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INSYNSRAPPORT ÅRET 2017

Stim är en organisation för kollektiv förvaltning av upphovsrätt, med 
fler än 86 000 anslutna musikskapare och musikförlag. Vi arbetar för 
en stark upphovsrätt och att de vi representerar ska få betalt när deras 
musik används. Stim är icke vinstdrivande och verkar även för återväxt 
och mångfald i svenskt musikliv. 

Enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (2016:977) 
som trädde i kraft den 1 januari 2017, ska en kollektiv 
förvaltningsorganisation för varje år sammanställa och offentliggöra 
en insynsrapport för föregående räkenskapsår. Syftet med 
insynsrapporten är att ge rättighetshavare möjlighet att övervaka 
hur den kollektiva förvaltningsorganisationen fungerar och skapa 
jämförbarhet mellan olika organisationer. Det handlar, med andra 
ord, om att genom transparens ge möjlighet till en djupare inblick 
och förståelse av den komplexa verksamhet som en kollektiv 
förvaltningsorganisation som Stim bedriver. Insynsrapporten 2017 är 
Stims första upprättade insynsrapport.

Rapporten är framtagen i enlighet med lagens krav, men i syfte att 
underlätta läsning innehåller den utöver de obligatoriska uppgifterna 
även information ur Stims årsredovisning 2017.  

Rapporten har följande upplägg: Det första avsnittet innehåller 
en inledning av Stims VD och en övergripande redovisning av det 
ekonomiska utfallet för år 2017. Det ger också en övergripande 
bild av Stims legala, organisatoriska och ledningsstruktur. I det 
andra avsnittet ges mer detaljerad information avseende intäkter, 
kostnader och gjorda avdrag, liksom för utestående och utbetalda 
medel till rättighetsinnehavarna. Det avslutande kapitlet redovisar 
användningen av de medel som avsatts för sociala, kulturella och 
utbildningsrelaterade ändamål.

Stim, april 2018

1. Introduktion
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1.1 VD HAR ORDET

Stims uppdrag är att se till att de vi representerar – musikskapare och 
musikförlag – får betalt när deras musik används. Genom att arbeta 
för en stark upphovsrätt och bidra till mångfald och återväxt tar Stim 
och rättighetshavarna också ett gemensamt ansvar för långsiktig 
hållbarhet i svensk musik.

Transparens och öppenhet är centrala nyckelord för Stims verksamhet. 
För att vi ska förtjäna det stora förtroende som över 86 000 anslutna 
har gett oss, är transparens avgörande. 

Stims insynsrapport 2017 ger våra anslutna en fördjupad inblick i hur 
vi hanterar det stora ansvar vi har. Det är ett ansvar som börjar med 
kampen för en stark upphovsrätt och som sedan täcker hela kedjan: 
Från att teckna avtal och licensiera musikanvändare för så bra intäkter 
som möjligt, till identifiering, matchning och fördelning för att betala 
ut dessa pengar till rättighetshavarna så snabbt och korrekt som 
möjligt.  

Rapporten visar den komplexa värld som Stim och andra 
upphovsrättssällskap verkar i, inte minst mot bakgrund av de stora 
förändringar som skett på både marknaden och i samhället i stort. 
Under året 2017 ökade Stims intäkter till två miljarder kronor. 
Antalet verk som Stim fördelar pengar till ökar stadigt i takt med att 
den digitala marknaden växer. 2017 avsåg ersättningarna över 1,8 
miljoner verk, fler än någonsin tidigare. 

Vi hoppas att rapporten kommer att bidra till en djupare insikt i Stims 
uppdrag och verksamhet och den är även ett bra verktyg för oss som 
arbetar på Stim, i vår ambition att konstant utveckla kvalitén i våra 
tjänster. Transparens och öppenhet är inte en destination, utan en 
ständigt pågående resa. Insynsrapporten 2017 är ett viktigt steg.   

Trevlig läsning!
Karsten Dyhrberg Nielsen, VD på Stim



INSYNSRAPPORT  
STIM 2017

5

1.2 RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING 
OCH KASSAFLÖDESANALYS
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BALANSRÄKNING
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BALANSRÄKNING FORTS. 
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KASSAFLÖDESANALYS



INSYNSRAPPORT  
STIM 2017

9

1.3 STIMS LEGALA STRUKTUR, STYRELSE OCH LEDNING

Stim är en kollektiv förvaltningsorganisation för upphovsrätt av 
musik, med eller utan text. Verksamheten bedrivs i form av en 
icke-vinstdrivande ekonomisk förening. För musikskaparnas och 
musikförlagens räkning upplåter Stim de ekonomiska rättigheterna 
till musik och inkasserar ersättning för musikanvändningen. 

Denna ersättning fördelas därefter till rättighetshavarna. Genom 
sitt internationella nätverk representerar Stim även rätten till 
världsrepertoaren av musik. Stim arbetar dessutom för mångfald och 
återväxt i musik.

Antalet Stimanslutna ökade under 2017 till 86 688 varav 4 744 
musikförlag. Det är en ökning med 3,2 procent.

Stimdirekt AB Svensk Musik 
Swedmic AB

STIMHUSET 
 Kommanditbolag

Föreningen 
Svenska Tonsättares 

Internationella 

u.p.a

ICE 
Operations 

AB 33%

ICE Intern.
Copyright 

Enterprise Services 
Ltd 33%

ORG.NR 08983089

STIM Fastighets 
Holding AB

ICE 
International 

Copyright Enterprise 
Germany GMBH

ORG. NR HRB 162426B

Stim äger tillsammans med brittiska PRS for Music och 

tyska GEMA 33 procent vardera i ICE Operations AB och 

ICE International Copyright Enterprise Services Ltd

KONCERNEN
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STYRELSE

Stims styrelse har till uppgift att löpande övervaka hur verksamheten 
leds, och besluta i de frågor som stämman delegerat. Styrelsen 
består av representanter från de rättighetshavarkategorier som 
Stim företräder, det vill säga ledamöter som är aktivt verksamma 
i FST, SKAP, eller Musikförläggarna, samt oberoende ledamöter. 
Styrelsens ordförande är oberoende. Därutöver ingår i styrelsen 
arbetstagarrepresentanter från Stim.

