He who writes must master the rules of grammar. He who shoots
photographs needs only to follow the instructions as given by the
camera.... This leads to the paradox that the more people shoot
photographs, the less they are capable of deciphering them.


VILE M FLU S S E R (Towards a Philosophy of Photography, 1984)
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1. Projektbeskrivning
Sammanfattning av projektet Framtidens fotografiska utbildning
Den här vitboken baserar sig på projektet Framtidens fotografiska utbildning och projektgruppens tankar kring fotografi och utbildning. Boken utgör ett underlag för en fortsatt diskussion om utvecklingen av utbildning inom fotografi och visuell kommunikation i Norden. Vitboken kan komma att uppdateras i nyaversioner när nya diskussioner
förs framöver. Projektet Framtidens fotografiska utbildning genomfördes under åren
2017–2020 av de fotografiska utbildningarna vid Novia University of Applied Sciences i
Finland, Media College i Danmark och Fotoskolan STHLM i Sverige.
Under tre år fokuserade projektets parter på utmaningarna och möjligheterna med fotografiskutbildning för framtidens arbetsmarknad. I den här boken finns projektresultat
och diskussionsunderlag i form av nulägesanalyser, sammanfattningar och summerande
texter. En radrepresentanter från branschen, organisationer och övriga utbildningar runt
om i Norden (och i vissmån även från övriga Europa) involverades för att bredda och
nyansera diskussionerna. All inputsammanställs i den här vitboken.
Projektets parter genomförde under projektets gång iterativa processer och initierade
utvecklingsprocesser och förnyade sina tillvägagångssätt inom undervisningen. I slutet
av den här texten nämns en rad konkreta åtgärder som utbildningarna har genomfört
och utvärderat ianslutning till projektet. Även planerade konkreta åtgärder presenteras.
Vi rekommenderar också att läsaren tar del av boken Transformations – exploring
changes in andaround photography (Viewbook, 2018). Den hittas via länken nedan.
https://drive.google.com/file/d/1KdL_0rLAnY1sJVkcRn3AkDCopylqiqvH/view

”I ett samhälle där vi alltmer kommunicerar med bild blir samtidigt
behovet av djup visuell kommunikationskompetens viktigt.”


STE FA N OHL S S ON, nestor inom svensk fotografi (1952–2018)
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2. Nulägesanalys av fotografiska
utbildningar 2017 och 2020
Som en del av projektet gjordes en nulägesanalys i början av projektet
och en i slutet. En hel del har hunnit hända under tre år, och vi får anta
att utvecklingen fortsätter i lika snabb takt.

2017
De fotografiska utbildningarna i Finland, Sverige och Danmark har delvis olika målbilder.
Det finns grundläggande utbildningar som strävar efter ge studerande specifikt grundläggande kunskaper, i såväl konstbaserad som yrkesbaserad fotografi, bland annat inför
ansökan till högre utbildningar. Utbildningarna bedrivs både inom de privata och de
offentliga utbildningssystemen. Det finns yrkeshögskoleutbildningar i Sverige och Danmark som ansvarar för att förse yrkeslivet med kompetens.
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Vidare finns det högskoleutbildningar, främst med konstnärlig grund, som utbildar mot
ett konstnärskap med fotografi som disciplin eller en konstnärlig karriär. I Finland finns
det olika förberedande utbildningar på exempelvis institut och folkhögskolor, tre yrkeshögskoleutbildningar (fyraåriga BA-utbildningar på högskolenivå på både svenska och
finska) samt en masterutbildning på Aalto universitetet. Noteras bör att ordet yrkeshögskola innebär olika utbildningsnivåer i Sverige och Finland. I Finland är en yrkeshögskoleexamen akademisk och omfattar 240 studiepoäng under fyra år. I Sverige är
yrkeshögskoleutbildningen eftergymnasial och omfattar två och ett halvt års studier.
Fotografi är en konstnärlig disciplin som bygger på skapande och kreativa processer.
Det gäller oavsett om målet är kommersiell bild eller en konstnärlig kontext. I de bästa
av världar kan en yrkesfotograf arbeta både med kommersiella projekt mot uppdragsgivare och med egna konstnärliga projekt. De visuella uttrycken stillbild och rörlig bild
har allt mer transformerats till en mer gemensam process. Det är inte längre självskrivet att det finns en bestämd gräns mellan de båda disciplinerna.
Det som förenar alla utbildningsformer är behovet av att fortsätta förädla och utveckla
den kunskap, färdighet och kompetens som lärs ut, i takt med att behov, trender och
krav från omvärlden förändras. Det här gäller oavsett om utbildningen vilar på en konstnärlig eller yrkesinriktad grund.
Antalet fotografiska utbildningar har reducerats rejält under de senaste åren, speciellt
i Sverige. Den svenska staten menar till exempel att efterfrågan på fotografiska tjänster
minskar. Det syns bland annat i fördelningen av statsbidrag. Trots det menar aktörer
inom fotografiska utbildningar att så inte är fallet och kan påvisa att utbildningarna i
de flesta fall leder till arbete och sysselsättning. Antalet sökande till de fotografiska
utbildningarna, oavsett nivå, har minskat rejält. Det här är en trend som inte bara är
gemensam för Sverige, Finland och Danmark, utan även för de flesta länder inom EU.
Söktrycket har i många fall halverats – i vissa fall minskat ännu mer. Intresset för att
utbilda sig till yrkesfotograf har minskat, främst med motiveringen att tekniken har blivit allt mer tillgänglig för allmänheten och att utbildningarna inte längre är lika trendiga.
Den digitala utvecklingen inom fotografi, med bättre mobilkameror och möjligheten att
snabbt och effektivt publicera bilderna på nätet, revolutionerade allmänhetens förmåga
att ta bra bilder med start från år 2010. Smarttelefonerna och även de mjukvaror som
styr fotograferingsfunktionerna blev bättre. Parallellt med smarttelefonerna tog de digitala kamerorna ett stort utvecklingssteg framåt.
”Alla är fotografer” är en devis som lanserades under det senaste decenniet. Yrkesfotograferna fick en hård konkurrens från amatörer och hobbyfotografer som till en låg
eller ingen kostnad alls kunde producera bilder. Den trend som innebär att fotografens
yrkeskunnande sprids genom ett gott arbete försvann delvis som en följd av det här. Det
är fortsättningsvis lika svårt att skapa en professionell bild som tidigare, men den
allmänna uppfattningen är att ”alla klarar av det”.
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Det här leder till att de fotografiska utbildningarna måste fokusera starkare på:
Entreprenörskap som gör att kompetens inom framtidsfrågor, försäljning och
marknadsföring tillförs starkare i utbildningarna.

