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Individuell visningsersättning, iv, är en ersättning för rätten till visning av den offentligt ägda bildkonsten. Det är tillgängliggörandet som är 
grundläggande för ersättningens storlek. iv är inte ett socialt stödsystem utan ett ersättningssystem, det är ersättning för rätten att visa den offentliga 
konsten.

vad äR iv?

Individuell visningsersättning, iv, är ett stats anslag som för delas av 
Bildupphovsrätt. Anslaget styrs av en förordning (sfs 1996:1605) 
om individuell visnings  ersättning, samt ett reglerings brev som 
båda ges ut av regeringen. Bildupphovsrätts års möte har fast
ställt de mer exakta reglerna för ut del ningen av iv. Ersättning ges 
mellan 250 kr och 52 000 kr beroende på poäng.

vEm kan söka?

Endast nu levande konstnär som har sin huvud sakliga konstnärliga 
verksamhet i Sverige eller som är stadigvarande bosatt i landet kan 
erhålla iv. 

HuR sökER man iv?

Sedan ett par år tillbaka är all hantering runt iv digitaliserad och 
du rapporterar in samtliga verk via www.bildupphovsratt.se. Du 
loggar in säkert med ditt personnummer och BankID. Endast 
rättelser eller kompletteringar kan skickas in via epost eller brev.

Kontakta kansliet om du av någon anledning inte kan använda vår webb-
service (äldre blanketter är inte längre giltiga).

PoänGbERäkninG

Varje ersättningsgrundat verk erhåller poäng enligt ett poäng
system. Poängmodellen försöker värdera den prestation som 
ligger bakom varje verk och det nyttjande som sker i form av 
offentlig visning. 

Konstverkets poäng räknas fram av Bildupphovsrätts datasystem 
och ges för verkets värde (gäller både lös konst och beställd konst) 
och placering (gäller endast beställd konst/upp drag/gestaltning 
där man arbetar direkt mot en särskild placering). 

De konstverk som är skapade efter beställning (uppdrag/
gestaltning) placeras ofta på mycket publika platser, i jämförelse 
med lös konst, och ger därför högre poäng. Även lagrad konst 
omfattas enligt författningen.

På Bildupphovsrätts hem sida finns en utförlig förklaring hur 
poängsystemet är uppbyggt under rubriken iv.

vad omfattas? 

Konstverk ägda av svenska statliga, kommunala och regionala 
(landsting) myndigheter, institutioner och bolag (dock ej statliga 
aktiebolag), samt kyrkor (om det är i lokaler eller områden 
tillgängliga för allmänheten) kan anmälas för iv. 

Museer omfattas i de flesta fall. Statliga verk såsom sj, Trafik
verket och prv omfattas. Bostads bolag, bostads föreningar, kyrkor, 
Folkets hus, Våra gårdar och Bygdegårdarnas riksförbund likaså.

Endast dEssa PRivata äGaRE

Från och med 2018 omfattas privata ägare inom vård, skola och 
omsorg, samt fastighetsbolag om verket är :

1. beställd konst (uppdrag/gestaltningar) och 

2. placerad där allmänheten har tillgång till den.

Privata arbetsplatser, konferensrum, restauranger, hotell och liknande 
platser omfattas fortfarande inte av iv. 
lös konst omfattas inte heller av de utvidgade reglerna.

Kontakta iv@bildupphovsratt.se om ägaren inte finns i rull
gardins menyerna på ivwebben.

LituRGisk (kyRkLiG) konst ocH bRukskonst

Den liturgiska konsten kan anmälas för iv.

Den liturgiska brukskonsten* omfattas om den är gjord efter en 
beställning – ett uppdrag – till en specifik kyrka och om det är 
ett unikt verk. Om dessa villkor är uppfyllda ska det anmälas som 
icke beställd konst (det vill rutan beställd konst ska inte fyllas i). 

Övriga kyrkliga utsmyckningar såsom fönster, tavlor, kyrko gårds
statyer som beständigt kan ses tas upp som beställd konst.

*Exempel på liturgisk brukskonst är: altar prydnader, bår täcke, ljus bärare, jul-
utsmyckningar, natt vards servis, mäss hake, ante pendium, stola och liknande.



REGLER föR iv

dEssa äGaRE omfattas intE av iv

•	 Statliga aktiebolag. 
•	 Ideella/medlems föreningar/organisa tioner som till exempel 

konstföreningar, abf och lo.
•	 Stiftelser.
•	 Konstverk inköpta av privatpersoner oavsett placering.

dEtta vERkstyPER omfattas intE av iv
•	 Kortvariga konsthändelser som till exempel is, gräs och 

eldskulpturer. Minst ett års existens krävs. 
•	 Arkitektur, design och formgivning. 
•	 Scenografi, utställningar, modellbyggen och vandrings

utställningar.
•	 Illustrationer/uppdrag som gjorts med mång faldigande som 

syfte.
•	 Konstverk som gjorts för exemplar fram ställning.

dEPonERadE ocH donERadE vERk omfattas intE

För att ett konstverk ska omfattas av iv krävs ett initiativ från 
ägarens (som omfattas av iv) sida genom köp, beställning, 
betalning, acceptans som är att likna vid en fri beställning. 

Deponerade och/eller skänkta konstverk eller donationer omfattas 
generellt inte. Om du vill anmäla ett konstverk som inte inköpts, 
men som du anser borde omfattas av iv, ber vi dig kontakta oss på  
iv@bildupphovsratt.se och förklara omständigheterna så prövas 
frågan från fall till fall.

aLLmänt om uPPGiftsLämnandEt 

Om flera personer delat på ett uppdrag ska det anges i ansökan. 
Var och en anger sin andel av konstverkets pris. Kontakta 
Bildupphovsrätt och ange vilket verk du har delad upphovsrätt 
till och vilken konstnär som är din samarbetspartner.

Vid tilläggsuppdrag summeras alla belopp konstnären erhållit för 
verket till ett totalpris.

Upplagor klassas som lös konst. 

Pris för reparation, restaurering och liknande ska inte tas upp.

Om konstverk tagits bort, lagts i lager, flyttats, ännu inte är 
uppsatt eller liknande, klassas det som lös konst. 

Har verket förstörts eller om det inte längre ägs av en myndighet 
utgår inte längre någon ersättning för verket. Om du har kunskap 
om att ett exemplar av beställd konst inte längre finns på plats 
ska du upplysa Bildupphovsrätt om detta.

RättELsER

Rättelser eller ändringar av redan registrerade rapporteras per 
epost eller brev till Bildupphovsrätt. Ange alltid verkets id
nummer i dessa fall. Idnumret finner du i sammanställningen av 
dina registrerade verk när du är inloggad i ivsystemet.

sista anmäLninGsdaG 15 sEPtEmbER

Anmälningar för i år ska vara anmälda till Bildupphovsrätt senast 
den 15 september. Konstverk som varit i offentlig ägo före den 
1 juni i år ska medtas.  Konstverk som sålts efter detta datum 
anmäls först nästa år.

fRÅGoR – kontakta biLduPPHovsRätt
bildupphovsratt.se 
iv@bildupphovsratt.se 
08-545 533 80