Suppleanter

Annika Dellås, suppleant för Hannah Gullander. Oberoende.

Åsa Enström, suppleant för Eric Hasselqvist. Aktivt verksam i 
Musikförläggarna.

Jenny Hettne, suppleant för Martin Jonsson Tibblin. Aktivt verksam  
i FST.

Anette Hökengren, suppleant för Elisabet Widlund. Aktivt verksam i 
Musikförläggarna.

Alexandra Nilsson, suppleant för Douglas Carr. Aktivt verksam i SKAP.

Åsa Otterlund, suppleant för Hans Fahlin. Oberoende.

Marie Samuelsson, suppleant för Dror Feiler. Aktivt verksam i FST.

Anders Wollbeck, suppleant för Alfons Karabuda. Aktivt verksam  
i SKAP.

Eva Botmar, suppleant för Annika Falkenäng. Personalrepresentant.

Ylva Nordenström, suppleant för Annika Falkenäng. 
Personalrepresentant.

CARINA BRORMAN  

Managementkonsult och PR-strateg, ägare och vd CB 

Consulting AB. Styrelsens ordförande sedan 2017. 

Ordförande i Skånes Stadsmission. Styrelseledamot i 

Svenska Filminstitutet, Konsthall Tornedalen och Jobi 

Footright AB. Oberoende.

DOUGLAS CARR  

Kompositör och musikproducent. I styrelsen 

sedan 2006. Styrelseledamot i SKAP – Sveriges 

kompositörer och textförfattare, LaCarr Music. Aktivt 

verksam i SKAP.

HANS FAHLIN  

Kapitalförvaltningschef på Andra AP-fonden, 

 civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.  

I styrelsen sedan 2016. Oberoende.

DROR FEILER 

Tonsättare och musiker. Vice ordförande i FST – 

Föreningen Svenska Tonsättare, ordförande i Svensk 

Musik, ledamot i KLYS arbetsutskott. I styrelsen 

sedan 2016. Aktivt verksam i FST.

HANNAH GULLANDER  

KAM & Managementkonsult på Strasys AB. 

I styrelsen sedan 2016. Oberoende.

ERIC HASSELQVIST  

Delägare i Publishing Company Ten AB. I styrelsen 

sedan 2007, med avbrott 2013. Ordförande 

i Musikförläggarna. Styrelseledamot i Monza 

Publishing AB, BD Pop AB, Elementica AB (publ), 

Bahnhof AB (publ) och Ten Music Group AB. Aktivt 

verksam i Musikförläggarna.

MARTIN JONSSON TIBBLIN 

Tonsättare, ordförande och verksamhetsledare 

för FST – Föreningen Svenska Tonsättare, 

styrelseledamot i ICE Licensing, ledamot i ICE 

Extended Licensing & Revenue Committee. I 

styrelsen sedan 2015. Aktivt verksam i FST.

ALFONS KARABUDA  

Kompositör, vd och ägare i Naomi Musikförlag AB. I 

styrelsen sedan 2005. Ordförande i ECSA – European 

Composer & Songwriter Alliance, ordförande i SKAP 

– Sveriges kompositörer och textförfattare, Executive 

Vice President i International Music Council, samt 

ledamot i Svenska Unescorådets kulturutskott, 

Statens Musikverk och Polar Music Prize. Aktivt 

verksam i SKAP. 

ELISABET WIDLUND FORNELIUS  

Vd Musikförläggarna. I styrelsen sedan 2016. 

Ordförande i Musiksverige samt styrelseledamot 

i Bonus Copyright Access. Aktivt verksam i 

Musikförläggarna.

ANNIKA FALKENÄNG 

Marknadsanalytiker på Stim, Members & Markets. 

I styrelsen sedan 2014. Ordförande i den lokala 

fackliga Unionenklubben. Personalrepresentant.
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1.4 UPPGIFTER OM AVSLAG PÅ BEGÄRANDEN OM  
UTFÄRDANDE AV EN LICENS

Under 2017 har Stim inte avslagit någon begäran om utfärdande av 
en licens.

Om Stim väljer att inte erbjuda en licens rör det sig typiskt sett om 
följande situationer: 

•     Det är inte fråga om ett upphovsrättsligt relevant förfogande, det  
vill säga  musikanvändningen faller utanför det licenspliktiga området. 
Exempelvis musikanvändning för privat bruk.

•     Musiken som används är inte längre upphovsrättsligt skyddad.

•     Begäran om licens avser annat än användning av musikskapares 
rättigheter. Stim företräder inte framförande musikers rättigheter eller 
heller inte andra rättighetsgruppers rättigheter (bild, litteratur, film 
mm).

VD
KARSTEN 

DYHRBERG 
NIELSEN

HR
THERES 

ANNERSTEDT

Kommunikation 
ELEONOR 

OTTERDAHL

Operations & IT
MATTIAS WALLMAN

Finans

STOPPEL

Juridik
LISA STÅLSPETS

Members 
& Market

PETER LINDSTRÖM

LEDNINGEN
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1.5 UPPGIFTER OM ERSÄTTNING TILL VD, 
ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SAMT 
STYRELSEMEDLEMMAR

I tabellen nedan framgår uppgifter om totalbeloppen för ersättningar 
och erhållen royalty som under 2017 har utbetalats till ledamöter och 
suppleanter i Stims styrelse, VD samt andra befattningshavare i Stims 
ledningsgrupp samt utbetalad royalty till musikförlag där person, som 
innehaft uppdrag som ledamot eller suppleant i Stims styrelse eller 
varit befattningshavare i Stims ledningsgrupp, är ägare eller innehar 
en ledande befattning. 