Teknik som bland annat gör att kompetensen inom snabba och effektiva arbetsflöden blir bättre.

Bildkommunikation som gör att kompetensen gällande bildlösningar och diskussion
med kunder och uppdragsgivare blir bättre. Många gånger är det fråga om kunder
som har en betydligt högre utbildningsnivå än yrkesfotograferna.

Storytelling som gör att förmågan att berätta en historia visuellt höjs.
Ämnen som kvalificerad digital teknik är självklara på de högre utbildningarna sedan
många år tillbaka. Yrkesfotografer måste av kostnadsskäl arbeta digitalt. Trots det fortsätter många, främst grundläggande utbildningar, att arbeta analogt. Resultatet blir att
den grundkompetens som krävs inför högre utbildningar inte uppnås. Det går inte att
lära sig två så olika tekniker under en så begränsad tid. Det finns en gammal föreställning om att analog fotografering skulle vara en mer ”kreativ” konstform än digital, men
den gäller inte längre.
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2020
Utvecklingen inom det yrkesfotografiska området går blixtsnabbt. Det har hänt mer de
senaste fem åren än under de gångna femtio åren. Det är inte bara tekniken som utvecklas
med automatiserade lösningar och AI – även användningsområdet och behovet av yrkesfotografernas bilder förändras. Papperstidningarna har blivit färre och bilderna används
allt mer i digitala medier, såväl inom journalistik och information som PR och reklam.
Antalet utbildningar har minskat ytterligare, och många förberedande och grundläggande
utbildningar arbetar mera mot ett konstnärligt fokus med ett personligt uttryck snarare
än mot ett kundorienterat, kommunikativt innehåll.
Det finns ett behov av både förberedande och grundläggande utbildningar för att förbereda för högre studier. De flesta sökande till de nordiska yrkeshögskolorna i fotografi
kommer inte längre från de förberedande utbildningarna utan från andra bakgrunder.
Det minskade söktrycket till utbildningarna som pågått de senaste åren har generellt
stabiliserats något, men antalet utbildade motsvarar fortfarande inte det framtida behovet.
Under den stora Covid-19-krisen under 2020 fick många yrkesfotografer möta nya
utmaningar, bland annat distansarbete och kraftiga nedskärningar i reklambudgetar.
Att e-handeln ökar på bekostnad av den lokala handeln har länge varit ett faktum, men
med Covid-19 ökade e-handeln explosionsartat. Det här bidrog också till ett ökat behov
av det som säljer produkterna inom e-handel – bilderna. Det krävs nytänkande och kreativa bildlösningar för att konkurrera med andra e-handelsföretag. Utvecklingen med
främst automatiserad fotografering går allt snabbare. Globalt vill marknaderna ha egna,
för respektive region anpassade e-handelssidor. Även bilderna ska anpassas. En stor
arbetsmarknad förutspås att finnas inom området framöver. Även om vissa moment
automatiseras kommer det alltid att finns ett behov av en människa som kvalitetskontrollerar och styr automatiseringen. Behovet av den traditionella produktionen kommer
således att finnas kvar.
Artificiell intelligens, AI, har snabbt gjort intåg på marknaden, både i de system som
logistiskt hanterar bilder och inom bildbehandlingsprogram, det här gäller både inom
yrkesfotografi och amatörfotografi. Idag finns det appar till smarttelefoner som automatiskt utför retuschmoment som bara för några år sedan innebar timtals med manuellt arbete. De här apparna utvecklas till program för professionell tillämpning där en
automatisk lärandeprocess av alla bilder som produceras finns.
Enkäter i USA ger fingervisningar om att yrkesfotografin kommer att bestå, men kanske
inte i den form som vi känner den idag, utan yrkesfotografens roll formas till ett yrke

som har hjälp av robotar och AI i sin vardag. I kombination med den egna professionella kompetensen kan yrkesfotografen göra bättre, fler och effektivare bilder.
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Devisen ”alla är fotografer” är inte lika betydande som för några år sedan. Influencers och andra digitala entreprenörer skapar egna varumärken med sina egna
bilder. I vissa fall tar de hjälp av yrkesfotografer. Även inom andra delar av marknadskommunikation har traditionella kanaler ersatts av digitala och visuella kommunikationskanaler som till exempel TikTok, Facebook, Instagram och Youtube.
Det har länge diskuterats huruvida det traditionella bildskapandet och yrkesfotografens
arbetsprocess ska komma att ersättas av bilder som helt skapas i en dator med CGI. I
vissa fall kommer det här att ske, men behovet av att någon kontrollerar och kreativt
påverkar resultatet är stort, oavsett om det är fråga om en lins- eller datorbaserad bild.
Mål för de fotografiska utbildningarna under de senaste åren
Förmåga att arbeta på distans. Visuell produktion innebär traditionellt arbete i
fysiskt närvarande arbetsgrupper, ibland mycket stora arbetsgrupper. På grund
av Covid-19 och andra ekonomiska skäl sker arbetet allt mer på distans.

Insikt om den globala yrkesrollen. En global yrkesroll innebär ett behov av en
höginterkulturell kompetens.

Automatisera det egna arbetet. Förmåga att implementera automatiserade
processer som robotiserad fotografi i det egna arbetsflödet och förmåga att
använda AI-system inom yrkesrollen.

