Prislista fotografering, Delområde 2
Stockholms universitets upphandlade fotograf för delområde 2, Fotografering för digitala kanaler inklusive porträttfotografering är 2See/Sören Andersson. I avtalet med fotografen ingår även
underleverantören Rickard Kihlström. Avtalet löper från 9 augusti 2019 i två år, med möjlighet till
förlängning i ytterligare två år (2x1 år).
När ska du beställa från 2See/Sören Andersson?
Delområde 2, Fotografering för digitala kanaler inklusive
porträttfotografering
Delområdet omfattar exempelvis bilder vid evenemang,
fotografering av nyheter på SU:s instiutioner samt
konferenser, och porträttfotografering av medarbetare/
forskare/studenter. Främst för digitala kanaler, t ex webb
och sociala medier.
För reportage, profilerande fotografering för
universitetsgemensamma behov m.m hänvisas till vår
andra leverantör, Jens Lasthein på Delområde 1.

Rättigheter för bilderna
Fri användning av SU
Så länge Stockholms universitet är avsändare, oavsett om
det är i våra egna kanaler eller i andra, räcker friköp med fri
användning av SU.
Ger Stockholms universitet fri nyttjanderätt i valfria medier, i valfri
omfattning och utan tidsbegränsning. Bilder kan läggas i Mediabanken
och användas fritt av medarbetare vid SU i alla kanaler då SU är
avsändare.

Alla rättigheter (SU + press/tredjepartsbruk)
Om bilderna ska användas av en tredje part (press,
privatperson, organisation eller företag t.ex.) krävs alltid
pressrättigheter/tredjepartsbruk.
Ger Stockholms universitet fri nyttjanderätt i valfria medier, i valfri
omfattning och utan tidsbegränsning, samt pressrättigheter/
tredjepartsbruk. Bilder kan läggas i Mediabanken och användas fritt av
medarbetare vid SU i alla kanaler. Bilderna kan även tillgängliggöras
för nedladdning och fritt bruk av tredje part/press.

Kommunikationsavdelningen
visuellidentitet@su.se

Priser vid fotografering

En ny prismodell med timarvode plus pris per bild ersätter
den tidigare med prispåslag i procent.
• Fotografering, restid och förberedelser: 950 kr/tim
• Bildredigering: 750 kr/tim
• Assistent vid fotografering: 600 kr/tim
• Leta arkivbilder*: 600 kr/tim
• Pris per bild vid beställning av 1 bild för fri användning
av SU + partners: 100 kr
• Pris per bild vid beställning av 2 -10 bilder för fri 		
användning av SU + partners: 50 kr
• Pris per bild vid beställning av 11-50 bilder för SU + 		
partners: 25 kr
• Pris per bild vid beställning av 51-100 bilder för SU +
partners: 25 kr
• Pris per bild för SU + partners + press, vid beställning av
1 bild: 200 kr
• Pris per bild för SU + partners + press vid beställning av
2-10 bilder: 100 kr
• Friköp av enstaka arkivbild/er: 200 kr inkl. alla rättigheter
(fast pris per bild).
* Arkivbilder avser bilder fotade vid ett tidigare tillfälle.

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

Kontakt och beställning:
info@2see.se
tel: 073-519 19 68

Arbetstid

Att rigga inför en porträttfotografering tar tid – räkna
med ungefär en timmes arbetstid för detta. Vid en
större fotografering brukar det ta drygt 10 minuters
fotograferingstid per person.
En assistent kan behövas vid större porträttfotograferingar.
För det debiterar Sören 600 kr/timme (foto- + restid).

Beställ i god tid

Sören Andersson har beredskap att anta uppdrag 24 timmar
efter beställning eller enligt överenskommelse. Men desto
tidigare beställningen kommer in, desto bättre.

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

Ingmarie Andersson på Kommunikationsavdelningen är kontaktperson gentemot våra upphandlade fotografer. Har du synpunkter på något som rör beställning eller leverans av bilder,
kontakta henne på ingmarie.andersson@su.se eller
08-674 70 26.

Fotomedgivande

Om foton visar personer som kan identifieras behöver dessa
skriva på ett personuppgiftsbiträdesavtal för att vi ska ha
rätt att använda bilderna enligt dataskyddsförordningen
GDPR. Bägge upphandlade fotografer använder
universitetets pappersblankett för fotomedgivande. Blankett
för fotomedgivande tas med till fotograferingstillfället
och beställaren ansvarar för att dessa avtal arkiveras på
institutionen och vid behov laddas skickas elektroniskt till
visuellidentitet@su för uppladdning i Mediabanken.

