


STIM

- Står för Svenska Tonsättares     
 Internationella Musikbyrå
- Är en ekonomisk förening som    
 ägs av dem som skapar musik -
 upphovsmännen - och av musikförlag
- Har inget vinstsyfte
- Arbetar på uppdrag av de 
  anslutna medlemmarna
- Tar tillvara deras ekonomiska intressen
 enligt upphovsrättslagen 
- Arbetar också på uppdrag av motsvarande
 organisationer i andra länder
- Ger tillstånd (licens) till den som
 vill använda och sprida musik
- Inkasserar licensavgiften
- Fördelar ersättningen individuellt till
 upphovsmännen och deras musikförlag
- Har en webbplats på svenska och engelska
 med många servicefunktioner
- Främjar svensk musikkultur
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Ett mycket spännande år har avslutats. 2011 

var ett framgångsrikt år för Stims medlemmar.

Intäkterna från den svenska marknaden ökade 

med 7 procent. Utlandsintäkterna ökade med 

10 procent. Onlinelicensiering – ett område 

som Stim satsat stort på – ökade med 71 pro-

cent. Intäkterna från det Nordiska dotterbola-

get NCB avseende mekaniska rättigheter (cd-

skivor m.m.) minskade med 15 procent men 

minskningen av dessa intäkter är faktiskt min-

dre än vad många befarat. Stims utbetalning 

2011 ökade med 9 procent för framföranden 

från den svenska marknaden och 10 procent 

från de medel vi får från utlandet. Stims ställ-

ning som en betydande upphovsrättsorganisa-

tion med viktiga upphovsmanna- och förlags-

rättigheter har stärkts. 

Det är inte Stims egen förtjänst att vi har så 

många fantastiska komponister och textförfat-

tare i medlemskretsen. Att många svenska 

upphovsmän har en internationell marknad 

beror i allt väsentligt på deras egen begåvning 

och talang och – inte minst – hårt arbete. Men 

Stim kan göra administrationen enkel, effektiv 

och transparent till ett pris som är konkurrens-

kraftigt. Det är detta vi är besjälade av. En enkel 

och effektiv hantering av rättigheter i Sverige 

och i utlandet står alltid i fokus för oss. Om man 

jämför alla rörelsens intäkter med alla rörel-

sens kostnader ligger vi på en omkostnads-

procent på 11 procent. Det finns till och med 

områden där vi inte tar ut någon kostnad alls. 

Utlandsintäkter från motsvarande organisatio-

ner världen över – som 2011 uppgick till totalt 

458 mkr - är ett sådant område. Dessa medel 

flödar genom Stim utan kostnadsavdrag. Att 

samla många rättigheter under ett paraply 

och ge enkel och effektiv service och snabba 

lösningar för både rättighetshavare och licens-

tagare är en idé som håller och som har en 

framtid. Viktigt för oss är att vi också upplevs ge 

värdefull service och ett mervärde för både rät-

tighetshavare och licenstagare. Medlems- och 

kundundersökningar visar att så är fallet och vi 

arbetar ständigt för att ännu bättre motsvara 

behov och förväntningar från våra intressenter.   

Internationella samarbeten

Den starkt internationella prägeln betyder 

mycket för Stim och har haft en avgörande in-

verkan på de initiativ till internationella samar-

beten som under flera år varit en stor del i vår 

verksamhet. Sedan tre till fyra år tillbaka är vi 

inne i en stark fas av att utveckla och sjösätta 

gemensamma projekt med flera motsvarande 

organisationer i Europa för att på sikt uppnå 

en mer ändamålsenlig struktur, effektivare och 

mer korrekt licensiering och utbetalning över 

landgränser samt bättre gränsöverskridande 

tjänster för upphovsmän och musikförlag. Un-

der 2011 har mycket kraft lagts på att kvalitets-

säkra och förbättra redan existerande sådana 

samarbeten samtidigt som nya projekt har 

genomförts. Eftersom den svenska markna-

den är ganska liten jämfört med många andra 

länder samtidigt som Stim har rättigheter som 

sträcker sig långt utanför landets gränser ligger 

Stims framtid i mångt och mycket i internatio-

nella samarbeten. Syftet är att erbjuda Stims 

medlemmar tjänster och en korrekthet i utbe-

talningar från utlandet som man annars inte 

haft tillgång till och det till en kostnad som blir 

lägre än om Stim självt hade gjort allt. Vi är 

fortfarande inne i en betydande investerings- 

och kostnadsfas i dessa internationella projekt 

men trots detta kunde den totala kostnadsök-

ningen begränsas till 2 procent under 2011. 

Den svenska marknaden

Även om vi är mycket engagerade internatio-

nellt är det den svenska marknaden som är 

Stims kärna. En ledstjärna för oss är att det är 

denna marknad som huvuddelen av våra med-

lemmar får sina intäkter från. Konsumtionen 

av musik ökar och Stims uppgift är att se till 

att upphovsmännen och musikförlagen får en 

rättvis andel av denna marknad. Områdena för 

livemusik och bakgrundsmusik visar en stadig 

tillväxt. Media-området uppvisar också en ök-

ning om retroaktiva intäkter exkluderas. Den 

positiva intäktsutvecklingen beror inte på att 

Stim höjt priserna utan på en ökad musikan-

vändning i olika slags medier. 

Framtidsutsikter

Visst finns det problem, hot och faror för den 

typ av verksamhet som Stim på sina medlem-

mars vägnar utövar. Jag tycker dock att 2011 

på många sätt visat den styrka som finns i 

en medlemsstyrd rättighetsförvaltning utan 

vinstintressen. Vi väntar med spänning på en 

EU-reglering av kollektiv rättighetsförvaltning 

och jag tror att vi om några år kan se 2011 

som ett år då fördelarna med en i upphovs-

rätten tydligt förankrad kollektiv rättighetsför-

valtningslog igenom även i lagstiftande EU-

organ. Nuvarande modell har även visat sig 

klara av många teknik- och marknadsskiften. 

Stims utveckling på området för musiktjäns-

ter på nätet visar detta. Största utmaningen 

för Stim är dock att se framåt och utveckla 

nya tjänster som efterfrågas och som kan 

generera ett mervärde för våra medlemmar 

och kunder. Splittringen i Europa av rättighe-

ter är ett sådant område där nya modeller 

måste arbetas fram. Krav på förändringar av 

våra interna regler är ett annat område där vi 

måste utvärdera nya och moderna lösningar. 

Ett exempel är att vi under 2011 startade en 

stor utvärdering av nuvarande fördelnings- 

regler med målsättningen att kunna arbeta 

fram ett förslag till medlemmarna under 2012.  

När vi blickar framåt tror jag att följande hörn-

stenar i Stims strategi som vi följt under lång tid 

kommer att förbli viktiga för Stims medlemmar:

•	 Utveckling	 av	 den	 svenska	marknaden	 och 

 bidra till enkla och effektiva lösningar för  

 nya former av musikanvändning

•	 Utveckla	 nya	 tjänster	 för	 medlemmar	 och 

 licenstagare oavsett om det handlar om 

 musik i en restaurang eller ”cloud services”

•	 Leda	och	delta	 i	 internationella	 samarbets- 

 projekt som innebär att Stims medlemmar 

 får bästa möjliga service när deras musik 

 används utanför Sverige

•	 Att	 vara	 flexibla	 i	 alla	 led	 och	 snabbt	 an- 

 passa oss till de krav som ställs från med- 

 lemmar och musikanvändare

Kenth Muldin

Verkställande direktör

2011 – ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR STIMS MEDLEMMAR 
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FRÅN LICENS TILL UTBETALNING

Upphovsrättslagen ger den som skapat ett musikverk 

upphovsrätt till verket. Upphovsmannen har rätt att själv 

bestämma om och ge tillstånd till offentlig spelning, in-

spelning, mångfaldigande eller annan spridning av sina 

musikverk. Detta ger rätt till ekonomisk ersättning.

Genom att ansluta sig till Stim ger upphovsmännen och 

deras musikförlag Stim i uppdrag att förvalta deras eko-

nomiska rättigheter som de är formulerade i lagen.

Den anslutne anmäler sina musikverk till Stim. Dessa 

dokumenteras genom att registreras i verkregistret med 

aktuella ägarandelar. I verkregistret registreras också 

information om utländska musikverk.

Stim licensierar, ger tillstånd, inkasserar den ekono-

miska ersättningen och betalar ut den individuellt till 

upphovsmännen och deras musikförlag.