Tidsoptimera arbetet. Tack vare ökad automatisering och användande av AI ökar
behovet av att kunna analysera och kvalitetsbestämma bild.

Hitta sin nisch. En ökad nischning krävs inom den kommande yrkesrollen. Den allt
mer ökande kravbilden på yrkesfotografer kräver en rejäl kompetenshöjning.

Förmågan att marknadsföra sig. Nu behövs hög kompetens för att marknadsföra sina
tjänster via digitala marknadsföringskanaler. Kraven på det visuella innehållet ökar
på ett sätt som de traditionella marknadsföringskanalerna inte tidigare iakttagit.

Vikten av livslångt lärande. Metoder för det livslånga lärandet är mer relevant än
någonsin. Utbildningsprocessen avslutas aldrig.
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Sett på en överskådlig period på cirka 20–25 år kommer behovet av yrkesfotografer
att finnas kvar på det sätt som vi känner dem idag. Yrkesrollen yrkesfotograf har
under de senaste 10–15 åren varit i en kraftig förändring och den processen kommer att fortsätta. Det är av största vikt att de fotografiska utbildningarna beaktar
den snabba förändringsprocessen. Utbildning och kommande yrkesverksamhet går
hand i hand. Det är nödvändigt att ständigt anpassa utbildningarna efter den verklighet som råder och inte tvärtom.
Yrkesfotograf har tidigare varit ett yrke som har gått att utföra med grund i självlärande eller arbete som lärling. Genom ökad teknikutveckling, ökad kravbild, ökad
effektivitet och en allt mer komplex verklighet är det nödvändigt med en kvalificerad fotografisk utbildning även i framtiden, en utbildning som baserar sig på livslångt lärande där fortsatt lärande efter utbildning är ett faktum.
Yrkesfotograferna kommer nödvändigtvis inte att arbeta med samma uppgifter som
idag, men fortsättningsvis kommer de att med hjälp av sitt kreativa och estetiska
sinne producera en högtstående och kvalitativ bild.
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3. Framtidens nyckelkompetenser
Redan år 2006 utkom Europaparlamentet och Europarådet med en rekommendation
för livslångt lärande där åtta nyckelkompetenser lyftes fram som grundläggande för all
utbildning inom EU. Dessa åtta nyckelkompetenser är idag, nästan 15 år senare, fortfarande aktuella.
Många av de uppdrag som fotografer traditionellt sett har utfört, och även idag utför,
kommer att automatiseras och försvinna. Men kreativa och skapande yrken kommer
inte att kunna ersättas av robotik och automation. I det kreativa ligger förståelsen för
gestaltandet, förmågan att analysera och skapa kommunikativt innehåll.
De åtta nyckelkompetenserna är:
kommunikation på modersmålet

kommunikation på främmande språk

matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens

digital kompetens

förmågan att lära

social och medborgerlig kompetens

initiativförmåga och företagaranda

kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
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”Behovet av en kvalificerad fotografisk utbildning kommer att finnas
kvar i en överblickbar framtid. Med kvalificerad fotografisk utbildning
menar jag i stort förmågan att skapa, diskutera och tekniskt hantera
fotografisk och rörlig bild. Däremot är jag osäker på om yrkesrollen
yrkesfotograf kommer att bevaras. Teknikutvecklingen går i en rasande
fart och allt mer arbete automatiseras. Men maskiner och system behöver kompetenta personer som styr dem och är kvalitetsgranskare.
En ny, eller flera nya yrkesroller kommer att växa fram inom en ganska
snar framtid.”


MIKAE L CRONWA L L , utbildningsansvarig för Yrkeshögskoleutbildningen
Bildbehandlare och Yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf,
Fotoskolan STHLM

”Jag är optimist, behovet av fotografer
kommer alltid att finnas kvar. Vi
kommer alltid att behöva kommunicera
och bildkommunikation kommer bara
att bli viktigare. Bilden blir mer och mer
central, rent allmänt i kommunikationssammanhang. Problemet med att läsa
texter verkar hela tiden öka, ingen orkar
läsa långa texter längre. Bilden blir
således mycket central, den blir en allt
viktigare del av den totala kommunikationen. Då gäller det att förstå vad man
uttrycker med sin bild.”


STE FAN O HL S S ON, nestor inom svensk fotografi (1952–2018)

”Fotografer måste
förstå att de behöver en bred allmänbildning inom politik,
konst och kultur –
det gör dem konkurrenskraftiga i
samtiden.”


G UN N ER BYSKOV,
Studieledare vid fotografutbildningen vid Media College
Denmark
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4. Robotik och framtidens tekniska
kompetenser
Produktfotografering inom e-handeln, så kallad E-com-fotografering,
handlar om att skapa tydliga och högkvalitativa bilder som leder till
ökad försäljning. Kunderna vill se exakt vad de köper – gärna i 3D.
Kombinationen robotiserad fotografering, AI och E-com tillhör framtiden.

