Kortfakta om SER och
dagens skolfotobransch
*

*

Totalt fotograferas över 1 200 000 barn och ungdomar varje år på Sveriges skolor och förskolor.
Barn och ungdomar växer upp under allt mer skiftande ekonomiska och sociala förhållanden i 			
dagens samhälle. Skolfotografering ger alla familjer oavsett ekonomisk status, en möjlighet att få
en professionell porträttbild av familjens barn till ett rimligt pris och tagen på lika villkor för alla 		
elever, utan statussymboler, sexism, främlingsfientliga uttryck eller mobbning.

*

SER, Sveriges Elevfotografers Riksförbund, är ett branschförbund för fotografer och fotolaboratorier 		
som i huvudsak arbetar med fotografering av barn och ungdomar i skola och på förskola. Branschförbundet bildades i januari 1991 med syfte att verka för försäljningsvillkor i enlighet med SER och 		
Konsumentverkets riktlinjer.

*

Totalt finns idag ett tjugotal skolfotoföretag på den svenska skolfotomarknaden som är medlemmar i
branschförbundet SER.

*

SER har en branschöverenskommelse med Konsumentverket som innebär att det ska finnas enkel
och tydlig tillgång till priser och fulla köpvillkor oavsett försäljningskanal. Fri och enkel tillgång till en 		
kundtjänst med tydliga kontaktuppgifter och öppettider vid behov av hjälp. Full 14 dagars returrätt
för samtliga produkter i de fall beställning görs utan att kund fullt ut kunna förhandsgranska
slutresultatet av de beställda produkterna före köp. Att försäljning endast bedrivs mot myndiga
personer över 18 år och att företaget åtar sig att följa ARN:s rekommendationer. Detta ligger till 		
grund för, det av SER framtagna, Tryggt Skolfoto.

*

Medlemsföretag inom SER har åtagit sig att följa branschens etiska riktlinjer samt den branschöverenskommelse som finns med Konsumentverket för att garantera en trygg handel för beställaren.
Gällande regler kring marknadsföring och försäljning av skolfoto-produkter finner du under fliken
”OM SER/medlemskap”.

*

Medlemsföretagen arbetar professionellt med fotografering och framställning av bilder. Kunskap och 		
erfarenhet kring GDPR och hur bildmaterial får och bör hanteras finns väl utarbetade rutiner för
hos samtliga medlemsföretag. Att hantera elever med skyddad identitet är någonting branschen och 		
dess medlemsföretag är vana att göra varje år och har väl inarbetade rutiner för.

*

I skapandet av en skolkatalog är över 10 olika spetskompetenser och hantverksyrken inblandade, från 		
fotografer och grafiska formgivare till copywriters och tryckare.

Branschstatistik, medlemsföretag
Tillsvidareanställda i medlemsföretagen..............................................................................135 st
Visstidsanställda fotografer, höst...........................................................................................575 st
Visstidsanställda fotografer, vår.............................................................................................500 st
Årsomsättning...............................................................................................................311 miljoner
Fotograferade förskolor..................................................................................................... 2 398 st
Fotograferade grundskolor och gymnasier.................................................................... 4 159 st
Fotograferade idrottsuppdrag...............................................................................................558 st
Fotograferade porträttfoton......................................................................................1,1 miljoner
Fotograferade gruppbilder..........................................................................................1,2 miljoner