Tabell 1 – Ersättningar och andra beviljade fördelar till ledande befattningshavare, 

styrelse och VD

Utöver ovanstående information redovisas vid föreningsstämman i 
Stim eventuella omständigheter som kan ge upphov till intressekonflikt 
för de personer som ingår i styrelse eller ledning. Vid stämman 
presenteras även information om ersättningar och engagemang som 
person i styrelse eller ledning har i annan verksamhet. 

Ersättningar och andra beviljade fördelar som ledamöter 
och suppleanter i Stims styrelse, VD respektive befattnings-
havare i Stims ledningsgrupp erhållit under 2017

Typ av ersättning Belopp tkr

Styrelsearvoden 1 850 

Andra kommittéer 532 

Utbetalda löner och förmåner 9 023 

Pensionsavsättningar 2 862 

Sociala avgifter 4 039 

Summa ersättningar och förmåner 18 305 

Upphovsmannaersättning direkt till upphovsperson 25 

Upphovsmannaersättning genom bolag/förlag på 
uppdrag av upphovspersonen

410 

Rättighetsersättning till musikförlag som helt 
eller delvis ägs av person som är ledamot eller 
suppleant i Stims styrelse eller som är befattning-
shavare i Stims ledningsgrupp.

1 508 

Rättighetsersättning till musikförlag där person, 
som är ledamot eller suppleant i Stims styrelse, 
eller som är befattningshavare i Stims lednings-
grupp, är anställd eller har liknande anknytning.

287 676 

Erhållen royalty från Stim 289 620 
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2.1 EKONOMISKA UPPGIFTER OM RÄTTIGHETS INTÄKTER, 
EKONOMISKA UPPGIFTER OM KOSTNADEN FÖR 
FÖRVALTNING AV RÄTTIGHETER OCH ANDRA TJÄNSTER 
SAMT UPPGIFTER OM AVDRAG SOM GJORTS FRÅN 
RÄTTIGHETS INTÄKTER

I det följande avsnittet redovisas Stims rättighetsintäkter, 
respektive avdrag för kostnader med mera,  under räkenskapsåret. 
Rättighetsintäkterna och avdragen för kostnaderna redovisas med 
uppdelning per rättighetskategori, det vill säga vilken kategori av 
musikanvändning (upphovsrättsligt förfogande) det handlar om, i 
syfte att möjliggöra ökad transparens och jämförbarhet med andra 
kollektiva förvaltningsorganisationer. För att åstadkomma denna 
uppdelning har relationer mellan interna redovisningsbegrepp 
och rättighetskategorier skapats. Det förekommer till exempel 
att rättighetsintäkter för ett musikanvändningsområde som 
Stim licensierar innehåller inslag från flera rättighetskategorier. 
I dessa fall har en proportionell uppdelning av intäkterna i det 
aktuella musikanvändningsområdet gjorts, mellan berörda 
rättighetskategorier.

Stim härleder i nuläget inte kostnader för förvaltning av rättigheter 
och andra tjänster till rättighetskategorier. Den största delen av Stims 
förvaltningskostnader utgörs av personalkostnader och Stims personal 
arbetar generellt med flera rättighetskategorier. Mot bakgrund av 
detta behandlas Stims förvaltningskostnader som indirekta. Samtliga 
kostnader har dock direkt koppling till Stims verksamhet.

Stims övriga intäkter utöver rättighetsintäkter har tillgodoräknats de 
totala förvaltningskostnaderna. Detta innebär att den nettokostnad 
som utgör underlag för gjorda förvaltningsavdrag har minskats med 
övriga intäkter som ej utgör rättighetsintäkter. Bland övriga intäkter 
finns intäkter som utgör avkastning på kortsiktigt eller långsiktigt 
placerade rättighetsintäkter. Dessa utgörs av kortfristig placering av 
överskottslikviditet, ränta på räntebärande utgivna lån samt överskott 
från fastighet i koncernens fastighetsbolag. Den årliga avkastningen 
från dessa investeringar ingår i sin helhet i de övriga intäkter som 
tillgodoräknats vid beräkningen av förvaltningsavdrag för att täcka 
förvaltningskostnaderna.

 
 
 
 
 

2.1.1 Rättighetskategorier
Stim tillämpar följande rättighetskategorier:

1. Offentligt framförande – Live 
Det upphovsrättsliga förfogandet ”offentligt framförande” delas upp 
i två kategorier av rättigheter. Kategorin offentligt framförande – Live 
är en. Kategorin inbegriper de förfoganden som sker när ett verk 
görs tillgängligt för allmänheten, med eller utan användning av ett 
tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan 
ta del av verket. För denna kategori handlar det om till exempel ett 
liveframförande av ett verk på en konsert eller till en publik utanför 
konserthallen med hjälp av ljud- och bildskärmar.

2. Offentligt framförande av bakgrundsmusik 
Den andra kategorin inom det upphovsrättsliga förfogandet ”offentligt 
framförande” är kategorin offentligt framförande av bakgrundsmusik. 
Kategorin inbegriper de förfoganden som sker när ett verk görs 
tillgängligt för allmänheten med eller utan användning av ett tekniskt 
hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av 
verket. För denna kategori handlar det om till exempel framförande 
i radio och tv i offentliga miljöer som restauranger, hotell och 
arbetsplatser.