Det visuella innehållet och bildspråket blir allt mer avgörande för företagens branding
och försäljning online. Det har vi bland annat sett i den ökade efterfrågan på 3D-bilder
inom e-handeln. Här gäller fortfarande devisen ”en bild säger mer än tusen ord”. En bra
produktbild på en webbplats hjälper kunderna att fatta sitt köpbeslut och berättar vad
de kan förvänta sig när de klickar hem produkten.
Kunder spenderar inte pengar på något de är osäkra på och här kan bra produktbilder
vara helt avgörande hur den digitala köpstigen framskrider. Undersökningar visar att
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över 33 % av kunderna vill se fler foton på produkter inom e-handeln och att över 60 %
av kunderna vill ha ett 360-graders perspektiv på produkten i fråga. Foton som skapar
större tydlighet och har rätt proportioner ökar intresset för produkten. 85 % av kunderna är mer benägna att köpa en produkt om de får se en video. Statistiken talar sitt
tydliga språk.
En bra produktbild hjälper kunderna att veta vad de köper och vad de kan förvänta sig
av produkten när de ser den i verkligheten. Produktbilder i 3D förbättrar den digitala
köpupplevelsen vilket gör att efterfrågan på sådana ökar kraftigt. Speciellt under och
efter Covid-19 har behovet fullständigt exploderat.
I stället för att använda sig av traditionella fotograferingsprocesser kan bildtagningen
automatiseras effektivt med innovativ robotutrustning och mjukvaror som hanterar arbetsflödet. På marknaden finns nu robotar som på dryga tio sekunder kan ta produktbilder från upp till 30 olika vinklar. Flera kameror kan riggas på de olika armarna i de
roterande robotarna. Med fyra kameror som tar 36 bilder per varv kan man ta närmare
150 bilder på 20 sekunder.
Det här är något som är närmast omöjligt att konkurrera med i manuellt arbete. Robotarna sparar både tid och pengar. Det här gäller i synnerhet nu när den här typen
av avancerad teknik blir mer överkomlig i pris, även för hobbyfotografer och amatörer.
Robotiserad fotografering, AI och E-com blir en viktig, närmast ofrånkomlig, del av den
framtida fotografens vardag.
Således behövs fotografer som hanterar fotograferingsrobotarna, ställer in förutsättningar för heloch halvautomatiskt arbete samt kvalitetskontrollerar resultatet och
eventuellt bearbetar det efteråt. De automatiserade arbetsprocesserna inom fotografin
ställer nya krav på de yrkesverksamma fotograferna, såväl inom teknik och logistik som
i förmåga att planera det fotografiska arbetet på rätt sätt.
Ingen bransch har lyckats undgå påverkan av artificiell intelligens, AI. På ett eller annat
sätt berörs vi alla av den snabba utvecklingen som robotiseringen medför. 2018 uppskattade den brittiska tankesmedjan Centre for Cities att ett av fem jobb kan komma
att ersättas av automatisering redan år 2030. Utvecklingen kommer förstås inte att ske
över en natt eftersom AI inte kan ersätta en människa i en handvändning. Ändå står
det klart att vissa jobb kommer att utgå eftersom oftast automatiseringen oftast ger
smidigare processer och lägre kostnader på sikt.
Enligt en rapport från det amerikanska analysföretaget Gartner kommer var femte anställd ha hjälp av AI i sitt jobb redan år 2022. Redan från 2020 räknar man med en
positiv nettoeffekt på sysselsättningen. Ett teknikskifte beräknas skapa 2,3 miljoner
nya jobb globalt samtidigt som 1,8 miljoner jobb försvinner. Med andra ord: artificiell
intelligens tar jobb, men skapar ännu fler.
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Inom fotobranschen finns stora möjligheter men också en del osäkerhet ligger i luften,
speciellt beträffande risken för arbetslöshet. Vilka jobb kan tänkas försvinna på grund
av robotiseringen och vilka nya uppdrag uppstår? Blir vi som fotografer onödiga i vår
yrkesroll? Robotar och AI-automatisering har redan ersatt en del av arbetstillfällena
inom många branscher.
Oxford Universitys forskning inom området visar att 12 av 720 jobb har 99 % chans att
ersättas av teknologi. Studien omfattade allt från informationshanterare till urmakare
och visade att den uppskattade risken för att fotografer skulle ersättas av AI är endast
2 %. Fotografer löper just nu ingen stor risk för att bli ersatta, däremot tyder mycket på
att arbetet kommer att förändras.
Arbetsuppgifter som går på rutin och fungerar mera massproducerande kommer i sakta
mak att ersättas av teknologin. Det här är något som i stor grad också sker inom fotobranschen. Samtidigt ger utvecklingen inom till exempel e-handeln nya uppdrag och
förväntningar. Kommersiella fotografer har redan till viss grad sett att en del av deras
arbete har ökat tack vare efterfrågan på 3D-bilder.
Här öppnar e-handeln, AI och robotiseringen oanade möjligheter, men också nya förväntningar på framtidens fotografer som utbildningarna inom branschen behöver förhålla sig till. De fotografiska utbildningarna behöver öka sina studerandes kompetens
inom robotiserad fotografering, automatisk bildbehandling och fotografering för E-com.
Ett ständigt och livslångt lärande blir allt viktigare för branschen.

”TikTok-tonåringar, drönare, specialistroller, VFX och sociala medier är
framtida (och samtida) möjligheter inom fotografi. Automation, exempelvis produktfoto och templates, tar bort det tråkiga och ger mer tid för
det roliga! Fotografer behöver kunna tänka på olika sätt, typ att fota
billigt i studion och bygga upp känslan av New York efteråt.”


A NDE RS PRINT Z , Photography Manager, IKEA
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5. Utmaningar
I en ständigt föränderlig värld bör utbildningen förändras i takt med
omvärlden. Utmaningarna ligger både i den tekniska utvecklingen och
i samhällsutvecklingen i stort. Många gånger innebär utmaningarna
även stora möjligheter för branschen. Utmaningarna i fråga är givetvis
fler än de som listas nedan, men de här kan ur utbildningens synvinkel
betraktas som de viktigaste.

Yrkesrollen globaliseras – vikten av interkulturell kommunikation ökar ständigt.
Hur kommunicerar vi på den globala marknaden?

Tekniskt sett kan alla vara fotografer – varför ska vi utbilda oss?

Kompetensutveckling inom utvecklade visuella tekniker (till exempel VFX, rörlig
bild, automation, VR, AI, drönarfoto, 3D etc.) kan vara utmanande för lärare och
undervisningspersonal. Hur säkerställer vi rätt kompetens?

Studerandes psykiska ohälsa. Hur hjälper vi unga att få färdigheter som hjälper
dem att hantera vardagen och arbetslivet?

