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Samtliga avgifter exklusive moms

Expeditionsavgift
För alla beställningar tillkommer en expeditionsavgift om 100 kr. 

Leveransavgift, icke-kommersiell användning
Gäller för bildanvändning av:
• Privatpersoner
• Ideella/icke vinstdrivande organisationer
• Offentligt finansierade läroanstalter
Övriga: bedömning görs av Nordiska museets bildförmedling

Bilden får inte:
• Göra reklam för produkter eller kommersiella tjänster
• Visas genom att tvinga läsaren att först se, eller lyssna till reklam
• Säljas eller licensieras i sig

Om något av ovanstående gäller, se rubriken ”Leveransavgift, kommersiell användning”.

1:a bilden 300 kr

2:a bilden 250 kr

3:e bilden och därutöver 175 kr/bild

Observera att en avgift på 100 kr per bild tillkommer för  
analoga bilder som måste digitaliseras.

Leveransavgift, kommersiell användning
Gäller för bildanvändning av:
• Vinstdrivande företag och institutioner (inkl. samtliga bolagsformer)
• Programföretag/mediebolag (offentliga såväl som privata)
• Politiska partier 

Avgift för ett användningstillfälle i max ett år (gäller upphovsrättsligt skyddade bilder).

1–5:e bilden 1 100 kr

6–10:e bilden 900 kr

11:e bilden och därutöver 700 kr/bild

Observera att en avgift på 200 kr per bild tillkommer för  
analoga bilder som måste digitaliseras.



Annonser, reklambroschyrer och -affischer, företagskataloger,  
kundtidningar, skyltning, profilmaterial.   3 500 kr /bild 
Övrig användning: vänligen begär offert  

Obegränsad användning – ej vidareöverlåtelse – av en  
beställare (samma organisations-/personnummer), max 3 år 20 000 kr/bild 
 
Vid upprepad användning av upphovsrättsligt skyddad bild i en och samma produkt (bok, 
utställning, annons etc) eller i nyupplaga ges 50% rabatt på ordinarie full avgift.

Övrigt
Fotografering i ateljé 
Timkostnad (minimitid 1 timme)  800 kr 
OBS – avgift för framtagning av föremål ur magasin  
(800 kr per föremål) tillkommer

Fotografering utanför museets lokaler 
Timkostnad (minimitid 1 timme)  900 kr

Kostnader för traktamente, resor och eventuella övriga kostnader 
såsom materialkostnader enligt särskild offert.

Mer omfattande bildsökningar  
enligt överenskommelse: 350 kr per påbörjade 30 min.
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Användarvillkor
Vid beställning skall anges: Beställarens namn (person, tidning, eller motsvarande),  
faktureringsadress med organisationsnummer samt leveransadress. Beställaren är ansvarig 
gentemot Nordiska museet för att bilder hanteras, redovisas och betalas enligt dessa villkor.  
Upphovsrättsligt skyddade bilder får ej lagras efter användning utan uttryckligt tillstånd 
från Nordiska museets bildförmedling. 

Vid publicering av upphovsrättsligt skyddade bilder skall museets och fotografens  
namn alltid utsättas vid bilden eller anges i bildförteckningen enligt följande:  
Foto: (fotografens namn), © Nordiska museet. Utelämnas denna uppgift debiteras 100%  
högre avgift per bild. Vid publicering på Internet skall namnen alltid sättas intill bilden. 
Webbplatsens fullständiga adress måste uppges. Vänligen skicka alltid referensexemplar  
av publikationer där Nordiska museets bildmaterial utnyttjats för att underlätta museets 
dokumentation. Även vid publicering av upphovsrättsligt fria bilder rekommenderas att 
fotograf och källa anges.

Samtliga leveransavgifter för upphovsrättsligt skyddade bilder avser engångsanvändning 
vid ett enskilt offentliggörande.

Vid användning av upphovsrättsligt skyddade bilder gäller dessutom följande:

•  Bildmanipulering är inte tillåten utan uttryckligt tillstånd från Nordiska museets  
bildförmedling.

•  Enligt Lag om namn och bild i reklam (1978:800) måste en person som är igenkännlig  
på bild själv ge samtycke till reklamanvändning. Ansvaret för detta vilar på den som  
publicerar bilden.

• Bilden får ej användas i syfte som kan verka kränkande för avbildade personer.

•  Användaren ansvarar för att klarera användningsrätten beträffande alla typer av  
konstnärliga verk.

I övrigt hänvisas till Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729, 
2005:359, 2005:360, 2011:94) samt till Personuppgiftslagen (1998:204, 2006:398).

Offert lämnas vid förfrågan. Vid beställning på distans har beställaren 14 dagars ångerrätt.  
Om inköpt bild ej publicerats/visats senast 12 månader efter köp, upphävs publicerings-/ 
visningsrätten. Betalda avgifter återbetalas i så fall ej. Nordiska museets bildförmedling  
förbehåller sig rätten att inte leverera material om ovanstående användarvillkor överträds. 
Moms och avgift för eventuell frakt tillkommer på samtliga avgifter.

Avgifterna i denna lista gäller fr.o.m. 2013-07-01 och tills vidare. De kan komma att ändras 
utan särskilt meddelande. För aktuell version se www.nordiskamuseet.se.