3. Överföring till allmänheten via tv (broadcast inkl. simulcast)
Det upphovsrättsliga förfogandet ”överföring till allmänheten” delas 
upp i ett flertal kategorier av rättigheter där kategorin överföring till 
allmänheten via tv är en. Kategorin inbegriper de förfoganden som 
sker när ett verk på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för 
allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del 
av verket. Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker 
på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats 
och vid en tidpunkt som de själva väljer. För denna rättighetskategori 
ingår även för det aktuella förfogandet förekommande 
exemplarframställning. Exempel på denna rättighetskategori är när 
musik sänds i linjär tv eller i simultan linjär tv-sändning på webben. 

4. Överföring till allmänheten via Radio (broadcast inkl. simulcast)
Kategorin inbegriper de förfoganden som sker när ett verk på 
trådbunden eller trådlös väg görs tillgänglig för allmänheten från en 
annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Överföring 
till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att 
enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som 
de själva väljer. För denna kategori handlar det typiskt sett om när 
radiostationer sänder ett musikverk i traditionella radiosändningar, 
exempelvis i linjär radio eller i simultan linjär radiosändning på 
webben. 

2. Ekonomisk information
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5. Mångfaldigande på fysiska ljudbärare – mekanisering
Kategorin omfattar rätten att framställa exemplar av ett verk, men 
endast på fysiska ljudbärare. Exempelvis när musik trycks på cd, 
vinylskiva eller dvd.

6. Överföring till allmänheten via internet – interaktiv
Kategorin inbegriper de förfoganden som sker när ett verk på 
trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en 
annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Överföring 
till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att 
enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som 
de själva väljer. För denna rättighetskategori ingår även för det
aktuella förfogandet förekommande exemplarframställning. 
Exempelvis blir rättighetskategorin aktuell när musik tillgängliggörs 
via en online-tjänst där  användaren kan välja vad som spelas upp och 
när, som till exempel musik- och film-streamingtjänster (Spotify, Netflix 
m.fl.), musik- och film-downloadtjänster (iTunes, Google Play Music, 
Google Play Movies m.fl.) och icke-linjära Play-tjänster där exempelvis 
TV-program tillgängliggörs efter sändningstillfället (SVT Play, TV4 
Play).

7. Överföring till allmänheten via internet – icke-interaktiv 
Kategorin inbegriper de förfoganden som sker när ett verk på 
trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten 
från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket 
och användare kan få tillgång till verket från en plats och vid en 
tidpunkt som de själva väljer men användaren kan inte själv välja 
vad som spelas upp och när. Exempelvis webbcasting/streaming-
tjänster där allmänheten inte kan påverka var i sändningen 
man vill starta. Kategorin omfattar dock inte simulcasting. För 
denna rättighetskategori ingår även för det aktuella förfogandet 
förekommande exemplarframställning. 

Exempelvis blir denna rättighetskategori aktuell när musik 
tillgängliggörs via en online-tjänst där  användaren inte kan välja vad 
som spelas upp eller när. Exempel: P3 Star, linjär webb-tv som inte 
samtidigt sänds på konventionell väg. 

2.1.2 Rättighetsintäkter, kostnader samt gjorda avdrag

Stims totala rättighetsintäkter* uppgår till:  1 996 070 tkr

Stims totala kostnader för förvaltning av rättigheter  
uppgår till:  171 686 tkr

Stims totala kostnader avseende SKU-tjänster uppgår till:  45 495 tkr

*Rättighetsintäkter i det ovanstående motsvarar summan av det som i 

årsredovisningen anges som Framförandeintäkter, Mekaniseringsintäkter samt del 

av övriga intäkter motsvarande Privatkopierings- och Biblioteksintäkter.

Stims förvaltningskostnader tilldelas rättighetskategorier på basis av 
de avdrag som gjorts. Det totala avdraget från de rättighetsintäkter 
Stim hanterar baseras på Stims dokumenterade och befogade 
förvaltningskostnader och överstiger inte dessa. 
En viktig del av Stims uppdrag är att tillhandahålla tjänster som 
främjar musikalisk mångfald och stärker upphovsrätten. För dessa 
ändamål görs avdrag för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade 
ändamål, så kallade SKU-medel. Hur dessa medel används och 
kvalitetssäkras beskrivs i kapitel 3.
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Nedanstående tabell visar intäkter, avdrag och disponibelt belopp för 
avräkning avseende 2017. Förvaltningsavdrag som framgår nedan 
består av faktiska, dokumenterade och befogade kostnader för Stims 

förvaltning, reducerat med andra intäkter än rättighetsintäkter som 
Stim uppburit, räntenetto, skatter och koncernbidrag.

 Tabell 2 – Rättighetsintäkter och gjorda avdrag.

*Avdraget för de online intäkter som licenserats genom ICE Services Ltd uppgår 

totalt till 10% av bruttobeloppet. ICE Services har för intäktsåret 2017 erhållit 

7,5% och Stim resterande 2,5%. Då Stim i 2017 års räkenskaper intäktsfört de 

nettobelopp som kvarstått efter ICE Services avdrag på 7,5% kan avdragsnivån 

för dessa intäkter anses vara missvisande. En mer korrekt bild av den faktiska 

avdragsnivån fordrar en redovisning av bruttointäkten i sin helhet samt ett 

förvaltningsavdrag på 10%. En sådan redovisning skulle dock inte påverka årets 

avräkningskostnad. 
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2.2 EKONOMISK INFORMATION OM UTESTÅENDE  
BELOPP TILL RÄTTIGHETSHAVARE

2.2.1 Stimkronans väg från musikanvändare till 
rättighetshavare

Mycket förenklat består processen av följande steg:
1. Rättighetshavarens verk framförs  genom en musikanvändare.
2. Verkinformation och upphovsrättsliga intäkter samlas in. 
Kostnader dras av. 
3. Intäkter tillskrivs avräkning som tilldelar intäkterna till de 
upphovspersoner och förlag som innehar rättigheterna till berörda 
verk.