Rekryteringsunderlag. Hur kan studerande- eller yrkeskårerna inom visuell
kommunikation bättre återspegla den mångkulturella befolkningsstruktur som
finns i Norden?
”Alla är fotografer” – eller? Tekniskt sett kan alla vara fotografer. Men kommunikativt
sett är det mer utmanande än någonsin att vara fotograf. Samhället i stort är förhållandevis okritiskt till visuell kommunikation, det finns en mycket större beredskap att
kritiskt granska textbaserad information. Den visuella kommunikationens grammatik
saknas nästan helt i läroplanen för barn och unga. Barn utsätts för mängder av visuella
budskap innan de över huvud taget befattar sig med bokstäver, men ingen lär ut att
ifrågasätta och läsa bilder på samma sätt som när det kommer till textförståelse.
Kultur och bakgrund påverkar starkt en persons bildkultur. Interkulturell visuell kommunikation är ett ämne som hela tiden blir viktigare, i synnerhet i ett samhälle i förändring där många kulturer lever jämsides. Framtidens fotografer kan inte lära sig den
interkulturella kompetensen den hårda vägen, då riskerar de att mista jobb på vägen.
Därför blir den delen viktig i framtidens fotografiska utbildningar. Det finns ett behov
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av professionella som kan producera bildmaterial som fungerar på bred bas, både tekniskt, kommunikativt och visuellt.
Yrkesfotograf blir en allt mer globaliserad yrkesroll. Bilder produceras inte längre enbart för lokal användning. Genom digitala verktyg kan arbetsprocesserna för alla yrkesroller som ingår i kvalificerad bildproduktion samordnas, vilken har varit en nödvändighet under krisen 2020. En fotograf i Norden kan arbeta med en stylist i Frankrike åt en
kund i USA.
Mobile first är en realitet som proffsfotograferna vill, får och måste anpassa sig till. Allt
fler AI-stödda applikationer, drönare och robotar förändrar branschen hela tiden, men
samtidigt öppnar det upp oändligt många nya möjligheter. Allt det här bör främjas i en
positiv riktning inom utbildningsvärlden.
En stor utmaning inom utbildning idag är den växande psykiska ohälsan. I kunskapsöversikten Unga mår allt sämre – eller? (Mind, 2018) slår man fast att unga behöver få
färdigheter som hjälper dem att hantera livet. Man lyfter fram tre tänkbara förklaringar till att unga uppger att de har allt fler psykiska besvär: större öppenhet för psykisk
ohälsa, utvidgade diagnoser samt förändrade livsförutsättningar. Det har alltså skett
en förändring i vad vi kan kalla bakgrundsfaktorer och livsförutsättningar, exempelvis
i skolsystemet, på arbetsmarknaden, genom den ökade digitaliseringen, individualisering, förekomsten av nätmobbning och så vidare. Ungas känslor och upplevelser kan
i de här fallen i hög utsträckning handla om sunda reaktioner. Dessa reaktioner och
förändrade livsförutsättningar behöver både bemötas och diskuteras utan att vi har för
bråttom att sjukdomsförklara signaler från unga.
Som råd uppger rapporten att de unga behöver få färdigheter som hjälper dem hantera
livet. Kunskap som då är relevant handlar om sådant som skapar god fysisk och psykisk
hälsa, att hitta mening, bygga goda relationer, hantera stress, tid och prestation samt
utveckla koncentrationsförmågan. Det här är något som utbildningar behöver ta i beaktande kopplat till den ökade kravbilden på yrkesrollen.
Rekryteringen till de fotografiska utbildningarna är en utmaning, både när det kommer till
antal kvalitativa sökande och när det gäller breddad rekrytering. Varken studerande- eller
yrkeskårerna inom visuell kommunikation återspeglar den mångkulturella befolkningsstrukturen i Norden. Fotoskolan STHLM planerar att genomföra en workshop i Valby
Märsta, ett av många miljonprojektsområden. Här kommer utbildningen att belysa att det
finns yrkesmässig kreativ verksamhet, genom att arbeta med fotografi tillsammans med
ungdomar som står inför såväl utbildnings- som yrkesval. På Novia UAS arbetar man
strategiskt att få fler finskspråkiga sökande till den svenskspråkiga utbildningen. Äldre
studerande och personer som söker kompetensutveckling är också viktiga målgrupper.
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6. Möjligheter och hållbarhet
En digital bild kan resa världen runt på en sekund. Digital visuell kommunikation kan
skapas på olika håll i världen utan att resande behöver uppstå. På samma sätt kan också utbildning inom visuell kultur se ut, den kan vara oberoende av både tid och rum.
Det är fortfarande förhållandevis ovanligt men det innebär stora möjligheter, speciellt
för relativt små utbildningar i små länder.
Det finns heller ingen större möjlighet att sprida budskap än den som fotografisk och
rörlig bild ger, vare sig inom konst, samhällsinformation eller kommersiell användning.
Dessa kommunikationsformer ger en helt annan möjlighet än textbaserad kommunikation för både ett lokalt och ett globalt utbyte av tankar och idéer.
Ett nordiskt lärarkollegium inom fotografi har växt fram under detta projekt och visat sig
vara en värdefull styrka. Förutom lärarutbyten och kompetensdelning finns det en vikt i gemensam problemlösning, utbildningsdesign och strategiplanering. Internationella kontakter,
både för personal och studerande, är av avgörande betydelse för utbildningskvaliteten. Våra
utbildningar har även styrkan i att gå samman och göra gemensamma satsningar.
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Projektets huvudsakliga lärdomar
Den digitala bilden är till sin natur born global.

Utbildning kan vara global och oberoende av tid och rum.

Den visuella kommunikationen kan vara ett verktyg i strävan mot ett hållbart samhälle.

Breddad rekrytering och nya målgrupper är viktiga för utbildningens framtid.

Utbildningsdesign och tillvaratagande av reell kompetens.

Samarbeten med forskning/vetenskap/visuell forskningsmetodik.

Ett nordiskt fotolärarkollegium och samarbeten ger nya möjligheter.

Samarbeten med branschorganisationer och arbetsliv är av yttersta vikt.

