
Många bilder som Världskulturmuseerna förvaltar publiceras under Public Domain (utgången upphovsrätt) 
eller under Creative Commons, t.ex. CC:BY. Vi eftersträvar öppen licensering och har påbörjat att lägga ut fria 
och högupplösta bilder på Wikimedia Commons. Om bilden du söker inte finns högupplöst på Wikimedia 

Commons kan du beställa bilder via bildservice mot en hanteringsavgift.  

500 kr/bild. 

Om högupplösta bilder finns, så levereras de fem 
första exemplaren kostnadsfritt för/till: 

- forskning

- publicering på icke-kommersiella

akademiska förlag

- officiella representanter för ursprungsfolk.

Bilderna levereras i Tiff-format. 

Observera att det tillkommer en avgift på 200 kr för 
att få en lågupplöst bild skannad högupplöst.  

500 kr/tim. 

Timpris (minsta debitering 2 timmar) 800 kr. 

700 kr/bild. 

Samtliga priser anges exklusive moms. 
Offert lämnas vid förfrågan. Avgift för eventuell frakt 
tillkommer på samtliga priser.  

www.varldskulturmuseerna.se/bildservice 

image-request@varldskulturmuseerna.se 

Vid varje bild i vår databas 
http://www.varldskulturmuseerna.se/forskning-
samlingar/sok-i-samlingarna/ finns en licens. Följ 
angiven licens för respektive bild. 

Världskulturmuseerna kan inte säkerställa 
historiska bilders upphovsrätt och en del av 
bilderna kan vara upphovsrättsligt skyddade 
(Copy Right). Användaren ansvarar själv för att 
klarlägga användningsrätten. 

Vid publicering skall alltid källan anges samt 
fotografen. Vi vill att det även sker för bilder som 
omfattas av Public Domain. För rätt angiven 
Byline, vänligen läs: 
http://www.varldskulturmuseerna.se/
kallhanvisning/

Vänligen skicka alltid referensexemplar av den 
publikation där Världskulturmuseernas 
bildmaterial används. Trycksaker skickas i sin 
helhet och webbpubliceringar skickas i form av 
länk eller skärmdump.  

Enligt Lag om namn och bild i reklam (1978:800) 
måste en person som går att känna igen på bild 
själv ge sitt samtycke till reklamanvändning.  
Ansvaret för detta vilar helt på den som publicerar 
bilden.

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). EU:s 
nya dataskyddsförordning kommer tillämpas från 
och med den 25 maj 2018. 

Denna prislista gäller från mars 2018 och tills 
vidare. Priserna kan komma att förändras utan 
särskilt meddelande. 
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