4. Tilldelade intäkter betalas ut till rättighetshavare som är anslutna 
till Stim och till andra kollektiva förvaltningsorganisationer för 
rättighetshavare som är anslutna till dessa.

I processen finns ledtider mellan stegen. En normal ledtid är 
6–12 månader från framförande till utbetalning, beroende på 
avräkningsområde. Detta medför att utbetalda belopp ofta är 
intjänade året innan utbetalning sker. 
Stims avräkningsskuld är de intäkter som efter gjorda avdrag är 
utestående till rättighetshavare. Den delas upp i tre delar som 
redovisar hur mycket som vid varje tillfälle befinner sig i respektive 
processteg: 

1. Inkasserat, ej tillskrivet belopp (tabell 3a-b) utgörs av inkasserade 
belopp (eg. intäktsförda belopp), oberoende av intäktsår, som inte 
ännu har tillskrivits avräkning.
 
2. Tillskrivet, ej tilldelat belopp (tabell 4a-b) utgörs av belopp, 
oberoende av intäktsår, som har tillskrivits avräkning, men som inte 
har kunnat tilldelas rättighetshavare (främst beroende på ofullständig 
verkdokumentation).

3. Tilldelat, ej utbetalat belopp (tabell 5a-b) utgörs av belopp, 
oberoende av intäktsår, som har tilldelats rättighetshavare, men som 
ej kan betalas ut, till exempel på grund av att en rättighetshavare 
saknar tillhörighet till en kollektiv förvaltningsorganisation.
Detta redovisas vidare i följande avsnitt:
 
2.2.2 Inkasserat, ej tillskrivet belopp
Tabell 3a redovisar beloppet vid årets början och slut, samt årets 
förändring av den del av Stims avräkningsskuld som ännu ej har 
tillskrivits avräkning. Årets avräkningskostnad redovisas i detalj i tabell 
2. Under året tillskrivet avräkning utgörs av belopp, oberoende av 
intäktsår, som tillskrivits avräkning. Okategoriserade belopp utgörs av 
medel där information saknas för att kunna rättighetskategoriseras.  

Tabell 3a – Inkasserat, ej tillskrivet belopp
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Tabell 3b redovisar åldersstrukturen, vid utgången av 2017, för denna 
del av avräkningsskulden.
 

Tabell 3b – Inkasserat, ej tillskrivet belopp (åldersstruktur)

Se avsnitt 2.2.6 för beskrivning av eftersökningsrutin.

Orsaker till ledtider
Tabell 3b visar belopp som inte kunnat tillskrivas avräkning av olika 
orsaker. I många fall rör det sig inte om pengar som betalats till Stim, 
utan om intäkter som reserverats, obetalda fakturor eller fakturor som 
blivit delvis betalda. Det stora beloppet 2017 avser till största del den 
ledtid som uppstår från att en intäkt faktureras till att en musikrapport 
inkommer och bearbetas, ersättning fördelas och till sist betalas 
ut. Beroende på avräkningsområde så uppgår denna förskjutning 
vanligtvis till 6-12 månader. 

Det finns flera orsaker till att det blir en naturlig ledtid innan pengar 
kan avräknas och betalas ut. Nedan listas några huvudsakliga orsaker:

•  Fördelningsunderlag har ej inkommit
Det föreligger ofta en fördröjning mellan inbetalning och rapportering 
av musikanvändningen. En intäkt faktureras inte sällan i förskott 
avseende en användning som inte behöver redovisas. Stim avser alltid 
att avräkna intäkter mot rapportunderlag, oavsett om det rör sig om 
analogisk fördelning eller ej, avseende den period som intäkten avser. 

•  Pågående avtalsförhandlingar
Under de senaste två åren har det pågått flera förhandlingar med 
större kunder. Under förhandlingstiden har det uppstått uppehåll i 
inbetalningar och således även i avräkningarna. Intäktsreserver har 
upprättats i dessa fall. 

• Ospecificerade intäkter från systersällskap
Stim tar emot ersättning från andra sällskap för Stims repertoar 
som framförts utanför Sverige. I vissa fall är avräkningsunderlagen 
för bristfälliga för att Stim ska kunna betala ut. Ofta behöver 
kompletteringar begäras vilket förlänger tiden innan intäkter kan 
avräknas.

•  Ej möjligt att matcha hela musikrapporter
På online-området sparas medel för transaktioner som inte 
matchas. Filer med tjänsternas musikanvändning innehåller enorma 
transaktionsmängder som inte kan matchas till 100 procent för varje 
online-tjänst och nyttjandeperiod. 
 
2.2.3 Tillskrivet, ej tilldelat belopp
Tabell 4a redovisar beloppet vid årets början och slut, samt årets 
förändring, av den del av Stims avräkningsskuld som har tillskrivits 
avräkning, men inte ännu kunnat tilldelas rättighetshavare. Under 
året tillskrivet avräkning redovisas i tabell 3a. Under året tilldelat 
rättighetshavare avser belopp ur tillskrivna medel som, oberoende av 
intäktsår, under året tilldelats rättighetshavare.
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Tabell 4a – Tillskrivet, ej tilldelat belopp

Tabell 4b redovisar åldersstrukturen, vid utgången av 2017, för denna 
del av avräkningsskulden

Tabell 4b – Tillskrivet, ej tilldelat belopp (åldersstruktur)

Se avsnitt 2.2.6 för beskrivning av eftersökningsrutin.

