men vi förstod värdet 
av att komma åt ett välfyllt 
arkiv med bilder från 50-ta-
let så vi ställde frågan rakt ut 
om vi fi ck ta över. Idag är det 
vi fem som driver byrån, be-
rättar Daniel.

Hur går det?
– Det går jättebra. Vi har 

elva heltidsanställda fotogra-
fer utspridda i de stora stä-
derna samt ett 30-tal frilan-
sare. Vi är hårt nischade åt 
sportfotografering och alla 
stora tidningar och medie-
företag anlitar oss. Vi jobbar 
också mycket på uppdrag åt 
idrottsförbunden. Vi känner 
att utvecklingen har spelat 
oss i händerna. Redaktio-
nerna rationaliserar hårt 
och försöker spara pengar 
genom att bland annat göra 
sig av med fotograferna och 
måste då köpa mer av oss. 
Samtidigt betyder det att vi 
behöver anställa fl er, så visst 
fi nns det jobb för fotografer-

na, menar Daniel och fort-
sätter:

– Vi fortsätter utveckla 
verksamheten och till skill-
nad från tidigare så bidrar 
vi även med rörlig bild, kor-
tare videoklipp, till medier 
som önskar det. Det gäller 
att ha en känsla för vad som 
efterfrågas och det här med 
att hitta nya affärer tycker 
jag personligen är den stora 
drivkraften.

Daniel ansvarar också för 
schemaläggningen i Göte-
borgsområdet och ser till 
att Bildbyrån är på plats på 
de stora publika sportevene-
mangen. Han försöker dra 
ner på sin egen närvaro och 
erkänner att det fi nns en viss 
mättnad att följa serielunken 
med till exempel allsvenska 
fotbollsmatcher.

OS i Sotji
– Du behöver nya utmaning-
ar. I vintras bevakade jag 
olympiska spelen i Sotji, mitt 
första vinter-os och det var 
en stor upplevelse. Inte nog 
för att ryssarna är som de är, 
utan tävlingarna avgjordes 
i högsommarvärme och i 
princip kunde jag fota alpint 
i bar överkropp! Vi var ock-
så oroliga för hur snabbt vi 
skulle kunna få över bilderna 
till Sverige, men vi testade 
lite nya grepp och lyckades 
bra. Idag är detta ett av de 
viktigaste argumenten för 
bildköparna – hur snabbt 
kan de få bilderna? Vi ligger i 
framkant på det området och 
när det gäller kamerateknik 
har vi ett suveränt samarbe-
te med Nikon. Idag är våra 
synpunkter en del i deras 

utvecklingsprocess, berättar 
Daniel stolt.

Trots att hans karriär som 
sportfotograf bara är drygt 
sju år lång har han redan 
träffat de största svenska 
idrottsprofi lerna och han har 
en bestämd uppfattning om 
dem.

– ”Henke” Lundqvist är 
trots hans framgångar fort-
farande en helt vanlig kille, 
som är suverän att jobba 
ihop med. Hans kontrast är 
Zlatan… Sedan måste jag 
säga att handbollslandslaget 
som helhet är klart roligast 
att bevaka och göra uppdrag 
för. Det är ett avslappnat och 
glatt gäng.

Som alla sportfotogra-
fer har han haft drömmar 
och mål om att få bevaka 
de största evenemangen. 
Många är redan infriade, 
ett ganska nyligen. Daniel 
Stiller var på plats när årets 
Formel 1 tävling avgjordes i 
Monaco.

Milstolpe
– Det var en milstolpe och 
jag måste erkänna att benen 
darrade lite just då, men 
ännu större var det när jag 
fi ck uppdraget att fotogra-
fera Håkan Hellström på 
Ullevi. Jag har alltid varit 
ett stort fan av Hellström 
och han ville göra en bok 
om konserten. Vi var tio fo-
tografer som anlitades och 
det var riktigt tunga namn 
i branschen. Jag kallades in 
som sportfotograf för att 

bidra med en annan vinkel 
av bilder. Det var ett stort 
ögonblick och kollegorna 
fi ck påminna mig fl era gång-
er att inte glömma fotogra-
fera eftersom de såg att jag 
mest dansade och sjöng med, 
men det tog inte lång tid 
innan mina minneskort var 
fulla…

Han rabblar kändisar, 
högtider för sportälskare, 
klubbar och landslag alla 
nördar drömmer om att få 
komma nära, men verkar 
tämligen oberörd. Det rullar 
på konstaterar han, men på 
frågan om han aldrig känner 
sig riktigt nervös och stres-
sad svarar han ärligt.

– Jo, när svågern Han-
nes Stiller gjorde debut för 
IFK Göteborg på Gamla 
Ullevi, då kände jag press. 
Jag gillar ju IFK och att få 
se honom springa in i den 
blåvita tröjan var stort. Jag 
ville så gärna få ett par bra 
bilder och det är inte själv-
klart för vad som helst kan 
hända – och i liveidrott får 
du aldrig en andra chans. 
Hannes kom in med en kvart 
kvar av matchen och gjorde 
viktiga 1-2. Jag satt perfekt 
och fi ck en bild som jag nog 
rankar högst. Inte för att den 
är spektakulär, utan för att 
det var Hannes och en speci-
ell händelse för alla oss som 
känner honom.

Långt ifrån alla hittar nå-
gonsin sitt drömjobb, men 
för Daniel Stiller har det de-
fi nitivt klickat!

– Driver Sveriges bästa sportbildbyrå

Det har klickat
för Stiller!

Daniel Stiller var en av Bildbyråns fotografer på plats när vinter-os avgjordes i ryska Sotji.

Daniel Stiller har förutom bilderna på sig själv, som hans kolle-
gor har bidragit med, valt ut alla bilder på detta uppslag själv.

Mitt första 
uppdrag blev 
att fotografera 
en köttbulle 

åt en reklambyrå.
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