Licensavgiftens storlek baseras på prislistor eller på 

överenskommelser enligt ingångna avtal.

Stim uppdrar åt motsvarande organisationer runt om 

i världen att bevaka de Stimanslutnas ekonomiska rät-

tigheter i sina respektive territorier. Ersättningen skickas 

till Stim för vidare utbetalning till de Stimanslutna. På 

samma sätt representerar Stim rättigheter till utländsk 

musik som framförs i Sverige.

Underlaget för utbetalning till upphovsmännen är rap-

porter om vilken musik som spelats, spelats in, laddats 

ned eller strömmats.

Informationen i rapporterna kopplas ihop med upp- 

gifter i verkregistret om vem som vid det aktuella tillfäl-

let äger rättigheterna till musikverken som använts.

Pengarna fördelas enligt Stims fördelningsregler och 

betalas ut till dem som skapat musikverken och deras 

musikförlag och till motsvarande utländska organisatio-

ner för vidarebefordran till deras medlemmar.

STIMPROCESSEN 
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PENGAR IN

PENGAR UT

MUSIKFÖRLAG

VERKANMÄLAN MED
FÖRDELNING AV ANDELAR INOM VERK

ANSLUTNING GÄLLER OFFENTLIGT
FRAMFÖRANDE OCH INSPELNING

(MEKANISERING)

IDENTIFIERING

MATCHNING

UTBETALNING
UTBETALNING SKER

FLERA GÅNGER PER ÅR

FÖRDELNING
AV PENGAR MELLAN VERK
OCH RÄTTIGHETSHAVARE

INTERNET/MOBIL
FRAMFÖRANDEN/MEKANISERINGAR

MUSIKRAPPORTER FRÅN
MUSIKSERVICE PÅ NÄTET

VERKREGISTER

OFFENTLIGA

FRAMFÖRANDEN
I SVERIGE

MUSIKRAPPORTER FRÅN
ARTIST ELLER ANORDNARE

MOTSVARANDE
ORGANISATIONER
 I ANDRA LÄNDER

MOTSVARANDE

ORGANISATIONER

I ANDRA LÄNDER

VERKINFORMATION MED FAKTA OM

VERK FRÅN ANDRA INNEHAVARE

AV RÄTTIGHETER

VERKANMÄLAN MED

FÖRDELNING AV ANDELAR INOM VERK

UPPHOVSMAN

ANSLUTNING GÄLLER OFFENTLIGT

FRAMFÖRANDE OCH INSPELNING

(MEKANISERING)

INSPELNINGAR
(MEKANISERINGAR) I SVERIGE

PRODUKTIONENS VERKINNEHÅLL  
FRÅN PRODUCENT

MOTSVARANDE
ORGANISATIONER
 I ANDRA LÄNDER
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NINA PERSSON
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”Jag är sångerska först och 
främst.  Skriva låtar har bara  

varit ett sätt för mig att få sjunga 
texter jag kan förstå”
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RESULTATET

Stim förvaltar den anslutnes rättigheter dels när musiken framförs dels 

när den spelas in och exemplar framställs, så kallade mekaniska rättig-

heter. Stims resultat innehåller alltså intäkter både från framförande-

rättigheter och mekaniska rättigheter. 

De mekaniska rättigheterna administreras av NCB, Nordisk Copyright 

Bureau, i Köpenhamn. Efter avdrag av NCB:s kommission skickas ersätt-

ningen för de mekaniska rättigheterna till Stim för fördelning till Stim- 

anslutna upphovsmän och musikförlag utan att några avdrag görs av 

Stim. 

Stims resultat före fördelning av ersättningen till rättighetshavarna 

ökade med 5,0 procent (-1,9).

Intäkterna för framföranderättigheter i Sverige ökade med 7,2 procent 

(+19,9) medan intäkterna från utlandet ökade med 10,3 procent (-12,9).

NCB:s intäkter för Stimanslutnas mekaniska rättigheter minskade med 

14,9 procent (-19,0).

Utbetalningar till upphovsmän, musikförlag och till motsvarande ut-

ländska organisationer sker i regel fyra gånger per år. Utbetalningen 

till utländska organisationer sker samtidigt med utbetalningen till Stim-

anslutna. 

Utbetalningarna återspeglar de intäkter som musiken inbringat närmast 

föregående period.

ADMINISTRATIVA OMKOSTNADSPROCENTEN

Som ett mått på effektivitet används internationellt mellan Stims mot-

svarande organisationer den så kallade administrativa omkostnads- 

procenten. 2011 var den för Stim 10,8 procent (11,0).

Detta jämförelsetal visar relationen mellan organisationens adminis-

trativa kostnader för verksamheten och de totala intäkterna för fram-

förande av musik.
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FRAMFÖRANDEINTÄKTER / SVERIGE
Framförandeintäkter

2007:

2008:

2009:

2010:

2011:

492,8

514,0

562,6

676,2

724,8

278,1

250,5

268,2

217,1

184,8

FONOGRAMLICENSER
Mekaniska rättigheter från NCB till Stim

2007: 

2008: 

2009: 

2010 :

2011: 
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ADMINISTRATIVA KOSTNADER OCH AVDRAG

Den summa som betalas ut påverkas dels av det allmänna avräknings-

avdraget, dels av de fördelningsbeslut som tagits i Stims styrelse.

Från svenska framföranderättigheter görs ett avdrag för administrativa 

kostnader på 123,4 mkr (130,5).

Ett avdrag görs också för så kallade nationella medel på 37,2 mkr (36,5). 

Läs mer om detta på sidan 42.

Till följd av detta minskas intäkter som avser den svenska avräkningen 

med det så kallade allmänna avräkningsavdraget som 2011 var 22,2 

procent (24,7). Exklusive nationella medel är avdraget 17,0 procent 

(19,3).

Föreningsstämman fattar beslut om avsättning till årliga Stimstipendier. 

Summan uppgår till maximalt 3 procent av den utbetalning som skett 

till svenska rättighetshavare. Stipendiesumman 2011 är 7,8 mkr (7,8).

För ersättning för framföranden i utlandet har inga administrativa eller 

andra avdrag gjorts under 2011 i Stim.

Från intäkter för Stimanslutnas mekaniska rättigheter gör Stim inga 

administrativa eller andra avdrag. Avdragen för kostnader görs av NCB 

innan intäkterna kommer till Stim för utbetalning. NCB:s avdrag består 

av differentierade kommissioner som fastställs dels i avtal med de stora 

musikförlagen dels av NCB:s styrelse. Kommissionsavdragen är oberoende 

av variationer i intäkter och kostnader.

För onlineområdet bestäms administrativa avdrag i särskild ordning, 

bland annat i avtal med rättighetshavarna. Inga avdrag görs för natio-

nella medel.

TOTALA INTÄKTER PER INTÄKTSOMRÅDE UTBETALNING FRAMFÖRANDEINTÄKTER Sverige, 2011 

Utländsk musik 38 %

Utländsk musik med Stimanslutna subförlag 25 %

Musik med Stimanslutna upphovsmän och musikförlag 37 %

Mekanisering 13 %

Radio och tv: 25,6 %

Levande musik 7,1 %

Bakgrundsmusik 10,2 %

Utland 32,1 % 

Online och nya media 7,7 %

Privatkopieringsersättning 0,5 %

Övriga intäkter 1,7 %

Utland fördelas av Stim 2,1 %

13 %

32,1 % 25,6 %

10,2 % 7,1 %

7,7 %

0,5 %
1,7 %

2,1 %

38 %

25 %

37 %
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7,2
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3,6

9,4

8,3

1,8

9,3

-14,9

5,0

9,4

1,9

0,0

10,3

3,5

-14,9

5,0

724,8

457,5

34,9

40,6

1 257,8

-154,1

1 103,7

184,8

1 288,5

571,7

37,2

7,8

457,5

29,5

184,8

1 288,5

676,2

414,6

33,7

37,3

1 161,8

-151,6

1 010,2

217,1

1 227,3

522,8

36,5

7,8

414,6

28,5

217,1

1 227,3

STIMS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING

Framförande i Sverige

Framförande i utlandet

Framförande  i utlandet att fördela av Stim

Övriga intäkter

Summa intäkter för framförande

Rörelsekostnader

Till fördelning inklusive nationella medel

Licensiering mekaniseringsrättigheter 

Stims resultat före fördelning

Avräknas för framförande i Sverige

Nationella medel

Stipendier

Avräknas för framförande i utlandet

Avräknas för framförande i utlandet som på 

uppdrag fördelas av Stim

Avräknas för mekaniseringsrättigheter

Stims resultat före fördelning

2011 2010 %

FÖRDELNING AV STIMS RESULTAT

2011 2010 %

RESULTAT FÖRE FÖRDELNING
Resultatet före fördelning ökade 2011 med 
61,2 mkr (5 %) jämfört med föregående år. 
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FRAMFÖRANDERÄTTIGHETER

FÖRDELNING MELLAN AVRÄKNINGSOMRÅDEN

Efter att rörelsekostnader dragits av fördelas resultatet på så kallade av-

räkningsområden. Stims utbetalningar blir sedan specificerade på dessa 

områden.    

