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Det var Frida och Lovisa som kom på temat för 
Bsmarts nya presentationsbilder. Frida fick bli 

Alice i Underlandet …
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D et är ett trevligt spring av väl-
friserade och finklädda barn 
mellan sex fotostudios – varav 

fem är tillfälligt uppställda och en per-
manent – i företaget Photomics lokaler 
i Karlshamn. Simon Jönsson är åtta år 
gammal och veteran, han var två år 
första gången mamma Monika tog 
med honom hit till den årliga veckan 
då blivande skolfotografer övar i skarpt 
läge på Photomics internutbildning. 
I år är det 21 fotografer som deltar. 
Undervisningen pågår i två veckor, 
där den första veckan är förlagd hos 
Photomic och andra veckan innebär 
praktik med handledare. Det är 14 
dagars intensivutbildning då fotogra-
ferna lär sig komponera porträtt, han-
tera utrustningen och i synnerhet att 
fotografera just barn och unga. 

– Såklart krävs olika handlag och 
knep beroende på om man fotograferar 
ett dagisbarn eller en tonåring, säger 
Daniel Nilsson medan han övervakar 
fotografernas bilder som flash-ar upp 
på en datorskärm. 

Daniel ansvarar tillsammans med 
Jenny Stenberg för Photomics utbild-
ning och han är också chef för de 78 fotografer som är anställ-
da av Photomic för att sköta den skol- och dagisfotografering 
som drar igång efter skolstarten. Företagets fotografer är ute 
över hela landet under tio intensiva veckor. 

– Det har blivit allt snabbare, berättar han, fler skolor att 
fotografera och alla vill ha fotograferingen snabbt avklarad 
efter skolstarten.

– Flera av våra återkommande skolfotografer är frilans, 
fotografer som resten av året arbetar med allt möjligt: press, 
natur eller familjefoto, men som har Photomic som återkom-
mande uppdragsgivare tio veckor på hösten. 

En av de säsongsanställda fotograferna har haft arbetet i 
25 år och ofta är det någon fotograf som hoppar över några 
år för att sedan återvända. 

– Det är alltid lika roligt när man får höra att det går bra för 
någon som frilans efter att de gått utbildningen, menar Daniel. 

De som anställs av Photomic kan till exempel komma direkt 
från någon fotoutbildning eller vara vana amatörfotografer. 

– Här blir man professionell fotograf och det är bra för själv-
känslan att upptäcka att man kan tjäna pengar på sitt foto. 

Photomic har två heltidsanställda bildredigerare och för att 
redigeringen ska bli enkel är det viktigt att fotograferna han-
terar blixt och komposition på samma sätt, så att kvaliteten 
på bilderna blir god och jämn. Daniel vrider någon centi-
meter på ett blixtparaply och påpekar för en av fotograferna 
att pojken framför kameran »kommer lite för högt upp«. 

– De vi anställer kan i princip redan fotografera, vi utbildar 
sedan specifikt för skolfoto och våra egna behov.

reportage skolfoto

Det första jobbet som
yrkesfotograf
text Jenny Maria nilsson

Att bli skolfotograf är en lika klassisk väg att bli yrkesfotograf som att vara assistent. 
Vi besökte skolfotoföretaget Photomic för att se hur det är att vara skolfotograf.
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Victor Borgvall tränar 

för att få snygga och 

glada porträtt.
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– Vrid lite på huvudet och ner med hakan! Michaela 
Johannesson instruerar Cornelia, tolv år. Möjligen har 
Michaelas tidigare arbete som bartender gjort henne för-
beredd för det mesta och Cornelia som hon fotograferar är 
också hon en van provmodell – mycket mottaglig för regi. 

Michaela är 27 år gammal och från Karlstad. Hon har sagt 
upp sig från bartenderjobbet för att bli fotograf på heltid. 
Tipset att gå kursen fick hon av fotografkollegan Tommy 

Andersson, som hon också nämner som en förebild för 
henne. Liksom han vill hon fota djur, natur, familj, ja allt 
möjligt, och i framtiden hoppas hon kunna kombinera de 
här tio veckorna av skolfoto med olika andra uppdrag. Under 
denna första utbildningsvecka bor hon på hotell men sedan 
kommer hennes bevakningsområde att sträcka sig kring 
hemtrakterna i Värmland. 