 
 
 

 
Orsaker till ledtider
Ofullständig dokumentation
Ersättning betalas ut först när det är säkerställt vem som är rättmätig 
mottagare i ett kvalitetssäkrat dokumentationsunderlag. Det kan till 
exempel röra sig om verkandelar som reserverats på grund av att 
rättighetshavare ligger i tvist, eller att en verkanmälan saknas. Andelar 
betalas i vissa fall ut enligt en vedertagen branschprincip (Warszawa-
principen), vilket innebär att ersättning betalas till det systersällskap 
som har någon identifierad andel på verket.

Andelar på verk som av någon anledning markerats som i konflikt 
reserveras och berörda parter löser konflikten sinsemellan. Därefter 
meddelas Stim om utkomsten och reserverade medel betalas ut. 
Under 2019 planeras för en förändrad konflikthantering, som medför 
att lägre belopp reserveras. Syftet med denna rutin är att ställa krav på 
parterna så att konflikter löses snabbare.

2.2.4 Tilldelat, ej utbetalat belopp
Tabell 5a redovisar beloppet vid årets början och slut, samt årets 
förändring av den del av Stims avräkningsskuld som har tilldelats 
rättighetshavare, men som av olika anledningar ej har betalats ut. 
Under året tilldelat rättighetshavare redovisas i tabell 4a. Under året 
utbetalat belopp avser belopp ur Stims tilldelade medel, oberoende 
av intäktsår, som under året har utbetalats till rättighetshavare, eller 
företrädare i deras ställe.



INSYNSRAPPORT  
STIM 2017

19

Tabell 5a – Tilldelat, ej utbetalat belopp

Tabell 5b redovisar åldersstrukturen, vid utgången av 2017, för denna 
del av avräkningsskulden.

Tabell 5b – Tilldelat, ej utbetalat belopp (åldersstruktur)

Se avsnitt 2.2.6 för beskrivning av eftersökningsrutin

Ersättning som avser rättighetshavare som är fullt identifierade, 
men som inte anslutit sig till ett sällskap för inkassering, står för en 
betydande del av den utgående balansen. I det längre  

perspektivet kan man se att dessa belopp har ökat i takt med att 
online som avräkningsområde har ökat. Det i sin tur beror på att 
musikkonsumtionen ökat i takt med digitaliseringen och tjänster som  
till exempel Spotify.

Orsaker till ledtider
Rättighetshavaren är inte ansluten till ett sällskap för en given andel
För att Stim ska kunna betala ut ersättning till korrekt mottagare krävs 
att rättighetshavaren är ansluten till ett sällskap. Ett verk kan vara så 
pass nytt att en  rättighetshavare inte ännu hunnit ansluta sig till Stim 
eller ett systersällskap. Då reserveras ersättningen för att möjliggöra 
att en utbetalning kan ske vid ett senare tillfälle, när anmälan om 
sällskapstillhörighet registrerats.

Minsta belopp för utbetalning
Stim tillämpar ett minsta belopp för sina anslutna rättighetshavares 
ersättning vid utbetalning. Beloppsgränsen 2017 var 200 kr. 
Om beloppet inte uppnås ligger pengarna kvar outbetalda, tills 
beloppsgränsen nås och utbetalning kan ske. 

Saknade/bristfälliga kontouppgifter
Det saknas aktuella kontouppgifter för mottagaren av utbetalningen.
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Upphovspersonen är avliden
Upphovspersonen är avliden/förlaget har upphört och det finns inga 
andra mottagare registrerade. 

2.2.5 Betalningsfrekvens
Stim betalar ut upphovsrättslig ersättning vid minst fyra tillfällen per 
år. De största reguljära utbetalningarna sker i mars, juni, september 
och december. Varje månad sker även mindre utbetalningar avseende 
medel som av olika anledningar inte har kunnat betalas ut vid de 
reguljära utbetalningarna. 

2.2.6 Eftersökning av information
I de fall det saknas underlag har Stim har sedan många år tillämpat en 
eftersökning av rättighetshavarinformation i syfte att kunna betala ut 
ersättning. Med implementeringen av lagen om kollektiv förvaltning 
av upphovsrätt 2017 är denna rutin synkroniserad med de tidsfrister 
och definitioner som föreskrivs där, innan medel till sist betraktas som 
ej fördelbara. Stim tillämpar följande rutiner för att identifiera korrekt 
rättighetshavare: 

1. Åtgärder för identifiering av rättighetshavare

• Anmälda och avräkningsaktuella verk kvalitetssäkras. 
Rättighetshavarnas identitet eftersöks om dessa saknas. 
Kompletteringar sker enligt IPI-information (”Interested Parties 
Information”) som tillgängliggörs av CISAC. 

• Eftersökning sker även då verkanmälan saknas. Det sker med hjälp 
av CIS-Net som är en databas innehållande verkdokumentation från 
över 100 systersällskap. Om ingen tillfredställande dokumentation kan 
hittas, skapas ett provisoriskt verk med den reserverade ersättningen 
allokerad. Inför Stims avräkningar matchas och uppdateras dessa 
odokumenterade verk i enlighet med nyinkomna verkanmälningar, 
oavsett om verket är avräkningsaktuellt eller inte.

2. Kommunikation om oidentifierade rättighetshavare

• Information om odokumenterade verk, det vill säga verk där Stim 
saknar en verkanmälan, men där information om en Stim-ansluten 
rättighetshavare har tagits emot genom exempelvis en musikrapport, 
tillgängliggörs på Stims webbplats.

• Förlag anslutna till Stim får information om odokumenterade verk 
överförd maskinellt.

• Stims systersällskap får ta del av ”Unidentified Performances-lists” 
två gånger om året. 