Det tillgängliga beloppet för ett avräkningsområde är resultatet av Stims 

intäkter på området. 

En grundläggande princip är att intäkterna från ett avräkningsområde ska 

betalas ut till de rättighetshavare vars musik spelats inom detta område. 

FÖRDELNINGEN INOM AVRÄKNINGSOMRÅDEN

Det tillgängliga beloppet för ett avräkningsområde fördelas på områdets 

musikrapporter. Vilka verk det rör sig om framgår av musikrapporterna. Till 

vissa avräkningsområden återanvänder vi rapporter från andra områden. 

I vissa fall påverkas fördelningen av verkets gradering. Graderingen av-

speglar verkets komplexitet och kan ge en uppräkning av det belopp som 

betalas ut med upp till tre gånger.

Under 2012 kommer Stim att genomföra en översyn av fördelnings- 

reglerna avseende samtliga avräkningsområden.

MEKANISKA RÄTTIGHETER

Den totala ersättningen till samtliga rättighetshavare på en cd-skiva var 

9,009 procent av grossistpriset. När det gäller video, dvd, film och andra 

audiovisuella medier varierar ersättningen. När det gäller cd, dvd med 

flera är intäkterna knutna till antalet framställda och/eller antalet sålda 

exemplar.

FÖRDELNINGEN PÅ ETT MUSIKVERK

Intäkterna minus NCB:s kommission från exempelvis en skivproduktion 

fördelas på samtliga skyddade verk på skivan i proportion till verkens 

andel av skivans totala musiktid. 

ONLINE OCH NYA MEDIA

Av ett konsumentpris för ett nedladdat musikverk i full längd får samtliga 

rättighetshavare till verket dela på cirka 8 procent.

Musikverken inom avräkningsområdet online och nya media innehåller 

både framföranderättigheter och mekaniska rättigheter. För nedladdning 

i Norden är fördelningen tills vidare 70 procent mekaniska rättigheter och 

30 procent framföranderättigheter.

För strömmad musik är fördelningen 30 procent mekaniska rättigheter och 

70 procent framföranderättigheter.

FÖRDELNINGEN INOM ETT VERK FÖR SAMTLIGA RÄTTIGHETER

Ett musikverk kan ha en eller flera upphovsmän och ett antal musikförlag 

kan vara inblandade. Det finns ganska stor frihet för rättighetshavarna  

till ett verk att själva bestämma hur fördelningen av Stim- och NCB- 

ersättningarna dem emellan ska vara. I Stims fördelningsregler finns det 

väg ledning i form av standardfördelning för olika situationer, om inget 

annat avtalats mellan rättighetshavarna.

FÖRDELNINGEN AV ERSÄTTNINGEN
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AVRÄKNINGSOMRÅDE ERSÄTTNINGEN FÖRDELAS ERSÄTTNINGEN
PÅVERKAS AV FRAM
FÖRANDETS/VERKETS 
KARAKTÄR

INKASSERADE 
BELOPP MKR

BELOPP TILL 
FÖRDELNING 
MKR

% MUSIK 
MED STIM
ANSLUTNA 
UPPHOVSMÄN 
OCH MUSIK
FÖRLAG

% UTLÄNDSK 
MUSIK MED 
STIMAN
SLUTNA 
SUBFÖRLAG

% UTLÄNDSK 
MUSIK

1 KONSERTER
Av det allmänna subventio
nerade konserter med
konstmusik

totalt på områdets alla 
musikrapporter

gradering
stor/liten konsert

5,6 (4,5) 4,3 (3,6) 35 (36) 14 (14) 51 (51)

2 KYRKOKONSERTER totalt på områdets alla 
musikrapporter

gradering 1,7 (1,9) 1,3 (1,5) 55 (53) 9 (9) 36 (39)

4 DANS – DISKOTEK totalt på områdets
statistiskt utvalda musik
rapporter

gradering 7,5 (7,6) 5,7 (6,0) 33 (19) 26 (29) 41 (51)

5 ANNAN LEVANDE MUSIK
Konserter och övriga 
framföranden med 
rapportering

per musikrapport gradering 56,5 (53,0) 43,1 (42,4) 60 (62) 16 (16) 24 (22)

6 ANNAN LEVANDE MUSIK 
UTAN RAPPORTERING

på underlag från område 
Annan levande musik

enligt  
analogiunderlag

30,7 (28,8) 23,4 (23,0) 63 (64) 14 (14) 23 (22)

7 TEATERMUSIK totalt på områdets alla 
musikrapporter

gradering 0,6 (1,4) 0,5 (1,1) 25 (29) 27 (26) 48 (46)

8 BAKGRUNDSMUSIK MED 
RAPPORTER
Mekaniskt återgiven 
bakgrundsmusik

per musikrapport
respektive totalt
på områdets alla
rapporter

gradering 1,9 (1,8) 1,4 (1,5) 62 (60) 12 (13) 26 (27)

9 BAKGRUNDSMUSIK UTAN 
RAPPORTERING

på underlag från SR, 
kommersiell radio, tv 
och skivförsäljning och 
nedladdningar
i Sverige

enligt
analogiunderlag

128,2 (122,0) 97,9 (97,6) 37 (34) 26 (27) 37 (38)

10 SVERIGES RADIO totalt på områdets alla 
musikrapporter

gradering 49,8 (50,7) 38,0 (40,6) 36 (35) 21 (22) 43 (43)

11 SVERIGES TELEVISION totalt på områdets alla 
musikrapporter

gradering 82,9 (64,5) 63,3 (51,6) 31 (37) 20 (19) 49 (44)

12 KOMMERSIELL RADIO totalt på områdets alla 
musikrapporter

gradering 27,4 (25,8) 20,9 (20,6) 26 (24) 35 (35) 39 (42)

13 KOMMERSIELL TV totalt på områdets alla 
musikrapporter

gradering 201,5 (229,5) 153,8 (183,6) 16 (16) 29 (30) 55 (55)

14 NÄRRADIO totalt på områdets urvalda 
musikrapporter respektive 
analogiunderlag från SR P4 
lokalradio

gradering respektive enligt 
analogiunderlag

3,3 (3,0) 2,5 (2,4) 38 (38) 25 (25) 37 (36)

15 BIOGRAFER per musiklista och film 14,7 (15,8) 11,2 (12,7) 18 (14) 32 (27) 50 (59)

16 ONLINE OCH NYA MEDIA totalt på områdets alla 
musikrapporter

gradering 106,9 (52,5) 97,1 (47,3) 46 (37) 26 (31) 28 (31)

17 KOMPENSATION FÖR 
PRIVATKOPIERING

på underlag från SR, tv 
och skivförsäljning och 
nedladdningar
i Sverige

enligt
analogiunderlag

7,4 (13,7) 7,4 (13,7) 58 (57) 28 (29) 14 (15)

18 BIBLIOTEKSERSÄTTNING statistik bibliotek 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 100 (98) 0 (2) 0 (0)

19 ONLINE OCH NYA MEDIA 
UTAN RAPPORTERING

på underlag från SR, SVT 
och kommersiell radio

enligt
analogiunderlag

5,7 (13,4) 5,1 (12,1) 30 (31) 28 (28) 42 (41)

20 UTLAND 457,5 (414,6) 457,5 (414,6) 41 (43) 59 (57) 0 (0)

21 UTLAND ATT FÖRDELA
AV STIM

34,9 (33,7) 29,5 (28,5) 15 (13) 44 (54) 41 (33)

98 AVRÄKNING AV MEKA
NISKA RÄTTIGHETER

184,8 (217,1) 184,8 (217,1) 35 (35) 65 (65) 0 (0)

FÖRDELNING PER INTÄKTSOMRÅDE 2011
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   MICHEL ZITRON
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”Jag ska bli lika stor  
som Max Martin.  

“Det finns inget  
annat alternativ.”