Teknisk utveckling.
Examensutbildningar inom fotografi är viktiga, men också kortare (internationella, i viss
mån kanske även virtuella) utbildningshelheter som innefattar kompetensutveckling
inom till exempel teknik, entreprenörskap, hållbarhet och interkulturell visuell kommunikation är högaktuella. Idag är karriärbyten vanliga och det är naturligt att kombinera
olika yrken med varandra. Utbildning omfattar inte längre bara unga utan genomsyrar
hela livet. Tillvaratagande av reell kompetens har blivit en fantastisk möjlighet även
inom högskolevärlden, och samarbeten mellan utbildning och arbetsliv blir allt viktigare. De här punkterna ger alla fotografiska utbildningar en bredare målgrupp. Breddad
representation bland professionellt utövande visuella kommunikatörer är både en utmaning och en möjlighet i Norden.
Forskning och utbildning har alltid hört ihop. Numera uppstår allt fler samarbeten även
mellan forskning och visuell gestaltning och fotografi, både genom visuell forskningsmetodik och i form av dokumentation och visualisering av forskningsprocesser och
-resultat.
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”De som lyckas är de som åker ut och prövar sina vingar. När man åker
ut lär man sig så mycket om sig själv. Minst i sex månader, då får man
ut mer, man kommer tillbaka med självförtroende, passion och kraft.”


MA RTIN M O OS, Partner & Consultant The Color Club

”Teknisk fotografi i form av automation, VFX (visual effects), AI
(artificial intelligence) VR (virtual reality), drönarfotografi och 3D – allt
detta går att bygga grunder i, om man har ett intresse för det kan man
lära sig det ganska billigt, man kan hitta billig utrustning att lära sig
förstå med.”


A NDE RS PRINT Z , Photography Manager, IKEA
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7. Utbildning och kompetenser
inom fotografi
En utbildning är aldrig bättre än sina studerande och aldrig heller bättre än sina syften
och värdegrunder. Ödmjukhet och nyfikenhet är A och O både för utbildare och studerande. Att utbilda inom ett område som lever i ständig förändring är utmanande, både
tekniskt och samhälleligt. Men det gör också vardagen mer dynamisk och spännande.
Förutom de av EU fastställda nyckelkompetenserna inför framtiden har projektet Framtidens fotografiska utbildning under processens gång listat ett antal kompetenser som
kan göra en avgörande skillnad för framtidens yrkesutövande fotografer:
en hög nivå av praktisk, teknisk och teoretisk kunskap

en stark visuell kompetens

kompetenser inom rörlig bild och ljudarbete

förmågan att sätta ord på och argumentera för visuell kommunikation

en god berättarförmåga (storytelling), både visuellt och verbalt

kommunikation, ledarskap och självledarskap

entreprenöriell kompetens

en god samhällsorientering och ett nyfiket förhållningssätt till omvärlden

ett etiskt förhållningssätt i frågor gällande jämställdhet, breddad representation,
hållbar utveckling och övriga framtidsfrågor som är avgörande för samhället

förmåga att skapa mervärde för kunden och publiken

förmåga att lära sig att lära och kapacitet att lösa problem
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”Det handlar inte om utbildning, det handlar om passion.”


MA RTIN M OOS , Partner & Consultant The Color Club

”Jag ser framtidens fotograf som en person med en teoretisk
bakgrundsbild (kommunikationsvetenskap) som gör att hen kan
förklara varför bilden ska vara uppbyggd på ett visst sätt. Hen har
ett språk som gör det möjligt att argumentera för varför en bild är
bättre än en annan. Kunden/publiken som inte är insatta kan varken förstå eller se utan guidning av den visuella kommunikatören.
Men det räcker inte att framtidens fotograf är visuell, hen måste
också bidra med innehållskompetens inom de områden hen arbetar. Kunden väljer inte fotograf utgående från teknisk kompetens
utan utgående från vad fotografen kan om det ämne kunden vill
kommunicera.
Det grundläggande felet med dagens fotografi är att man inte har
något att uttrycka. Det handlar ofta bara om att göra fotografi. Hur
intressant är det då för andra? Man kan vara en duktig fotograf,
men sakna intresse och kunskap utanför den sfären. Framtidens
fotografer är de som har en anledning till att de vill hålla på med
foto, de som har ett budskap.”


STE FA N OHL S S ON, nestor inom svensk fotografi (1952–2018)

Framtida fotografer och visuella kommunikatörer behöver under studietiden lägga en
stor vikt vid att lära sig att diskutera bilder, både sina egna och andras. Att kunna sätta
ord på och argumentera för den visuella kommunikationen är en viktig kompetens och
en stark konkurrensfördel. Det här gäller oavsett studieinriktning, både konstnärliga
och kommersiella yrkesgrupper bör kunna argumentera, dra paralleller och koppla sin
kommunikation till samhället. Starka visuella narrativ och samhällsnära storytelling
bör vara det som bygger det fotografiska arbetet.
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Inom ramen för de fotografiska utbildningarna bör de studerande träna upp förståelsen
för kommunikation, ledarskap och självledarskap, trots att den visuella kommunikatören ofta är underleverantör. Entreprenöriell kunskap i form av strategisk planering och
förmågan att se och skapa latenta behov ger fördelar.
Det är viktigt att fotografen kan fungera som en problemlösare som skapar ett mervärde
för sina kunder och sin publik. Kommunikation och ledarskap hjälper den professionella
fotografen bland annat med att effektivisera arbetsflöden, hantera kunder och publik
samt säkerställa kvaliteten på olika typer av samarbeten kring produktioner.
Gruppdynamiken är en väsentlig del av utbildningen – den bygger både bättre förutsättningar för lärande och ger kompetenser för framtida samarbeten. Den enskildes
insats och unikhet står allt oftare i konflikt med gruppdynamiken. Tyvärr har många
grupprelaterade processer blivit sämre de senare åren. Det handlar om studerande
som ”har en speciell stil” redan när de börjar utbildningen – en stil de sällan är villiga
att kompromissa med eller vill ha ifrågasatt. Det här är något som generellt försvårar
utvecklingsprocesserna.
Innehållshantering, informationssökning och källkritik är viktiga verktyg för alla fotografer. I ett samhälle i ständig förändring behöver professionella inom all form av kommunikation ha en god allmänbildning för att förstå sin samtid och för att kommunicera
optimalt. Varje fotograf behöver definiera sin etiska ståndpunkt och har ett kommunikativt ansvar i viktiga samhällsfrågor.
All form av rörlig bild och även ljudproduktion är en viktig del av framtidens kompetenser inom visuell kommunikation.