• Stim tillgängliggör kvartalsvis information om odokumenterade verk 
för allmänheten på Stims webbplats: https://www.stim.se/sv/verk-
som-saknar-registrering. 

2.2.7 Belopp som inte kan betalas ut
Om det trots åtgärder för att eftersöka korrekt mottagare av 
ersättning kvarstår medel som inte kan betalas ut, tillämpas Stims 
eftersökningsrutin  under en treårsperiod. När tre år har passerat 
sedan utgången av det räkenskapsår då rättighetsintäkterna 
inkasserades, är medlen att betrakta som ofördelbara och Stims 
årsstämma har därefter rätt att besluta om hur medlen ska användas. 
Användning sker i enlighet med de vid stämman den 29 maj 2017 
antagna allmänna principerna om användning av medel som inte 
kan fördelas. Enligt dessa principer kan ofördelbara medel användas 
för två ändamål 1) genom återföring till avräkning eller 2) genom 
utbetalning till kulturella och utbildningsrelaterade ändamål.
Under 2017 har inga av dessa medel kommit att betraktas som 
ofördelbara eftersom tre år ännu inte passerat med tillämpning av den 
ovan beskrivna eftersökningsrutinen.

 
2.3 INFORMATION OM FÖRHÅLLANDET TILL ANDRA 
KOLLEKTIVA FÖRVALTNINGSORGANISATIONER

2.3.1 Belopp som mottagits från andra kollektiva 
förvaltningsorganisationer

Till skillnad från tabell 2, som redovisar rättighetsintäkter från 
utländska sällskap, så redovisar tabellen nedan alla kollektiva 
förvaltningsorganisationer som belopp har mottagits från under 
året, med en uppskattad fördelning på rättighetskategorier. Tabellen 
inkluderar till exempel även rättighetsintäkter från Copyswede  och 
NCB.
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 Tabell 6 – Belopp som mottagits från andra kollektiva förvaltningsorganisationer



2.3.2 Avdrag från belopp som mottagits från andra 
kollektiva förvaltningsorganisationer
Stim gör endast avdrag på intäkter där Stim på uppdrag utför 
avräkning åt organisationen. Tabell 7 redovisar gjorda avdrag för 
berörda kollektiva förvaltningsorganisationer och endast inom de 
rättighetskategorier och delar därav, som är aktuella för avdrag.
Det finns en internationell avräkningsprincip antagen av CISAC som 

innebär att inkasserade pengar för TV- och radiokanaler bör skickas 
till det sällskap som har en rapportering att avräkna mot. Stim mottar 
ersättning för svenska kanaler som sänts och licensierats utanför 
Sverige. Principen säger att ett ”halvt” förvaltningsavdrag ska göras 
för ersättning där endast antingen licensiering eller avräkning utförts. 
I dessa fall sker alltså licensiering av annat sällskap och avräkning 
utförs av Stim, mot ett halvt förvaltningsavdrag.  

Tabell 7 – Förvaltningsavgifter och andra avdrag från belopp som mottagits från 

andra kollektiva förvaltningsorganisationer
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2.3.3 Belopp som betalats till andra kollektiva  
förvaltningsorganisationer

Tabell 8 – Belopp som betalats till andra kollektiva förvaltningsorganisationer
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2.3.4 Avdrag från belopp som betalats till andra  
kollektiva förvaltningsorganisationer

Betalning till andra kollektiva förvaltningsorganisationer har skett med 
belopp redovisade per organisation under avsnitt 2.3.3 (tabell 8). 
Samtliga organisationer har belastats med samma vid varje ögonblick 
och för respektive rättighetskategori gällande procentuella avdrag.

 
 
Belopp som har betalats under 2017 har i huvudsak inkasserats under 
2016 och 2017. För dessa år har Stim i genomsnitt gjort följande 
procentuella avdrag.

 Tabell 9 – Avdrag från belopp som betalats till andra kollektiva förvaltningsorganisationer
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3. Specialrapport
Stims uppdrag är att se till att rättighetshavarna får betalt när deras 
musik används – men också att säkra musikens långsiktiga värde. 
Genom att arbeta för en stark upphovsrätt och bidra till mångfald 
och återväxt tar Stim och rättighetshavarna ett gemensamt ansvar 
för långsiktig hållbarhet i svensk musik. 

Varje år avsätter Stim en del av rättighetsintäkterna i en rad sociala, 
kulturella och utbildningsrelaterade tjänster – 2017 var siffran 45,5 
miljoner kronor. Dessa tjänster kan utföras av Stim  eller av externa 
tjänsteutförare, till exempel musikskaparnas intresseföreningar 
FST, SKAP och Musikförläggarna eller Stims dotterbolag Svensk 
Musik. Avdraget får enligt Stims stadgar uppgå till max 10 procent 
av det som återstår av Stims rättighetsintäkter efter det att 
förvaltningskostnaderna dragits av. 

Stims styrelse ska utifrån angivet tak årligen besluta om budgetram 
för SKU-medel. 

Den 29 maj 2017 beslutade Stims föreningsstämma att inrätta en ny, 
oberoende nämnd som har i uppdrag att fördela medel till tjänster 
som värnar musikskaparnas intressen och främjar upphovsrätten. 
Ledamöterna i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald 
och upphovsrätt, NäMMU, föreslås av Stims valberedning och tillsätts 
av föreningsstämman. 

År 2017 är att betrakta som ett övergångsår mellan den tidigare 
och den nya ordningen. Det innebär att den rapportering av 
medelsanvändning från tjänsteutförarna som sammanställs i 
föreliggande specialrapport avser medelsanvändning beslutad av 
Stims styrelse 2016 under den tidigare ordningen.