16



Foto: Rickard Eriksson
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MEDLEMMARNA OCH MUSIKVERKEN

ANSLUTNA OCH MEDLEMMAR

68 061 (64 874) var anslutna till Stim vid utgången av 2011, varav 2 876 

(2 773) musikförlag.

Av de anslutna upphovsmännen var cirka 82 procent män och 18 procent 

kvinnor. Under 2011 tillkom 3 290 (3 160) nya anslutna till Stim, varav 

116 (122) musikförlag.

Rättighetshavare, de som äger rättigheter, är det samlande begreppet 

för upphovsmän och musikförlag. Anslutningen till Stim innebär att 

rättighetshavaren ger Stim i uppdrag att bevaka hans eller hennes eko-

nomiska rättigheter. Medlemskap i den ekonomiska föreningen Stim 

och därmed rösträtt på föreningsstämman kan upphovsmän och musik- 

förlag ansöka om hos Stims styrelse. För att bli röstberättigad medlem 

ska man vara aktivt verksam och ha fått utbetalningar de senaste fem 

åren. 424 anslutna var vid utgången av året röstberättigade medlemmar.

STIM MUSIC EXPO 2011

Stim Music Expo är ett heldagsprogram med låtskrivandet i fokus. 

Eventet genomfördes på Nalen det första året, Hotel Rival 2010 och på 

Oscarsteatern 2011.

Cirka 600 deltagare medverkade 2011 för att lyssna på paneldebatter, 

träffa andra i branschen och få inspiration till sitt eget låtskrivande. 

Under Stim Music Expo skedde också årets utdelning av Stimstipendi-

erna, Atterbergpriset och skriftställarstipendiet.

MUSIKVERKEN

Ett musikverk kan ha upp till tio till femton rättighetshavare eller 

fler. Vid slutet av året var det totala antalet musikverk i databasen 

9 666 102. Av dessa var 1 154 280 (1 086 084) musikverk med minst 

en Stimansluten upphovsman.

ANTAL STIMANSLUTNA
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Politikerdebatt där Lars Ohly (V), Agneta Gille 

(S), Tina Ehn (MP), Carina Lundgren (C), 

Christer Nylander (FP), Andreas Carlson (KD) 

och Gustaf Hoffstedt (M) grillades av 

moderatorn Petra Markgren Wangler om 

upphovsrättens utmaningar i cyberrymden. 

Eagle-Eye Cherry berättade om hur 

mega-hiten Save Tonight blev till. 

Moderatorn och musikjournalisten  

Petra Marklund Wangler uppskattades  

av publiken på Oscars.

STIM MUSIC EXPO 2011 – ÅRETS VIKTIGASTE MÖTESPLATS

Foto: Truls Nord

Foto: Truls Nord

Foto: Truls Nord
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ICE

I början av 2010 togs verkdokumentationssystemet i ICE, International 

Copyright Enterprise, i drift. ICE ägs av Stim tillsammans med PRS for 

Music, som är Stims brittiska motsvarighet.

Under året har arbete fortsatt med att integrera musikverkens doku-

mentation från Stim och från PRS for Music. Dokumentationen ska 

vara entydig och innehålla exakt information om vilka upphovsmän 

och vilka musikförlag som vid en definierad tidpunkt äger ekonomiska 

andelar i musikverket, både mekaniska och utförandeandelar, för ett 

visst territorium.   

UTBETALNING – AVRÄKNING

986 442 (618 867) olika musikverk, svenska och utländska, fick utbetal-

ning under året.

Cirka 95 miljoner poster bearbetades, varav strömmad musik stod för 

drygt 80 miljoner. Musiktjänsterna på internet med strömmad musik 

medför att antalet bearbetade poster ökar dramatiskt. Även antalet verk 

som genererat utbetalning ökar markant. 

223 618 (206 390) svenska och utländska upphovsmän och musikför-

lag fick utbetalning från Stim under året. Utbetalningen omfattar både 

framföranderättigheter och mekaniska rättigheter.

30 467 var stimanslutna rättighetshavare, varav 28 434 var upphovsmän.
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SVENSK MUSIK I UTLANDET

Under 2011 fortsatte Stims medlemmar att skörda stora framgångar på 

topplistor över hela världen. Liksom tidigare år är Max Martin en av de 

upphovsmän vars musik spelats mest. Nu tätt följd av sin samarbets-

partner Shellback. Den sistnämnde har varit med och skrivit Moves like 

Jagger, som har blivit en av årets största hits.   

Max Martin och Shellback låg bakom internationella superhits som 

Raise your glass och F**kin perfect.  

Swedish House Mafia hade stora framgångar i Miami, New York och 

på många andra ställen med sin Save the world tonight som gruppens 

medlemmar Steve Angello, Axwell och Sebastian Ingrosso skrivit tillsam-

mans med John Martin, Vincent Pontare och Michel Zitron. Låten blev 

Grammy-nominerad i kategorin Best Dance Recording. 

22-årige Tim Bergling, mer känd som Avicii, fick under året sitt stora in- 

ternationella genombrott med Levels, Collide och Fade into darkness 

den senare skriven i samarbete med Arash ”Ash” Pournouri, Michel 

Zitron och John Martin.

Robyn har haft ytterligare ett framgångsrikt år. Även hennes Call 

your girlfriend, skriven tillsammans med Klas Åhlund och Alexander 

Kronlund, nominerades till en Grammy i kategorin Best Dance Recording. 

I Japan och Sydkorea fortsätter musik skriven av svenska upphovsmän 

att gå bra. Ett exempel på det är låten Knock! Knock!! Knock!!! etta på 

japanlistan och skriven av Didrik Thott och Samuel Waermö. Under året 

har flera svenska låtskrivare nått stora framgångar i denna del av världen. 

Berlinerfilharmonikerna beställde för första gången någonsin ett verk 

av en svensk tonsättare, Anders Hillborg. Verket uruppfördes i Berlin i 

början av 2011. Verkets titel  är Cold Heat och det har senare framförts 

även i London och Helsingfors.

Stims motsvarande organisationer finns i de flesta av världens länder.  

När Stimanslutnas musik spelas i utlandet bevakas detta av dessa orga-

nisationer som sedan skickar inkasserade pengar och information om 

spelningen till Stim för utbetalning till upphovsmän och förlag. 

WATYA WANT FROM ME

DJ GOT US FALLING IN LOVE

3

RAISE YOUR GLASS

PLEASE DON’T LEAVE ME

CALIFORNIA GURLS

DYNAMITE

DANCE WITH SOMEBODY

HOT N COLD

RELEASE ME

MOORE, A/MARTIN, M/SHELLBACK

KOTECHA, S/PEREZ, A/MARTIN, M/SHELLBACK

MARTIN, M/SHELLBACK/AMBER, T

MOORE, A/SHELLBACK/MARTIN, M

MARTIN, M/MOORE, A

GOTTWALD, L/MARTIN, M/MC KEE, B/LOVE, M/

WILSON, B/BROADUS, C/PERRY K/LEVIN, B

CRUZ, T/GOTTWALD, L/LEVIN, B/MARTIN, M/MC KEE, B

NORÉN, G/DIXGÅRD, B

GOTTWALD, L/MARTIN, M/PERRY K

HANSSON, A/VAUGHN, S/CARLSSON, A

ADAM LAMBERT

USHER

BRITNEY SPEARS

P!NK

P!NK

KATY PERRY

TAIO CRUZ

MANDO DIAO

KATY PERRY

AGNES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LÅTAR MED MEST INTÄKTER FRÅN UTLANDET 2011 (med minst en Stimansluten upphovsman)

TITEL ARTISTUPPHOVSMÄN
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STIMS BETALNINGSFÖRHÅLLANDE MED MOTSVARANDE UTLÄNDSKA ORGANISATIONER

2011

Finland
Danmark
Island
Norge
Estland
Lettland
Litauen

S:a Norden & Baltikum

Belgien
Frankrike
Grekland
Irland
Israel
Italien
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Slovakien
Spanien
Storbritannien
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike
Övriga Europa
S:a övriga Europa

Argentina
Australien
Brasilien
Hong-Kong
Japan
Kanada
Korea
Mexico
Singapore
Sydafrika
USA
Övriga

