
Dokumenterte bilder og priser fra kommersielle bildedatabaser 

Kommersielle bildedatabaser på nettet er det mange av.  Hos de større basene finner vi rimelige bilder som er 

egnet til å illustrere daglige – og vanlige – situasjoner. Felles for de fleste bildene er at de iKKE er hva vi oppfatter 

som åndsverk, og bildene er stort sett priset slik at det er helt uproblematisk å betale for dem dersom man først 

og fremst får vite at noen ønsker penger dersom bildene blir brukt som illustrasjon i artikkel/histore på nettet 

eller i en publikasjon. 

Robin Lunds bilder er sterkt preget av å være enkle bilder; markedstilpassede, merkantile bilder som i sin enkle 

form innbyr til deling, spesielt når det er umulig eller komplisert å finne ut om noen krever opphavsrett til 

bildene (og dermed krever betaling eller kreditering for bruk). 

Vi har her dokumentert verdien / prisen på slike bilder, og tar eksempler fra kjente bildedatabaser som opererer 

på internett: 

1. Adobe Stock 

2. Shutterstock 

3. 123RF 

4. DREAMSTIME  

5. Istock 

6. Pexels 

7. photostock 

8. NTB.no 

 
Adobe Stock 
Adobe Stock: Arkivbilder, royaltyfrie bilder, grafikkfiler ... 

Søk i Adobe Stock blant millioner av royaltyfrie bilder, grafikkfiler, vektorer, videoklipp, illustrasjoner, maler, 

3D-ressurser, redaksjonelle ressurser og ...  Googlesøk på «Påske» ga 2,4 millioner bilder! 

Det virker som om denne databasen er lagt til rette for  amatør bildebrukere/ uproffesjonelle som vil bruke 
enkle bilder til å pynte på tekster.   5 kreditter kr 377 = kr 75,40 +  mva = kr 95 pr. Bilde.  
 

  

https://stock.adobe.com/no/plans
https://stock.adobe.com/no/
https://stock.adobe.com/no/


Shutterstock bildedatabase 
 

Bilder til alle budsjett. De beste prisene for den beste kvaliteten. Bla gjennom over 300 millioner bilder, 

vektorer og mer.. Ingen nedlastingsgrense. Video og musikk bibliotek. 4000 bilder per time. 

https://www.shutterstock.com/nb/pricing 

 

Først og fremst får nye kunder 10 gratisbilder I start 

 

https://www.shutterstock.com/nb/image-photo/funny-baby-chicks-eggs-1333859000 

Legg merke til kyllingene : Har vi sett disse før hos Robin Lund? 

 

Shutterstockbildet vi her bruker som eksempel, er i svært stor printkvalitet, som betyr god kvalitet i 

plakatstørrelse. Og prisen NOK 87,80 + mva = kr 110,-. 

Til Høyre Robin Lunds bilde til kr 2995 + mva 

 

 

 

  

https://www.shutterstock.com/nb/pricing
https://www.shutterstock.com/nb/image-photo/funny-baby-chicks-eggs-1333859000


123RF 
Denne bildedatabasen har rundt 180 millioner bilder (ca 1 mill påskebilder), og brukes mye av Focus Media: Man 

kjøper kreditter og bildene prises etter type, størrelse og kvalitet – i antall kreditter: 

 

 

Jeg kjøper 10 krediter, og bildet til venstre i god kvalitet koster 1 kredit = kr 40 + mva 

I god format for eks. Facebook koster den 2 kredits = kr 80 

 

Kjøper jeg 40 krediter koster hvert enkle bilde EUR 1,2 = N kr. 15 

På https://www.123rf.com/photo_12622529_easter-chicken-decorations-isolated-on-white-

background.html?vti=nczjg4u6gp561cnp83-1-68 

Finner jeg mange Påskekyllinger ganske lik Robin Lund sine: 

 

https://www.123rf.com/
https://www.123rf.com/photo_12622529_easter-chicken-decorations-isolated-on-white-background.html?vti=nczjg4u6gp561cnp83-1-68
https://www.123rf.com/photo_12622529_easter-chicken-decorations-isolated-on-white-background.html?vti=nczjg4u6gp561cnp83-1-68


 

 

 

 

 

 

  



DREAMSTIME BILDEBANK 
Denne er litt komplisert i prissettingen, der månedsabonnement er svært billig.  

«Buying on Demand» er også svært rimelig, og baseres mest på kvaliteten av bildet du elger. Prisen kan starte på 

kr 15 pr bilde, og sjelden over kr. 45. Vær våken hvis du velger Dreamstime; men de har mange gode bilder; 

 

 

The final cost of an image is determined by 

the credit pack you buy. The initial credit 

price is $1.09, but the larger the credit pack is, 

the cheapest each credit costs, getting to as 

low as $0.70 

That way, a Level 0 XL image can cost you 

between $6.54 and $4.20, depending on 

how much you're willing to invest upfront. 

 

https://www.dreamstime.com/credits  og https://www.dreamstime.com/ 

 

 

 

https://www.dreamstime.com/credits
https://www.dreamstime.com/credits
https://www.dreamstime.com/


Istock 
Gode og rimelige bilder på greie betingelser; kjøp ett og ett hvis du vil. 1 credit kr 79  stor printkvalitet. Avtale 18 

credits kr 1140 = kr 64 pr bilde 

 

https://www.istockphoto.com/photo/small-chickens-in-a-basket-gm97089873-12111951 

1 credit kr 79  stor printkvalitet.  Avtale 18 credits kr 1140 = kr 64 pr bilde 

 

 

Pexels 
Bildene her er gratis når du har gjort en avtale (license). Hvis du setter deg grundig inn i betingelsene, kan dette 

være en verdifull bilde-kilde.  Informasjon om dette bildet illustrerer tankegangen på «Pexels»  

 

  All photos and videos on Pexels are free to use. 

  Attribution is not required. Giving credit to the 

photographer or Pexels is not necessary but always 

appreciated.  

  You can modify the photos and videos from Pexels. Be 

creative and edit them as you like. 

https://www.istockphoto.com/
https://www.pexels.com/license/


photostock 
En bildedatabase med gode og billige bilder. Eksempelvis dette bildet i format som passer Facebook koster 

kr 50  

 

  

 Stort bilde printkvalitet  NOK kr 40 

  

Et annet eksempel på prising er 10 bilder for USD 55; kr. 50,- pr. stk 

https://www.photostock.com.mx/landingpage_EN.html 

 
NTB.no 

Bilder, video og grafikk | Bilder og video til reklame |  

Søk blant 400 millioner bilder og video, fra de siste nyhetshendelsene til illustrasjoner. Norsk bildebase der 

du kan søke blant 400 millioner bilder, video og illustrasjoner. Norsk bildebyrå. Gamle Scanpix. Unike bilder. 

Kommersielle fotografer. Kunnskap. Bruker Bl.A. Shutterstock som kilde. 

Vår kommentar: Denne databasen er for rent proffesjonelle 

nyhetsaktører: Det er en masse om og men som tar tid, dersom 

du vil bruke et bilde: Hvor, hvor mange: «Prisene på bilder i 

sosiale medier avhenger litt av hvor mange personer det var 

som bildet var forventet å nå, og om bildet var brukt i 

forbindelse med et sponset innlegg”. Hold deg unna denne 

databasen; bilder vi trenger finner du mye raskere andre 

steder. 

 

 

 

https://www.photostock.com.mx/en/
https://www.ntb.no/bildeportal