Victor Borgvall är en annan av fotograferna på kursen. 
Han är 24 år och från Göteborg och likt Michaela har 
inte heller han någon förebild bland namnkunniga foto-
grafer utan stimuleras till exempel av miljöer som inte är 
tillrättalagda. 

– Tyvärr är sådana miljöer svåra att hitta i Sverige och 
även i Europa. För att kunna hitta de miljöer jag söker reser 
jag gärna långt bort. 

Victor arbetar även med teknisk kommunikation och som 
fotograf på The Studio, en makeover-studio i Göteborg, 
och har en hemsida där han publicerar sitt arbete. Nyss har 
han lagt upp bilder från en cykelresa som gick från Sverige 
via Amsterdam och Paris till Spanien. Han hoppas kunna 
kombinera sina två stora intressen, resa och fotografi. 

– Jag stimuleras också av enkelhet och att förmedla den 
med enkla medel, berättar Victor. 

The Studio finns på flera platser i landet, ateljéer dit 
människor kommer för en makeover och sedan avbildning 
och de har på senare år blivit ett första arbete för fotogra-
fer, liksom skolfotografi varit under lång tid. Arbetet som 

Michaela Johannesson 
har tidigare jobbat som 

bartender och gillar att 

fotografera det mesta.
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fotograf där fick Victor av en slump, på en ölprovning 
träffade han en barndomskamrat som var vän med chefen 
för The Studio. Så blev det att han fick visa sin portfölj 
och fick arbete där. 

Det är ingen hemlighet att det kan vara utmanande att 
fotografera barn och unga. Jag frågar Victor om han har 
någon plan för att hantera skrikande dagisbarn som vägrar 
vara med på bild. Nja, han har väl inte hunnit tänka på det än. 

– Att vara lugn, tipsar Daniel som fotograferade ute på 
skolor och förskolor i tio år och han fortsätter: Ta det på 
deras villkor. Ofta är det rädsla, kanske kan de stå bredvid och 
se kamraterna bli fotograferade och komma när de är redo. 

– Men jo, berättar Daniel, det har hänt vid några få tillfäl-
len att barn helt sonika vägrat bli fotograferade. 

Photomic annonserar på Arbetsförmedlingen och fotogra-
ferna väljs ut och anställs innan kursens början. Vad händer 
om någon fotograf inte håller måttet? Daniel menar att det 
märks rätt snabbt, de granskar alla bilder och syns återkom-
mande missar så talar han med den fotografen. 

Företaget får in hundratals sökande till tjänsterna och rekry-
teringen pågår under februari, mars och april. Då bedöms det 
fotografiska kunnandet och de sökande skickar arbetsprover 
eller i vissa fall en adress till sin hemsida. Vanligen tas fem till 
sex personer per tjänst som ska tillsättas in för ett möte. Under 
intervjun gäller inte enbart den fotografiska erfarenheten utan 
Daniel och Jenny gör sig en bild av den sökandes personlighet 
och hur han eller hon kan tänkas vara med barn och unga. 

– Arbetet under dessa tio veckor är ett slitigt och intensivt 
jobb, man har endast någon minut per barn för att få en bra 
bild, men det är också roligt och tacksamt. 

Daniel berättar om tillfällen då barnen på förskolor vill ha 
en kram innan han åker och att de ropar »Hej då, Daniel!« 
och vinkar efter bilen. 

Den biten tror också Michaela blir den bästa. Jag talar med 
henne halvvägs in i praktiken och hon är mycket nöjd med 
sitt val att ta anställning för Photomic och att gå kursen.

– Det har varit informationstäta dagar, säger hon, roliga, 
men med mycket att lära.

Och nu längtar hon efter »att vara ute och träffa barnen«. n

Victor Borgvall gillar miljöer om inte är så 

tillrättalagda. Ibland får han resa långt för 

att hitta dessa miljöer.

Michaela Johannesson tränar på att ta 

skolorträtt i en studio som Photomic satt 

upp i sina lokaler i Karlshamn.

fakta Photomic

startades år 1973.
Kontor i Karlshamn, Blekinge.
antal fotografer Omkring 80 fotografer under 
högsäsong.
löneläge Inte officiellt. Lönen stiger med erfaren-
heten. Vissa fotografer jobbar på frilansbasis.
Webbplats www.photomic.se