S:a övriga världen

Totalt

4 895
11 970

214
5 613

170
53
93

23 009

410
11 532

106
459
146

1 879
2 202

337
104

97
318
687

58
1 714

43 046
272

7 530
104
683
227

71 910

394
4 498

161
11

502
6 484

38
232

25
233

110 511
242

123 333

218 252

66 320
120 729

2 136
60 184

2 075
2 059
3 281

256 784

0

0

256 784

10 694
19 297

187
19 995

233
171

419

50 996

3 708
11 521

508
1 060

361
4 092
8 873
2 713

310
1 335

712
3 503

392
3 763

23 121
764

20 008
1 679

2 780
843

92 046

237
7 276
2 753

163
6 344
5 390

548
666
366

2 150
33 302

839

60 033

203 075

77 014
140 026

2 323
80 179
2 308
2 230
3 700

307 780

3 708
11 521

508
1 060

361
4 092
8 873
2 713

310
1 335

712
3 503

392
3 763

23 121
764

20 008
1 679

2 780
843

92 046

237
7 276
2 753

163
6 344
5 390

548
666
366

2 150
33 302

839

60 033

459 859

Totalt från 
utlandet

Länder varav subför-
lagsintäkter för 
utländsk musik

varav intäkter 
för svensk musik 
i utlandet

Till utlandet

2010

Finland
Danmark
Island
Norge
Estland
Lettland
Litauen

S:a Norden & Baltikum

Belgien
Frankrike
Grekland
Irland
Israel
Italien
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Slovakien
Spanien
Storbritannien
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike
Övriga Europa
S:a övriga Europa

Argentina
Australien
Brasilien
Hong-Kong
Japan
Kanada
Korea
Mexico
Singapore
Sydafrika
USA
Övriga

S:a övriga världen

Totalt

4 693
10 875

496
5 294

241
69

0

21 667

518
10 134

92
406

52
1 538
2 083
1 854

92
190
217

280
16

1 314
39 846

314
8 069

109
900
248

68 274

0
4 056

269
8

748
5 538

41
0
0

125
111 073

94

121 952

211 893

71 460
117 930

5 543
53 723

1 992
2 161

3 280

256 089

0

0

256 089

12 540
16 103

364
15 565

162
283
417

45 433

2 758
14 351

1 158
1 415
365

4 555
8 794
2 930

526
863

1 074
2 935

330
4 116

23 930
632

20 020
1 047

2 989
347

95 135

465
4 697
2 000

189
7 183

2 836
187

0
293

1 718
25 760

1 115

45 525

187 011

84 000
134 033

5 907
69 287

2 154
2 444
3 697

301 522

2 758
14 351

1 158
1 415
365

4 555
8 794
2 930

526
863

1 074
2 935

330
4 116

23 930
632

20 020
1 047

2 989
347

95 135

465
4 697
2 000

189
7 183

2 836
187

0
293

1 718
25 760

1 115

45 525

443 100

Totalt från 
utlandet

Länder varav subför-
lagsintäkter för 
utländsk musik

varav intäkter 
för svensk musik 
i utlandet

Till utlandet
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STIPENDIER OCH PRISER

ATTERBERGPRISET, Sten Melin. SKRIFTSTÄLLARSTIPENDIET, Ingrid Strömdahl.

Adams-Ray, Daniel

Alkberg, Mattias

Almqvist, Jens

Almsenius, Jenny

Andersson, Josefina

Andersson, Sol

Anttila, Kristian

Bartonek , Anders

Benkahla , Nadir

Berglund, Dan

Bergstrand, Tomas

Beste, Ansgar

Björklund, Claes

Blomstrand, Sebastian

Bondesson, Greta

Bondesson, Stella

Bondesson, Sunniva

Borg, Rasmus

Bunnskog, Magnus

Carlström, Claes

Cewe Jönsson, Paulina

Cissoko, Maher

Correia De Verdier, Leo

Danielson, Oscar

Dawod, Rami

De Gouveia, Manuela

Dominique, Christopher

Edelgård, Tomas

Emilson, Fredrik

Enocksson, Erik

Essinger, Emma

Fjellström, Marcus

Folkesson, Maria

Francke, Christoffer

Franke, Cecilia

Frid, Pär

Frisk, Niclas

Gehlert, Christian

Gund, Johan

Hansson, Lina

Hansson, Mattias

Hedene, Ida

Hedin, Johan

Hedman, Jens

Hedmar, Adeline

Hellström, Pontus

Hirasawa, Maia

Jakobsson-Mauritzson, Gunnel

Jalkeus, Anna

Janson, Nils

Jernberg, Sofia

Jers, Filip

Johansson, Daniel

Järnegard, Lina

Kajfes, Goran

Karlsson, Carolina

Karlsson, Daniel

Karlzon, Jacob

Kien, Molly

Klaverdal, Stefan

Knight, Adrian

Krantz, Richard

Kriisin, Xenia

Kullhammar, Jonas

Kurda, Hardi

Larsson, Leif

Larsson, Sven

Lee, Jonna

Liljegren, Lesli

Lindberg, Ida

Lindwall, Christer

Lisinski, Victor

Magnarsson, Kajsa

Marcus, Patrik

Marin, Mikael

Marina, Cristian

Molavi, Saeed

Monnakgotla, Tebogo

Nordvall Vahlberg, Nina

Norgren, Daniel

Olsson, Linnea

Palmér, Catharina

Ragnarsson, Johan

Ronneklew, Jaquline

Rudebeck, Axel

Ryd, Gabriella

Sander, Christopher

Schnelzer, Albert

Skarin, Jesper

Skog Karlsson, Mimmi

Skoog, Jon

Sköld, Mattias

Stavöstrand, Mikael

Stolt, Benjamin

Sundström, Isak

Svedestig, Henrik

Sveningsson, Joakim

Söderberg, Johanna

Söderberg, Klara

Tian, Leilei

Tilliander, Andreas

Tuominen, Mikael

Ullén, Johan

Valfridsson, Jonas

Varela, Victor

Von Malmborg,

Anna-Karin

Wennerström, Cecilia

Wesslander, Petter

Wester, Christian

Zivkovic, Djuro

Östholm, Jonas

Öström, Magnus

Stim avsätter varje år tre procent av den svenska avräkningen till stipendier. Endast 
Stimanslutna upphovsmän kan söka dessa stipendier som delas ut en gång per år.

Av stipendiemedlen, som totalt var 7,8 mkr, avsattes 4,5 mkr till Stimstipendier och 
3,3 mkr fördelades hälften var av FST respektive SKAP.

STIMSTIPENDIATER
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”Jag skriver alltid låtarna på 
piano. Med åren har jag insett att 

det blir bäst resultat av att  
jobba så. Låten måste alltid få 

komma först, så får man tänka 
på produktionen senare.”

24



Foto: Rickard Eriksson
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PUBLIC SERVICE Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR)

LICENSIERING

Från och med 2010 gäller ett treårigt avtal som omfattar Sveriges Tele-

visions samtliga kanaler. SVT betalar för varje kanal kvartalsvis a conto 

baserat på senaste årsavstämning avseende mängden framförd musik 

och det faktiska tittandet. Separata avtal med fasta belopp gäller för 

svt.se, SVT Play med flera. 

Sveriges Radio och Stim har sedan 2010 ett treårigt avtal. Avtalet inne-

bär ett fast belopp för 2011 som ökas med två procent för varje nästkom-

mande år. Beloppet justeras i efterhand beroende på musikmängd och 

faktiskt lyssnande. Ersättningen för musik på sr.se är ett fast belopp per 

år. Utbildningsradion består av både radio och tv och sänder i SR:s och 

SVT:s kanaler. Därför ingår UR:s sändningar i respektive avtal med SR 

och SVT. Separat avtal med UR finns avseende ur.se.

UTBETALNING – AVRÄKNING

Utbetalningen till musikens upphovsmän och till musikförlagen grundar 

sig på rapportering av vilken musik som spelats i respektive kanal.   

I stort sett all musik som spelas i Sveriges Radios och Sveriges Televisions 

kanaler rapporteras exakt.  

KOMMERSIELL TELEVISION

LICENSIERING

Stim har avtal med TV4-gruppen och Kanal 5 enligt samma prismodell 

som avtalet med SVT och ersättningsbeloppet bestäms av årlig musiktid 

och antal tittare. 

Samma modell tillämpas också i avtalen med exempelvis MTV-gruppen 

och NonStop Television. 

Stim erbjuder samma avtalsmodell för Viasat, det vill säga TV3, TV6, 

TV8 samt ett antal nischkanaler. Parterna har ännu vid årets utgång inte 

enats om något nytt avtal. Avräkningsbara a contobelopp har betalats 

under 2010 och 2011.

