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Om bilderna ska användas av en tredje part (privatperson, 
organisation eller företag t.ex.) krävs alltid friköp med pressrät-
tigheter/tredjepartsbruk. Så länge Stockholms universitet är 
avsändare, oavsett om det är i våra egna kanaler eller i andra, 
räcker friköp med fri användning av SU.

Fotomedgivande
Om foton visar personer som kan identifieras behöver dessa 
skriva på ett fotomedgivande för att vi ska ha rätt att använda 
bilderna i exempelvis sociala medier eller på webben. Niklas 
Björling använder antingen en pappersblankett för fotomed-

givande eller appen »Easy Release».  Blankett för fotomedgi-
vande tas med till fotograferingstillfället. Appen »Easy Release» 
fungerar så att personen läser igenom en text om medgivande 
och godkänner med sin signatur. Det skickas sedan som en pdf 
till personen, fotografen och – om man önskar – en tredje part.

Niklas Björling har en prismodell där den största kostnaden blir 
den för själva arbetet – att sedan friköpa bilder är förhållande-
vis billigt. Det blir därför mer lönsamt att köpa loss många bil-
der från en fotografering än bara någon enstaka. Försök ändå 
att vara selektiv då flera snarlika bilder sällan är användbara.

Frågor?
Kontakta Niklas Björling direkt:  
niklas.bjorling@gmail.com, 073-6787512

 

Prislista fotografering

Beställning
Använd beställningsformuläret på medarbetarwebben för 
att göra en offertförfrågan. 

Priser vid fotografering
• Fotografering, restid och förberedelser: 950 kr/tim
• Assistent vid porträttfotografering: 400 kr/tim
• Bildhantering: 950 kr/tim
• Leta externa bilder eller arkivbilder*: 650 kr/tim
• Redigering av externa bilder**: 650 kr/tim 
* Arkivbilder avser bilder fotade vid ett tidigare tillfälle.  
** Externa bilder avser bilder som är fotade av annan fotograf. 

Priser vid friköp av bilder
• Alla rättigheter (SU + press/tredjepartsbruk): påslag 
40 % på arbetskostnaden.
Ger Stockholms universitet fri nyttjanderätt i valfria medier, i valfri 
omfattning och utan tidsbegränsning, samt pressrättigheter/tredje-
partsbruk. Bilder kan läggas i universitetets mediebank och användas 
fritt av medarbetare vid SU i alla kanaler. Bilderna kan även tillgänglig-
göras för nedladdning och fritt bruk av tredje part/press.
• Fri användning av SU: påslag 25 % på arbetskostnaden.
Ger Stockholms universitet fri nyttjanderätt i valfria medier, i valfri 
omfattning och utan tidsbegränsning. Bilder kan läggas i universi-
tetets mediebank och användas fritt av medarbetare vid SU i alla 
kanaler då SU är avsändare.
•  Pressrättigheter/tredjepartsbruk: påslag 15 % på arbets-
kostnaden. 
Friköp av bilder för att tillgängliggöra för nedladdning och fritt bruk 
av tredje part, s.k. pressbilder (som finns att ladda ned fritt för tid-
ningar och journalister). Ingen tidsbegränsning för rätten att använda 
bilderna.
• Inga utökade rättigheter: påslag 0 % på arbetskostanden.
Friköp av bilder för användning endast vid ett publiceringstillfälle i en 
kanal där SU är avsändare.
• Friköp av enstaka arkivbild/er: 9 50 kr inkl. alla rättighe-
ter  
(fast pris per bild).

OB-tillägg 
För fotografering efter kl 19 på vardagar och på helger 
utgår OB-tillägg på 25 % på arbetskostnaden.

Stockholms universitet upphandlade fotograf är Niklas Björling. I avtalet med fotografen ingår även 
underleverantörerna Magnus Laupa och Clément Morin. Avtalet löper från slutet av augusti 2015 i 
två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år (2x1 år).  



Prisexempel 1: Porträttfotografering av medarbetare
Leverans av en stående och en liggande bild per anställd, d.v.s. 
totalt 30 bilder. Bilderna ska kunna användas i Stockholms 
universitets kanaler och vid behov även i pressammanhang. 
Niklas har en restid på totalt en timme för att ta sig till och 
från fotograferingen.
 
Fotografering: 850 x 3 = 2 550 kr
Restid: 850 x 1 = 850 kr
Bildhantering: 850 x 4 = 2 550 kr
Total arbetskostnad: 5 950 kr
Friköp av bilder, alla rättigheter (SU + press), + 40 %: 2 380 kr
SUMMA: 8 330 kr

Prisexempel 2: Evenemang
Evenemanget äger rum under fyra timmar. Bilderna ska kunna 
användas fritt av Stockholms universitet. Totalt vill man ha 10 
bilder levererade. Niklas har en restid på totalt en timme för att 
ta sig till och från evenemanget.
 
Fotografering:  850 x 4 = 3 400 kr
Restid:  850 x 1 = 850 kr
Bildhantering:  850 x 3 = 2 550 kr
Total arbetskostnad:  6 800 kr
Friköp av bilder, fri användning SU, + 25%:  1 700 kr
SUMMA:  8 500 kr
 

Arbetstid
Att rigga inför en porträttfotografering tar tid – räkna med 
ungefär en timmes arbetstid för detta. Vid en större fotogra-
fering brukar det ta drygt 10 minuters fotograferingstid per 
person. Verktyget Doodle används för att boka in vem som ska 
fotas när och därmed undviks långa väntetider. Niklas instru-
erar hur detta fungerar. 

En assistent till Niklas kan behövas vid större porträttfotogra-
feringar. För det debiterar han 400 kr/timme (foto- + restid).

Mediabanken
Är du osäker på om bilderna ska användas i mediabanken? 
Kontakta visuellidentitet@su.se för att ta reda på om de kan 
vara av intresse för övriga universitetet. Att du friköpt bilderna 
är ingen garanti för att de hamnar i mediabanken.

Kontakt
Elisabeth Lundmark vid Sektionen för kommunikation är 
kontaktperson gentemot Niklas Björling. Har du synpunkter 
på något som rör beställning eller leverans av bilder, kontakta 
henne på elisabeth.lundmark@su.se eller 08-120 767 25.