”Som lärare kan jag aldrig någonsin nöja mig med att mina studerande
lär sig det jag kan, det räcker aldrig. Min uppgift är att skapa förutsättningar och att lära de studerande att lära.”


E MMA WE ST E RLU ND, utbildningsledare och lektor i fotografi, Novia UAS, Finland
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”När vi utbildar kommersiella fotografer måste de vänja sig vid att deras
mål med fotografering är att skapa mervärde för deras kunder. Det är
det de får betalt för och ju mer värde de kan skapa, desto mer pengar
kan de tjäna. Alltså – fotografen får betalt för att lösa problem med sin
visuella kommunikation, löser hen ett stort problem kan hen fakturera
en stor summa, löser hen ett mindre problem kan en mindre summa
faktureras. Trots att de två problemen kanske tar lika lång tid att lösa.”


GUNNE R BYS KOV, studieledare vid Media College Denmark

”Vi kan inte undervisa i de ämnen en fotograf ska kunna, det är världen
för föränderlig för. Om vi lär de studerande det vi själva kan har de fått
kunskap som redan är förlegad när de tar examen. Vi måste lära de
studerande att vara nyfikna, att gå vidare, att utvecklas. Ingen får tro
att de är färdiga när de lämnar studierna!”


STE FA N OHL S S ON, nestor inom svensk fotografi (1952–2018)

”En stark kommunikation är
makt. Visuell kommunikation
är makt. Makt betyder ansvar.
Har man verktygen och
kanalerna för kommunikation
har man ett stort samhälleligt
och hållbart ansvar –
fotografi och etik går hand
i hand.”


E MMA WE ST E RLU ND, utbildningsledare
och lektor i fotografi, Novia UAS, Finland

”Det viktigaste verktyget vi
kan lära våra studerande är
hur man utvecklar sig själv,
hur man lär sig nytt, hur man
lyssnar till yttre behov, hur
man skapar behov och hur
man löser andras problem.”


L A R S R EB ER S, överlärare i fotografi vid
Novia UAS, Finland
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”Learning by fucking up – det absolut mest effektiva sättet till lärdom.
Genom att gå på för djupt vatten lär man sig snabbast, både som lärare,
som studerande och som yrkesutövare.”


E MMA WE ST E RLU ND, utbildningsledare och lektor i fotografi, Novia UAS, Finland

”Det tekniska är bara 10 %, allt det andra är det viktigaste och det är
det som gör framtidens fotograf unik. Entreprenörskap är viktigt, att
kunna hantera folk, sälja och marknadsföra. Framtidens fotografer
måste kunna skapa sina egna möjligheter.”


MA RTIN M OOS , Partner & Consultant The Color Club

”Ett yrke i så snabb
förändring som fotografi
måste allt ständigt röra på
sig. Då måste också läraren
röra på sig. Pedagogerna
behöver prioriteras – när
näringen hos läraren tar
slut tar utbildningen och
utvecklingen slut.”


STE FA N OHL S S ON,
nestor inom svensk fotografi (1952–2018)
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8. Projektets iterativa processer
och resultat
Inom projektets ramar har en mängd olika tankar och idéer om framtidens fotografiska utbildning diskuterats och konkretiserats. Redan
tidigt insåg vi hur viktigt det är att försöka processa de ”spår” vi undersökte till konkreta och färdiga lösningar. Här presenteras några av de
idéer som fötts under projektet och omformats till något konkret.

Engelskspråkig samnordisk MA-utbildning, studiestart hösten 2021
Globalisering är en fullständigt avgörande faktor på framtidens arbetsmarknad och
även utbildningar bör vara byggda på internationellt samarbete utbildningar emellan.
Visuell kultur kan vara geografiskt oberoende och interkulturell visuell kommunikation
får allt större vikt. Novia University of Applied Sciences kommer under tiden september 2021–december 2022 i samarbete med de övriga projektparterna att erbjuda
ett mastersprogram inom fotografi i form av workshoppar och distansundervisning.
Programmet omfattar 60 högskolepoäng och är ett direkt resultat av projektet Framtidens fotografiska utbildning. Med fokus på internationalisering, branschkontakt och
fördjupad professionell profil kommer vi att erbjuda professionella fotografer en plattform där de kan bygga nya nätverk och stärka sin egen position internationellt.

Virtuella lärmiljöer och tillvägagångssätt
Som ett undersökande delprojekt genomförde Fotoskolan STHLM en längre workshop på
distans med retuschör Martim Guerra Silva som är stationerad i Mexico City, Mexico.
Martim arbetar med bildbehandling och retusch åt amerikanska kunder, främst från
New York. Det unika i Martims arbetsmetod är att han ytterst sällan träffar sina
kunder fysiskt. Arbetet sker helt på distans via internet mellan Mexico City och New
York. Normalt är idag täta fysiska möten där resultat diskuterar och kommenteras.
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Med bas i denna arbetsmetod genomfördes distansworkshoppen. Grundfrågorna som
skulle diskuteras under workshoppen var:
Vilka är svårigheterna men även fördelarna med att bedriva ett så pass kvalificerat
utbildningsmoment som avancerad moderetusch på distans?

Hur fungerar det att arbeta på distans mot kunder?