Kabeloperatörerna är i lagens mening formellt ansvariga för den ut-

ländska tv som sprids i kabelnäten. Stim har dock direktavtal å kabel-

operatörernas vägnar med de flesta utländska kabelbolag vars program 

sprids via kabel i Sverige.

När hushållen tar emot utländska kanaler i egen parabol, Direct To 

Home, DTH, licensieras dessa av Stims motsvarigheter i sändarlandet.

UTBETALNING – AVRÄKNING

Hur musiken som spelas ska rapporteras är en viktig del av avtalsupp- 

görelserna och antal timmar musik är en av parametrarna när ersättningen 

till Stim ska beräknas. Musikrapporterna är underlag för utbetalningen till 

upphovsmän och musikförlag, både svenska och utländska.

Det normala är att Stims motsvarigheter i sändarlandet samlar in musik-

rapporter för de utländska kanalerna. Där identifieras de Stimanslutnas 

musik och information och pengar skickas till Stim för utbetalning till 

rättighetshavarna i utlandsavräkningen. 

Fördelningsreglerna i sändarlandets organisation gäller.

TV3 Sverige, Kanal 5, TV6 och Discovery Channel sänds från Storbritan-

nien men riktar sig till svenska tittare. Stim samlar in musikrapporterna 

från dessa kanaler och fördelningen sker enligt Stims fördelningsregler.

KOMMERSIELL RADIO

LICENSIERING

SBS Radio har på senare år kraftigt stärkt sin ställning på marknaden via 

ett flertal stora förvärv och är efter erhållandet av de tretton nya sänd-

ningstillstånden det största lokalradionätverket i Sverige.

MTG Radio är det andra stora radionätverket i Sverige och driver totalt 48 

stationer på olika orter.

Det finns numera endast två oberoende lokalradioformat: Guld 106,6 i 

Sundsvall och East FM 100,9 i Norrköping.

Stims avtal med de kommersiella radiostationerna innehåller en royalty-

modell i kombination med minimiavgifter som utgår från Sifos lyssnar-

mätningar.

RADIO OCH TV
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UTBETALNING – AVRÄKNING

Närmare hundra procent av den musik som spelas i den kommersiella 

radions alla stationer rapporteras och utbetalas exakt till upphovsmän 

och musikförlag både i Sverige och i utlandet med ett minimum av manuella 

arbetsinsatser. En fullständig rapport om vilken musik som spelats över-

förs från stationernas produktionssystem till Stims rapportsystem.

NÄRRADIO

LICENSIERING

Avtalet mellan Stim och Närradion baserar sig på förhandlingar med 

branschens organisationer. Stim har avtal med drygt 150 närradio-

föreningar.

UTBETALNING – AVRÄKNING

Ett rapporturval från närradiostationer knutna till ett kristet närradio-

nätverk, har använts som underlag för utbetalning. Dessa stationer står 

för cirka 17 procent av närradiomarknaden. Övrig utbetalning från när-

radion sker med hjälp av så kallat analogiunderlag där musikrapporter 

från SR återanvänds. 
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INTERNET OCH MOBILT

LICENSIERING

Licensieringslandskapet på online-området ser idag annorlunda ut jäm-

fört med för bara fem år sedan. EU-kommissionens rekommendation 

från den 18 maj 2005 avseende kollektiv förvaltning av musikrättigheter 

online, samt kommissionens beslut från den 16 juli 2008 i det s.k. Cisac-

caset, har lett fram till en situation i Europa där den tidigare ”blanket-

license”-modellen (med en licens per land inkluderande den globala 

repertoaren) har fått ge vika för en modell som syftar till att ge musik-

användarna en licens som täcker flera länder. Syftet från kommissionens 

sida har varit att underlätta för musikanvändarna att få en europatäck-

ande licens, från en aktör, som täcker fler länder än ett. De stora musik-

förlagen, majorförlagen, har följaktligen dragit undan sina rättigheter 

från sällskapen och börjat med egen europatäckande direktlicensiering 

via en särskild utsedd aktör. För att en musikanvändare numera ska vara 

säker på att få den globala repertoaren för europatäckande användning 

måste denna därför idag inte endast förhandla med varje upphovsrätts-

organisation i respektive land utan också med majorförlagen via särskilt 

utsedda aktörer.

Musik som tillhandahålls via internet är tillgänglig för större territorier än 

de som begränsas av landgränser. Utanför landets gränser och globalt 

kan Stim och Stims motsvarigheter enbart licensiera sina egna rättig-

heter. För att kunna erbjuda en så heltäckande licens som möjligt för 

onlinerättigheterna måste Stim därför aktivt införskaffa rättigheter för 

de territorier som musikanvändaren definierar, detta i konkurrens med 

Stims motsvarigheter i Europa. 

Redan i januari 2008 inledde Stim det gränsöverskridande licensierings-

samarbetet med Warner/Chappell Music, kallat PEDL, Pan-European Di-

gital Licensing. Detta samarbete fortsatte även under 2011. Under 2011 

har Stim även förvärvat de digitala rättigheterna för Peer Music för ex-

ploatering i det nordiska territoriet. Stim har under 2011 fört ytterligare 

förhandlingar om förvärv av digitala rättigheter som inte blivit slutförda 

innan årets slut.  

Stims rättigheter är starka utanför Sverige, i synnerhet i länder som USA, 

England, Japan och de nordiska länderna. Stim har därmed ett stort an-

svar att säkerställa att dessa digitala rättigheter representeras och licen-

sieras på ett maximalt fördelaktigt sätt. För att uppnå detta har det varit 

strategiskt viktigt för Stim under de senaste åren att nå en högre grad av 

inflytande i de europeiska processer och initiativ som pågått och pågår 

avseende licensiering av onlinerättigheter. 

Stim har lyckats nå en central och framskjutande roll i alla viktiga proces-

ser inom EU som påverkar licensiering inom marknaden för online. 

Stim har positionerat sig genom att ingå i alla grupper och samman-

slutningar rörande marknaden för online. Stim har under 2010 och 2011 

ingått i EU-kommissionens så kallade Online Roundtable vars uppgift 

bland annat varit att verka för en transparent och öppen marknad för 

onlinerättigheter och möjligheten för musik via internet att vara tillgäng-

lig för alla. Stim har under 2011 även verkat som medlem i Global Reper-

toire Database Working Group som utsågs av EU-kommissionen att verka 

för att skapa en global rättighetsdatabas för onlinemarknaden. Stim är 

medlem i CISAC/GESAC Online Working Group som är musiksällskapens 

egen grupp för att arbeta med frågor rörande marknaden för online. 

Stim har genom detta skapat förutsättningar för att kunna tillgodose 

våra medlemmars och rättighetshavares rättigheter inom den euro-

peiska marknaden för licensiering av onlinerättigheter.

Stim har stor kapacitet avseende administrativa tjänster för verkhante-

ring, avtalshantering, distribution och andra relevanta administrativa 

tjänster för onlineadministration genom sitt ägande i ICE (International 

Copyright Enterprise).  ICE är ett samägt bolag mellan Stim och dess brit-

tiska motsvarighet PRS for Music. ICE möjliggör hanteringen av verk och 

rättigheter i en digital marknad där kraven på databasen för de verk som 

nyttjas i landsöverskridande tjänster såsom Spotify och Itunes har blivit 

betydligt större. Stim har tillsammans med PRS for Music genom ICE i 

ett tidigt skede sett till att de nya krav som ställs på verkdatabaser nu 

är implementerade för möjliggörande av effektiv licensiering av online-

rättigheter. 

STIM LANSERAR EN NY LÖSNING – WOI PORTAL 
WOI-portalen, som utvecklats av Stim, är en helt ny modell för licensi- 

ering av rättigheter i många territorier samtidigt. Det är en skräddarsydd 

webb-baserad lösning som tillåter rättighetshavarna att i detalj övervaka 

sina rättigheter per licenstagare i Europa och som strävar efter att få ut 

högre värden på de rättigheter man har inom Europa för licensiering till 

digitala musiktjänster.

Stim har genom WOI Portal framgångsrikt lyckats utveckla en lösning 

som under 2011 resulterade i att nya attraktiva rättigheter kom in till 

Stim. WOI ger rättighetshavarna en nivå av transparens och möjlighet 

att påverka utformningen av de avtal som förhandlas fram med lev-

erantörerna av musiktjänster. WOI finns tillgänglig för musikförlag med 

rättigheter för licensiering på den europeiska marknaden för online.
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INTÄKTSUTVECKLING OCH AVTAL

Under de senaste sex åren ökade intäkterna från 7,3 mkr till 112,6 mkr 

beroende på Stims ökade rättighetsinnehav och starkt ökad använd-

ning av tjänster med strömmad musik.

