
Prislista och leveransvillkor 
Postmuseums bildarkiv 
 
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 Postmuseums bildarkiv 
 
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/bild tillkommer för analoga  
bilder som måste digitaliseras. 
 
 
 

Postmuseums bildarkiv 
Box 2002, 103 11 Stockholm 
Tel 010-436 43 92 
hanna.nydahl@postnord.com 

Diligensförare A R Hedman vid Malgomajs poststation, 1942.  
Foto: Ellen Dahlberg 



Leveransavgift, kommersiell användning 
Gäller för bildanvändning av: 
 Vinstdrivande företag och institutioner (inkl. samtliga bolagsformer) 
 Programföretag/mediabolag (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 

 
 

En stor del av fotografierna i 
Postmuseums bildarkiv har 
tagits av museets mångårige 
fotograf Yngve Hellström.  
Foto: Sven Tideman, Postmu-
seum, 1994. 

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 
Mer omfattande bildsökningar enligt överenskommelse: 350 kr per påbörjade 
30 min. 

 
Användarvillkor 
Vid beställning ska anges: 
Beställarens namn (om företag eller motsvarande anges även Referensperson), 
faktureringsadress med organisationsnummer samt leveransadress.  
 
Vid publicering av upphovsrättsligt skyddade bilder skall museets och fotogra-
fens namn alltid utsättas vid bilden eller anges i bildförteckningen enligt följan-
de: Foto: (fotografens namn), Postmuseum. 
 
Vid användning av upphovsrättsligt skyddade bilder gäller dessutom  
följande:  
 
 Bildmanipulering är inte tillåten utan uttryckligt tillstånd från  
 Postmuseums bildarkiv. 
 Ansvaret för detta vilar på den som publicerar bilden. 

 



 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). 
 
Avgifterna i denna lista gäller fr.o.m. 2016-01-01 och tills vidare. 
De kan komma att ändras utan särskilt meddelande. 

 
 

Centralposthuset, Vasagatan i  

Stockholm. Akvarell av arkitekt  

Ferdinand Boberg.  