NäMMU har vid fastställandet av föreliggande specialrapport utgått 
ifrån en samlad bedömning av huruvida medelsanvändningen är 
att anse som rimlig, att de ändamål medlen haft tillhandahållits 
rättighetshavarna på rättvisa villkor, samt att den möter syftet att 
främja musikalisk mångfald och upphovsrätt.

Ledamöter i NäMMU 2017:
• Eva Schöld, ordförande och Maria Carlén, suppleant
• Kerstin Brunnberg, ordinarie och Sara Norell, suppleant
• Jonas Forssell, ordinarie, och Ida Lundén, suppleant
• Håkan Glänte, ordinarie, och Lena Willemark, suppleant
• Mats Bernerstedt, ordinarie, och Hans Desmond, suppleant

3.1 BELOPP SOM HAR DRAGITS AV FÖR SOCIALA, 
KULTURELLA OCH UTBILDNINGSRELATERADE TJÄNSTER 
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
 
3.2 ANVÄNDNING AV BELOPP SOM HAR DRAGITS AV 

Tabell 10 – Belopp som har dragits av för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade 

tjänster under räkenskapsåret (utdrag från tabell 2)
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FÖR SOCIALA, KULTURELLA OCH UTBILDNINGSRELATERA-
DE TJÄNSTER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Tabell 11 - Användning av belopp som har dragits av för sociala, kulturella och 

utbildningsrelaterade tjänster under räkenskapsåret

3.2.1 Stim
Stim har använt 12 305 580 kronor, motsvarande 27,7 % av de totala 
använda SKU-medlen. 

4 749 591 kronor användes till stipendieverksamhet och olika typer 
av bidrag. Stims stipendieverksamhet administreras av dotterbolaget 
Svensk Musik. 

6 600 000 kronor användes till MEM- och Förlagsstöd i syfte att 
stimulera till skapande av verk inom marknadsmässigt eftersatta 
musikområden, musikkulturarvet och mångfald. Stöden betalades ut 
till Stimanslutna rättighetshavare.  
 
955 989 kronor användes till notutgivningsstöd avseende 116 
notutgåvor som anses angelägna inom sina respektive genrer och som 
sannolikt inte skulle givits ut utan detta stöd. Stödet lämnades 

till Stimanslutna förlags utgivning av musik skriven av Stimanslutna 

upphovspersoner.

3.2.2 Svensk Musik
Stims dotterbolag Svensk Musik har använt 7 457 544 kronor, 
motsvarande 16,8 %, av de totala använda SKU-medlen. Medlen 
användes till tjänster på uppdrag av Stim och fördelade sig så 
som framgår av tabell 11. Medel för stipendieverksamhet avser 
Stimstipendiet, som Svensk Musik administrerar åt Stim.

3.2.3 FST
FST har använt 7 961 491 kronor, motsvarande 17,9 %, av de totala 
använda SKU-medlen. Medlen fördelade sig så som framgår av tabell 
11. 

3.2.4 SKAP
SKAP har använt 7 661 128 kronor, motsvarande 17,2 %, av de totala 
använda SKU-medlen. Medlen fördelade sig så som framgår av tabell 
11. 
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3.2.5 Musikförläggarna
Musikförläggarna har använt 6 195 237 kronor, motsvarande 13,9 
%, av de totala använda SKU-medlen. Medlen fördelade sig så som 
framgår av tabell 11. 

3.2.6 Projektutförare genom SPN
NäMMU avsätter en del av SKU-medlen för promotionverksamhet i 
projektform. I dessa fall betalas inte medlen ut till tjänsteutförare, utan 
till projektutförare. NäMMU fattar kvartalsvisa beslut om vilka projekt 
som ska erhålla SKU-medel.

Projekten bereds av Stims promotionnämnd, SPN, som självständigt 
identifierar eller initierar projekt som man bedömer kan främja 
målen med verksamheten på bästa sätt. SPN är ett expertorgan med 
oberoende ledamöter som tillsätts av NäMMU. Till stöd för SPN finns 
ett kansli med en heltidsanställd och en halvtidsanställd medarbetare.
12 SPN-initierade projekt har av Stim erhållit 883 571 kronor, 
motsvarande 2,0 % av de totala använda SKU-medlen. Det 
jämförelsevis ovanligt låga utfallet av projektmedel beror på att 
SPN till följd av implementeringen av den nya SKU-ordningen i 
kvartal 2 upplöstes och på nytt tillsattes i oktober 2017, och därmed 
under mellantiden inte fattade några beslut om nya projekt. 
Förvaltningskostnaderna låg däremot kvar på för verksamheten 
normal nivå eftersom SPN:s kansli arbetade med redan pågående 
projekt (se nedan under Driftskostnader för SKU).

3.2.7 Förvaltningskostnader för SKU-administrationen
Den konstruktion som Stim använder för att göra SKU-avdrag kräver i 
sig administration. Kostnader knutna till driften av SKU ska finansieras 
med SKU-medel och redovisas därför här. 
Stims promotionnämnd

Förvaltningskostnaderna för SPN uppgick 2017 till 1 423 101 kronor, 
motsvarande 3,2 % av de totala använda SKU-medlen, och omfattar 
lönekostnader till kansli och arvoden till nämnden, kontorshyra, samt 
resor och representation.

NäMMU
NäMMU fattar beslut om de medel Stim använder för sociala, 
kulturella och utbildningsrelaterade tjänster. NäMMU är ett 
beslutande organ med oberoende ledamöter som tillsätts av 
Stims medlemsstämma. Till stöd har NäMMU under 2017 haft en 
administrativ konsult.

Förvaltningskostnaderna för NäMMU uppgick 2017 till 585 083 
kronor, motsvarande 1,3 % av de totala använda SKU-medlen, och 
omfattar arvoden till nämnden, arvode till administrativt stöd samt 
representation. 
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