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Paketpriser fotografering  

Jag har valt att ha paketpriser och tar inte betalt i den tid som uppdraget tar utan istället för 

den levererade produkten (bilderna). Nedan angivna timmar är bara för att skapa förståelse 

för ungefär den tid som arbetet brukar ta. Jag älskar att skapa bilder och fotografera och åtar 

mig att göra mitt bästa så att vi får det resultat vi kommit överens om vid planeringen.  

Eftersom de flesta av mina kunder är privatpersoner eller småföretag så har jag försökt att 

hålla nere priserna och vara tydlig med vad som gäller kring användningsrätt med mera. Se 

mer om detta längst ner i dokumentet.  

 

Porträtt utomhus/location  

Baseras på Svenska Fotografers Förenings prislista se länk. Priser nedan är plus moms.  

10 bilder 4500:- 

5 bilder 3500:-  

3 bilder 2500:-  

1 bild 1100.-  

Produktleverans:  

Bilder färdiga för webben, färgkorrigerade och redigerade. Levereras i låg och högupplösta versioner 

via webben. 

Detta ingår:  

- 1h planering:  

I paketet igår i planeringstimme innan photoshoot där vi tillsammans kommer överens om känsla, 

tema, location och andra detaljer samt en sammanställd moodboard.  

 

- 1-3h fotografering  

Jag ser till att du posar rätt och att du är trygg framför kameran samt att hår och make-up ser bra ut. 

Alltså inte att jag stylar dig men har ett vakade öga på hår som flyger och rinnande smink mm. 😊  

 

- 1h urval 

Jag går igenom alla bilder och laddar upp minst 50 st oredigerade i ett webbgalleri så kan du i lugn 

och ro själv välja vilka bilder du vill ha.  

 

- 2-8h redigering och leverans  

Jag färg korrigerar och redigerar bilderna som du valt för att sedan ladda upp dem online så du kan ta 

ner dem till din dator. 

https://www.sfoto.se/wp-content/uploads/2018/03/prisguiden_2018.pdf
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Vi pratar efter leverans så att du är nöjd och är det några förändringar du önskar så som en 

svalare/varmare ton eller svart/vita bilder etc. så tar vi det direkt efter leverans 😊  

 

Avbokning  

Vid sjukdom eller avbokning så försöker vi hitta ett annat datum. Går inte det så faktureras den tid 

som gått åt för planering. Timpris är i så fall i enlighet med SFF’s prislista 900:- h.  

Information  

Det är inte bara fotografen som har ett marknadsvärde utan även bilden i sig. En bild som är unik och 

inte kan återskapas kan till exempel ha ett högre värde än en bild som lätt kan tas om.  

Kommersiella uppdrag eller bilder som köps för användning i reklam kostar vanligtvis mer än vid 

redaktionell engångsanvändning. Fler mottagare och större användande av bilden desto högre pris. 

Även kundens storlek kan påverka priset.  

Bildanvändning   

En bild köpare erhåller en användningsrätt till bilden, dvs en licens att använda bilden i enlighet med 

en överenskommelse. Licensens omfattning i tid och rum är ytterligare en aspekt som påverkar 

prisets storlek. 

För privatpersoner så är det fri användningsrätt för privat bruk samt på sociala medier och i bloggar 

exempelvis. Observera att om bilden kommer att användas på annat sätt ska alltid fotografens namn 

anges och uppmärksamma även att bilden ej får säljas vidare till tredje part. Fråga mig gärna mer om 

detta om det är oklart.  

Bildanvändning för företag  

Du har rätt att använda bilden kommersiellt i reklamsyfte i tex. i tidningsannonsering, på sociala 

medier som reklam för dig och din verksamhet, i broschyrer och på din hemsida. Vid publicering i 

tidningar och dylikt ska alltid fotografens namn anges - Jennie Nord Söderberg  

Det är också okej att bilden används redaktionellt för exempelvis artiklar eller pressbilder i tidningar, 

bloggar osv.  

Det är inte okej att på något sätt manipulera bilden. Det betyder att lägga på filter, förvränga bilden 

genom att beskära den mycket, eller på andra sätt förändra bilden med att ändra färger etc. 

Eventuella ändringar kan istället kommuniceras till mig direkt så kan jag hjälpa till med detta utan 

extra kostnad.  

Du får inte sälja vidare bilden, använda den i stora reklamkampanjer för andra företag eller ge bort 

den till ett annat företag.  

Jag förbinder mig till att leverera det som bestäms vid planeringsmötet och att du blir nöjd med 

resultatet. Blir det inte så bokar vi in en ny tid kostnadsfritt.  

Alla bilder tillhör fotografen och jag behåller rätt att använda dem i min marknadsföring och på 

sociala medier. 

 

 