Sedan flera år har Stim avtal med alla större musikleverantörer verk-

samma i Sverige, som Spotify, iTunes, CDON, Wimp, Last FM, MTV 

Music Store, Musikshopen, Bengans och Play Now Arena. 

2011 tecknades ett nytt avtal med Spotify. Avtalet gällde för ett år och 

omförhandling av avtalet för 2012 har pågått under 2011 och kommer 

fortsätta en bit in i 2012.

Under 2011 tecknade Stim även avtal med musiktjänsten WIMP. Av- 

talet gäller för ett år.

FRAMTIDSUTSIKTER

Intäktstillväxten för musiknyttjande via internet är stark. Främst gäl-

ler detta strömmad musik och nyttjanden via så kallade smartphones. 

Den trenden kommer troligen att fortsätta under 2012.  Sannolikt sker 

en fortsatt god tillväxt av legala tjänster på internet för de rättigheter 

Stim representerar i Sverige och utomlands, speciellt i nya marknader.  

UTBETALNING – AVRÄKNING

Utbetalningar från området online omfattar ersättning för såväl fram-

föranderättigheter som mekaniska rättigheter.

För utbetalning av ersättning från de nedladdningstjänster som Stim 

licensierar är underlaget försäljningsrapporter med detaljerade upp-

gifter om vilka låtar som laddats ned, antalet nedladdningar och i 

vilket land nedladdningen skett samt priset till konsument. Försälj-

ningsrapporterna matchas automatiskt mot verkregistret där upp-

gifter om rättighetshavare och ekonomiska andelar registrerats.

Underlaget för utbetalning av ersättning för strömmad musik inne-

håller detaljer om vilka låtar som strömmats, hur många gånger och 

uppgifter om det är betal- eller gratistjänst. För närvarande är det 

administrativa avdraget tio procent.



NEGIN DJAFARI
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”Jag tror det har mycket att 
göra med vårt folkmusikarv. 

Därifrån har vi fått de starka 
melodierna.”

30



Foto: Rickard Eriksson
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MUSIKEN I SAMHÄLLET

Överallt i samhället hör vi musik, i bakgrunden i butiker och som under-

hållning i köpcentra, hos frisören, i restaurangen, på arbetsplatsen, på 

gymmet, i flygplanet, bussen och hotellet.

Vi ser ett allt större användande av musik i butiker och undersökningar 

visar att kunderna värdesätter musiken på ett helt annat sätt än tidigare. 

I klädbranschen är det extra påtagligt då musik är en av de viktigaste 

delarna i varumärkesbyggandet kring en ny butik eller kedja. De större 

klädkedjorna arbetar sedan länge med detta och ofta i samarbete med en 

musikleverantör som hjälper dem med musikvalet.

LICENSIERING

Under 2011 har licensiering skett med hjälp av brevutskick till bland annat 

klädbutiker, sportbutiker, bygghandel, livsmedelsbutiker och skönhets-

salonger. Riktade insatser har under året även genomförts i Stockholm, 

Göteborg, Malmö samt ytterligare ett antal städer. Dessa insatser har 

inneburit en kartläggning av marknaden och resulterat i nya licenser. 

1 245 butiker har under året tecknat ny licens.

Efter en längre tids förhandlingar med Stim valde Sveriges Hotell och 

Restaurangföretagare, SHR, att inför 2011 inte teckna något nytt centralt 

avtal utan istället rekommenderade de sina medlemmar att teckna 

musiklicens direkt med Stim. Ett intensivt arbete med brevutskick och 

personliga kontakter har pågått under året för att teckna dessa licenser.

2011 | STIM ÅRSREDOVISNING 

Exempel:

Licensavgiften för bakgrundsmusik i en restaurang/
servering med 1–20 sittplatser och fler än 312 öppet- 
dagar är 2 406 kr per år, det vill säga 7,71 kr per 
öppetdag. 

Före en restaurang med 101–150 sittplatser och fler 
än 312 öppetdagar är avgiften 9 685 kr per år, det 
vill säga 31,64 kr per öppetdag. 

Exempel:

Licensavgiften för ett motionspass med ledare och 
upp till 25 deltagare är 13,12 kr per pass/tillfälle. 

För ett motionspass med fler än 75 deltagare är 
avgiften 58,52 kr per pass/tillfälle. 

Exempel:

Licensavgiften för en lokal med försäljningsyta upp 
till 100 kvm och mer än 312 öppetdagar är 1 440 kr 
per år, det vill säga 4,62 kr per öppetdag.

För en försäljningsyta mellan 2 001 och 2 500 kvm 
och mer än 312 öppetdagar är avgiften 17 796 kr 
per år, det vill säga 57,04 kr per öppetdag.

SERVERING, intäkter MOTION, intäkterBUTIKER, KÖPCENTRA M M, intäkter
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DANS, DISKOTEK, DJ OCH KLUBBAR

Den aktiva musikanvändningen i serveringsmiljö i form av karaoke, live- 

musik, dj:s, klubbar eller liknande värderas högt hos både publik och 

näringsidkare, och fortsätter att öka. I och med detta ökar musik- 

användningen i verksamheter där det tidigare inte förekommit en aktiv 

musikanvändning, exempelvis i hotell. Idag anlitas ofta dj:s för att öka 

upplevelsen och på ett aktivt sätt höja stämningen och attrahera en 

bredare publik.

LICENSIERING

Området Livemusik i serveringsmiljö kommer 2012 att slås samman 

med licensområdet för konserter och festivaler. Samma prislista kom-

mer då att användas när livemusik framförs, oavsett miljö. Under året 

har infasning av den nya prismodellen på marknaden genomförts i olika 

etapper. 

UTBETALNING – AVRÄKNING

Den levande musiken rapporteras vanligen av artisterna som spelat på 

klubben eller restaurangen. Musikrapporten är underlag för pengarna 

som betalas ut. Avgiften som betalats av kunden ska enligt huvudregeln 

fördelas mellan de upphovsmän och musikförlag som äger rätten till den 

musik som spelats. Inspelad musik avräknas med hjälp av The Swedish 

Dance Chart som tas fram av företaget DeeJay Promotions.

Exempel: 

Licensavgiften för dans, diskotek, dj och klubb med en entré-
avgift på 50 kr inklusive moms är 2,57 kr per besökare. Med 
levande musik blir avgiften 5,56 kr per besökare. Avgiften 
med en entréavgift på 200 kr är 5,18 kr per besökare och 
med levande musik 10,42 kr per besökare.
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POPULÄRMUSIK

Livemarknaden har under de senaste åren haft en positiv utveckling 

med allt fler större evenemang och konserter. Flera av de större festival-

erna fortsätter att öka sitt besökarantal från tidigare år. Stadsfestivaler 

såsom Way out West i Göteborg och Peace & Love i Borlänge drar fort-

satt en mycket stor publik. Ett annat exempel är Siesta i Hässleholm som 

ökat betydligt, om man ser till antalet besökare, sedan starten 2007.  

Arvikafestivalen tvingades ställa in 2011.

Hultsfredsfestivalen var dock tillbaka igen 2011 efter att ha tvingats ställa 

in under 2010. Festivalen arrangeras numera av det tyska bolaget FKP 

Scorpio. 

Året 2011 bjöd som vanligt på ett antal större konserter. Några exempel 

är Metallica, Slayer, Megadeath och Anthrax som sålde ut Ullevi den 3 

juli. Iron Maiden var tillbaka i Sverige och spelade även de på Ullevi. Efter 

att ha gjort en exklusiv spelning på Nalen tidigt på våren spelade Foo 

Fighters på Stockholms Stadion under sommaren.

När det gäller svenska konserter med stimanslutna upphovsmän kunde 

vi konstatera att Eldkvarn firade 40 år inför ett slutsålt Cirkus den 18 

december 2011. 

En av Sveriges mest framgångsrika grupper – The Ark– hade sin avskeds-

turné under året och Robyn genomförde flera konserter. 

Något som kan komma att påverka framtida konsertverksamhet positivt 

är att flera nya arenor byggs. I Stockholm byggs det just nu två nya arenor 

där det i framtiden kommer att vara möjligt att arrangera konserter. Den 

ena är Stockholmsarenan som kommer att ligga bredvid Globen och ska 

ha en kapacitet på 30 000 besökare och den andra är Friends Arena i 

Solna med en kapacitet på cirka 65 000 vid konserter.

