








• Intresseorganisation för 

musikskapare och musikförlag. 

• Svenska Tonsättares Internationella 

Musikbyrå.

• Stim bildades 1923 av 

musikskaparna själva genom 

Föreningen Svenska Tonsättare 

(FST).

Om organisationen



Stim idag

• 70 000 anslutna

• Ägs av rättighetshavarna till musiken

• Inget vinstintresse

• Ekonomisk förening

• Samarbetar med organisationer i andra 

länder



Stims ägare

• FST, Föreningen Svenska 

Tonsättare

• SKAP, Föreningen Svenska 

Kompositörer av populärmusik

• Musikförläggarna



Vad gör Stim





Stims uppdrag

Stim bevakar medlemmarnas ekonomiska 

rättigheter när deras musik spelas offentligt. 

• Stim erbjuder de som använder musik i 

sin verksamhet en musiklicens som ger 

dem rätt att spela musik, till exempel på 

ett café, en konsert eller på internet.

• Stims verksamhet bygger på 

upphovsrätten.



Musikförlag

Vilka är med i Stim?

Upphovspersoner



Vad gör musikförlag?

• Stimulerar, utveckla och stödjer den kreativa 

processen

• Använder sina nätverk för att få ut musiken 

• Hjälper till med ekonomi och administration



Olika typer av musikförlag

• Musikförlag

• Produktionsmusikförlag



Produktionsmusik

• Skriven för rörliga bilder som film 

och reklam och spel

• Oftast betalas en 

engångssumma för verken samt 

stimpengar om det blir aktuellt. 

• Läs mer på Musikförläggarnas 

webbplats om olika förlag: 

http://musikforlaggarna.se/uppho

vsratt/produktionsmusik/



Friköpt musik

• Upphovspersonen säljer sin ekonomiska rätt 

till musiken

• Ingen ersättning när musiken används, 

intäkter vid en eventuell succé tillfaller inte 

upphovspersonen

• Ditt namn följer inte alltid med ditt verk 



.

Vad är en upphovsman?



Vad är upphovsrätt?



Lagen om upphovsrätt

• Lagen om upphovsrätt handlar om den 

rätt som upphovspersoner har till sina 

verk.

• Som upphovsperson har du ensamrätt 

till ditt verk. Rätten har två delar, den 

ideella rätten och den ekonomiska 

rätten.



Den ekonomiska 

rätten

Ideell och ekonomisk rätt

Den ideella rätten



Vad är ett verk?

• Skapat av en person

• Nytt

• En individuell gestaltning

• Måste ha verkshöjd

• Inga krav på inspelning eller noter

• Inga krav på kvalitet



Vilka andra rättigheter finns 

kopplade till ett verk?

• Närstående rättigheter

• Artister och musiker (SAMI)

• Inspelningsrättigheter

• Skivbolag (IFPI)



Hur länge betalas Stimpengar ut för ett 

verk?





1. Låten Bang Bang komponeras av Max Martin och 
en rad medkompositörer.

2. Verket anmäls till Stim och får ett ISWC-nummer

3. Max Martin och musikförlaget, som har 
rättigheterna till låten, har unika IPI-nummer 
knutna till Stim.

4. Bang Bang spelas in med artisterna  Jessie J, 
Ariana Grande och Nicki Minaj, och inspelningen 
får ett unikt ID-nummer: en ISRC-kod.

Hur går det till rent praktiskt?



5. När musiken spelas i Sverige tar Stim in rapporter och 
matchar dem med hjälp av vårt register så att utbetalningen 
kommer rätt.

6. Låten spelas även i radio över hela världen. 
Radiostationerna, som betalar licensavgifter till sina länders 
upphovsrättsorganisationer, rapporterar sedan spelningarna 
till dem.

7. Pengar som kommit in till dessa upphovsrättsorganisationer 
skickas till Stim som betalar ut pengarna till Max Martin, de 
andra kompositörerna och musikförlaget.

Hur går det till rent praktiskt?









Vad innebär det att vara med i Stim?

Genom att gå med i Stim ger du Stim uppdraget att 

förvalta dina ekonomiska rättigheter. 

När du anmält dina verk till Stims register kan Stim:

• Få information om var och när din musik spelas.

• Se till att du får betalt när din musik spelats. Du 

behöver inte betala någon medlemsavgift.









Ge ut musik

Om du vill ge ut musik på cd, vinyl, dvd eller 

liknande behöver du tillstånd från NCB. 

Du hittar all info du behöver på ncb.dk/se





Kontakta Stim Medlemsservice
Tel:08-783 95 00

E-post: medlem@stim.se

Vill du ha mer information?

På stim.se hittar du mer detaljerad information om vår verksamhet.


