faktablad
bildanvändning
på internet
konst på internet - dessa regler gäller!
Om ett konstverk återges på internet eller intranät
behövs tillstånd från BUS (eller upphovsmannen om
denne inte representeras av BUS) eftersom konst
nären har rätt till ersättning. BUS har en prislista för
enstaka internetåtergivningar men vi kan även
erbjuda avtal i de fall där en bildanvändare vill
lägga ut mycket konst på internet. Reglerna nedan
gäller alla typer av webbplatser och intranät, såväl
kommersiella som privata. Nedan följer några
exempel på när det krävs tillstånd för att återge
konst. Grundregeln är enkel: Tillstånd krävs i de
allra flesta fall, det är därför alltid bäst att kontakta
BUS för att höra vilka regler som gäller vid varje
specifik återgivning.

Kritisk text
För att illustrera en kritisk text med ett skyddat
konstverk erfordras tillstånd på internet.
Samling
Konstverk som ingår i en samling får inte återges på
internet utan tillstånd.

använd konst
på internet!
***

genom avtal/tillstånd
med bus blir det:
lagligt
enklare

exempel då tillstånd behövs
Utomhuskonst
En skulptur som är placerad i offentlig miljö får fritt
avbildas på vykort, affischer, i tidningar och
annat tryckt material. På internet gäller däremot inte
samma generösa regel, när det gäller utomhuskonst
på internet måste du ha tillstånd.
Vetenskaplig artikel i förvärvssyfte
Har en artikel framställts i ett förvärvssyfte behövs
tillstånd för återgivningen på internet. Med förvärvssyfte avses vinstsyfte. Till exempel är en doktorsavhandling som trycks i överupplagor för att säljas med
vinst till allmänheten framställd i förvärvssyfte.

ta för vana att alltid
kontakta bus om du är
osäker på vilka regler
som gäller!

ersättning och ideell rätt
I de fall där det krävs tillstånd för återgivningen har
upphovsmannen alltid rätt till en ersättning (kontakta BUS för aktuell prislista). Det är viktigt som
bildanvändare att även respektera upphovsmannens
ideella rätt som innebär att upphovsmannen har rätt
att bli namngiven samt att konstverket inte får ändras
på ett kränkande sätt. Den ideella rätten måste respekteras även i de fall där tillstånd inte behövs för att
återge konstverket på internet.
BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, är en ekonomisk
förening som förvaltar anslutna konstnärers upphovsrätt i Sverige. BUS företräder upphovsrätten för cirka
7 000 svenska bildkonstnärer och 50 000 utländska
bildkonstnärer.

vill du veta mer?
				
kontakta bus!						
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