Vilket mått av interkulturell kompetens behövs för att kunna arbeta internationellt
över gränser i framtiden?
Framtidens kreatörer inom visuell kommunikation kommer i större utsträckning att
arbeta globalt. Det är möjligt om framtidens fotografiska utbildningar ger goda språkkunskaper och en god interkulturell kompetens att arbeta världen över.
Distansarbete har varit vanligt förekommande under den samhällskris som präglade år
2020. Det kommer troligtvis att leda till att distansarbete blir allt vanligare inom visuell produktion även nationellt. Kreativ yrkesverksamhet har under lång tid präglats av
fysiska möten och ett fysiskt deltagande i arbetsprocesserna av en hel arbetsgrupp.
Det här kommer troligtvis att luckras upp och ersättas av distansmöten. Graden av
produktivitet och effektivitet som krävs av beställarna av visuell kommunikation blir
högre genom distansarbete. Här gäller det att ställa om till nya processer i framtidens
fotografiska utbildning.
Med hjälp av digitala hjälpmedel möjliggörs kommunikation och en diskussion om ”nyanser” som tidigare inte har varit möjlig på distans. Distansarbete kräver en hög grad av
planering och det finns inte utrymme för så mycket improvisation. En svårighet var att
diskutera de mycket små nyanser som postproduktion av bild i form av färg, detaljer
och nyanser innebär. Workshoppen var mycket lyckad och var grunden för en rad kommande internationella aktiviteter som strävar efter att göra de studerande aktuella för
arbete inom EU och övriga världen.
Förnyade läroplaner med större fokus på arbetslivskontakt och entreprenörskap
Alla tre projektparter har utifrån processerna under projektet förnyat sina läroplaner och undervisningsmetoder.

Media College Denmark planerar utifrån processerna under detta projekt ett påbyggnadsår till den fyraåriga fotografutbildningen de bedriver idag, då med fokus
på kommunikation och internationalitet.

Fotoskolan STHLM utvecklar planer på en yrkeshögskoleutbildning i VFX och
Content Design.
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Utbildningshelhet i interkulturell visuell kommunikation
Novia UAS planerar ett internationellt utbildningspaket omfattande 30–60 studiepoäng med fokus på interkulturell visuell kommunikation, entreprenörskap och
skandinavisk estetik. Målgruppen för den första studiehelheten är asiatiska fotografer. Även detta kommer att genomföras i samarbete med Fotoskolan STHLM
och Media College Denmark, troligen under åren 2021–22.

Ett utbildningspaket omfattande 10–30 studiepoäng med fokus på teknisk fotografi
i form av automation, VFX (visual effects), VR (virtual reality), drönarfotografi och
3D planeras på Novia UAS.

Ett nordiskt fotolärarnätverk
Inom ett litet utbildningsområde är det viktigt med så breda nätverk som möjligt.
Att de fotografiska utbildningarna på olika stadier i Norden samarbetar kring
utvecklingspotential och utmaningar är viktigt. Inom ramen för projektet har olika
seminarier och diskussionsforum hållits där deltagarna har varit representanter
för olika typer av utbildningar inom visuell kommunikation och fotografi. Det här
nätverket kommer att fortsätta sitt samarbete och även ansöka om finansiering
för utvecklingsarbete. Projektet har inneburit en ökad grad av samarbete mellan
fotoutbildningarna i Norden i stort, inte bara mellan projektets parter.

Film om fotografins roll nu och i framtiden
Som en del i Framtidens fotografiska utbildning har Fotoskolan STHLM producerat
en film om fotografins roll nu och i framtiden. Här ställer vi frågor till sex personer,
med mycket god inblick i fotografi och fotografiska utbildningar, om tankar kring fotografins roll nu, i framtiden och fotografisk yrkesutbildning. Filmen är tänkt att ligga
till grund för diskussioner bland lärare och studerande på fotografiska utbildningar.
Medverkar i filmen gör Mia Bengtsson Plynning LinkImage, Mikael Cronwall Fotoskolan STHLM, Elisenda Fontarnau BAU Barcelona, Olof Glemme tidigare prorektor
Konstfack, Emma Westerlund Novia UAS och Niclas Östlind HDK Valand.
Filmen har engelska undertexter och kan laddas ner på följande länk:
https://vimeo.com/436889917

”Idag lever vi i ett enormt flöde av bild och fotografi är närvarande i allas
liv. Jag tror aldrig vi har haft så många bilder omkring oss som idag.”


NIC LAS ÖST L IND, HDK Valand
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”Det är jätteviktigt att man
hela tiden följer med sin tid
och funderar kring vad som
är nästa steg och hur ska vi
hantera det.”

”Man behöver dela erfarenheter med människor som
har lång erfarenhet – och
det får man genom en
professionell utbildning.”





MIA BE NGTS S ON P LYNNING ,
delägare i Link Image

O LO F G L EMME ,
tidigare prorektor på Konstfack

”Man har blivit ännu mer van att se på bild och det
har lett till att toleransen för ’dålig bild’ blivit lägre.”


O LO F GLE M M E , tidigare prorektor på Konstfack

”Fotografi har kapacitet att
förändras lika snabbt som
samhället förändras.”


EL I SEN DA FO N TA R N AU, BAU Barcelona

”Att skapa bilder som gör
skillnad – inom en mängd
olika områden. Att få göra
något som betyder något –
det är fantastiskt.”


N I C L AS ÖST L I N D, HDK Valand
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9. Slutord
Efter tre år av tankar och intensiva diskussioner om och kring fotografiska utbildningar
kan projektgruppen konstatera att det finns fler frågor än svar, vi vet en del om vad
framtiden kommer att föra med sig, men givetvis inte allt. Vi vet att både samhället
och de kreativa näringarna är i ständig förändring och att det är en självklarhet att även
utbildningar bör genomgå ständiga processer av utveckling. Att få utbilda inom fotografi
är en glädje och så även att det finns kolleger runt om i Norden och övriga Europa med
vilka vi kan hålla dialogen öppen även framöver. Med denna vitbok som grund hoppas vi
på många framtida branschdiskussioner och vidare gemensam utveckling mot hållbara
och konkurrenskraftiga fotografiska utbildningar.
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Ett stort tack till alla som på något sätt medverkat och bidragit till projektet.
Ett särskilt tack till Stefan Ohlsson – för alla kloka tankar och all erfarenhet
du hann dela med oss.

With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union
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