KONSTMUSIK

Musik av svenska upphovsmän spelas flitigt på svenska och utländska 

scener. Konstmusikverk av svenska upphovsmän som framförs i Sverige 

och utomlands kan räknas i tusental per år. Många av dessa verk möter 

sin publik samma år de komponeras. Under 2011 har Stim och Svensk 

Musik dokumentation om premiärer för över 200 nyskrivna verk av 

bl.a. Anders Hillborg, Mats Larsson Gothe, Anna-Lena Laurin, Paula af 

Malmborg Ward, Rolf Martinsson, Catharina Palmér, Karin Rehnqvist, 

Marie Samuelsson, Sven-David Sandström och Albert Schnelzer.

LICENSIERING

Viktiga informationskanaler om var konserter, festivaler och annan le-

vande musik förekommer är från internet, dagstidningar och program-

blad och från turnéproducenter, konsert- och festivalarrangörer. Stim 

får också information från konserthus, teatrar, arenor, kyrkor och andra 

uthyrningslokaler.

UTBETALNING – AVRÄKNING

Rapporter om vilken musik som spelats är underlag för pengarna som 

betalas ut. De pengar som inkasserats för en viss konsert ska enligt  

huvudregeln fördelas mellan de upphovsmän och musikförlag som äger 

rätten till den musik som spelats på konserten. Konsert- och festival-

arrangörer, artister, bokningsbolag och managers förser Stim med  

rapporter om vilken musik som spelats. Musikrapporteringen kan ske 

online på www.stim.se. 

KONSERTER OCH FESTIVALER

Exempel:

Licensavgiften för en rockkonsert med 10 000 besökare och 
ett biljettpris på 350 kr exklusive moms är 119 400 kr, det vill 
säga 11,94 kr per besökare.

Avgiften för en tre dagars musikfestival med ett biljettpris på 
800 kr exklusive moms och 5 000 besökare är 145 000 kr, 
det vill säga 29 kr per besökare.

För en konsert eller en festival med fri entré och 3 000 besö-
kare är avgiften 11 430 kr, det vill säga 3,81 kr per besökare.



Foto: Fredrik Sandin Carlson
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STIM OCH SFÄREN RUNT STIM

KONCERNEN

ICE AB
INTERNATIONAL COPYRIGHT ENTERPRISE

SAMÄGT MED BRITTISKA PRS FOR MUSIC

VD CHRIS GARDNER

NCB 
NORDISK COPYRIGHT BUREAU

SAMÄGT MED DE NORDISKA
MOTSVARIGHETERNA TILL STIM

VD KARSTEN DYHRBERG NIELSEN

STIM 
VD KENTH MULDIN

STIM 
FASTIGHETS AB

CEE SERVICES AB
VD MAGNUS BOSTRÖM

SVENSK MUSIK
SWEDMIC AB
VERKSAMHETSCHEF 

GUSTAF BERGEL
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STIM
Styrelse

FST (Föreningen Svenska Tonsättare), SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer Av 

Populärmusik) och SMFF (Svenska Musikförläggareföreningen u.p.a.) utser vardera 

två ledamöter och två suppleanter. FST, SKAP och SMFF utser gemensamt ordförande samt 

ytterligare två ledamöter.

Unionen-klubben i Stim utser en ledamot och två suppleanter.

GUNNAR PETRI, ORDFÖRANDE

ORDINARIE LEDAMÖTER 

MARTIN Q LARSSON, FST

CHRICHAN LARSON, FST 

ALFONS KARABUDA, SKAP

JOHAN EKELUND, SKAP

MONICA EKMARK, SMFF

ERIC HASSELQVIST, SMFF

LEIF PAGROTSKY, EXTERN LEDAMOT

KRISTINA RENNERSTEDT, EXTERN LEDAMOT

CLAES TULLBRINK, UNIONEN

SUPPLEANTER

JONAS FORSSELL, FST

IDA LUNDÉN, FST

DOUGLAS CARR, SKAP

ELISE EINARSDOTTER, SKAP

LARS KARLSSON, SMFF

NUTTA HULTMAN, SMFF

ANDERS CANGEMARK, UNIONEN

ELLIKA GULLANDER, UNIONEN, (TJÄNSTLEDIG)

SVENSK MUSIK SWEDMIC AB
STYRELSE

MARTIN Q LARSSON, FST ORDFÖRANDE

ORDINARIE LEDAMÖTER 

ERIC HASSELQVIST, SMFF

ALFONS KARABUDA, SKAP

Adjungerad ledamot

Eva Modin, STIM



38

2011 | STIM ÅRSREDOVISNING 

CEE SERVICES AB

År 2007 bildade Stim det helägda dotterbolaget CEE Services AB som tillhandahåller admini-

strativt stöd och utveckling när det gäller dokumentation, musikrapportering, avräkning och 

IT. Processerna är komplicerade och CEE driver för närvarande ett antal projekt som syftar till 

att underlätta för Stim, Svensk Musik och ICE genom framförallt IT-stöd, support och service. 

CEE utfärdar en årlig kostnadsminskningsgaranti på administrativa tjänster med fast pris. 

Verksamheter som CEE övertar effektiviseras därför på ett tydligt och mätbart sätt.

STYRELSE

KENTH MULDIN, ORDFÖRANDE

NICKLAS LINDSTRÖM, UNIONEN

EVA MODIN, SUPPLEANT

HANS WICKBERG, UNIONEN, SUPPLEANT 

ICE, INTERNATIONAL COPYRIGHT ENTERPRISE AB

 ICE bildades 2007 tillsammans med Stims engelska motsvarighet PRS for Music som ett fri-

stående kommersiellt bolag, ägt till hälften var av Stim och PRS for Music. Huvuduppgiften är 

att administrera de datavolymer som krävs för att kunna licensiera och avräkna den ekono-

miska ersättningen till upphovsmän och musikförlag, svenska och utländska, när musikverken 

spelas, spelas in, streamas eller lagligt laddas ned. 

STYRELSE

GUNNAR PETRI, STIM, ORDFÖRANDE

KENTH MULDIN, STIM

TOMAS ERICSSON, STIM

ROBERT ASHCROFT, PRS FOR MUSIC

WANDA GOLDWAG, PRS FOR MUSIC

CRAIG NUNN, PRS FOR MUSIC
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NCB, NORDIC COPYRIGHT BUREAU

NCB har till uppgift att tillvarata upphovsmännens och musikförlagens rättigheter vid inspel-

ning, mångfaldigande och spridning av skyddad musik och text på cd, vinyl, dvd eller lik-

nande. NCB ägs av Stim och dess motsvarigheter i Danmark (Koda), Finland (Teosto), Norge 

(Tono) och Island (Stef). NCB förvaltar även de baltiska organisationernas mekaniska rätt-

igheter, Latga-A i Litauen, EAÜ i Estland och Akka-LAA i Lettland. NCB har avtal med organi-

sationer i utlandet som på motsvarande sätt förvaltar mekaniska rättigheter. Huvudkontoret 

finns i Köpenhamn och regional verksamhet i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Reykjavik, Riga, 

Tallinn och Vilnius.

Under 2011 fattade NCB:s styrelse beslut om att centralisera hela sin verksamhet. Den regionala 

verksamheten i Norden och Baltikum övergår därmed till NCB:s huvudkontor i Köpenhamn 

under 2012.

STYRELSE

KATRI SIPILÄ, VD, TEOSTO, ORDFÖRANDE

TINE BIRGER CHRISTENSEN, MUSIKFÖRLÄGGARE, KODA

KLAUS IB JØRGENSEN, UPPHOVSMAN, KODA

ANDERS LASSEN  VD, KODA

GUÐRÚN BJÖRK BJARNADÓTTIR, VD, STEF

ALFONS KARABUDA, UPPHOVSMAN, STIM

LARS KARLSSON, MUSIKFÖRLÄGGARE, STIM

KENTH MULDIN, VD, STIM

TOM FRISK, MUSIKFÖRLÄGGARE, TEOSTO

KIM KUUSI, UPPHOVSMAN, TEOSTO

STEINAR FJELD, MUSIKFÖRLÄGGARE, TONO

BENDIK HOFSETH, UPPHOVSMAN, TONO

CATO STRØM, VD, TONO

ANN LOUISE HOLSOE, PERSONALREPRESENTANT

OBSERVATÖRER FRÅN DE BALTISKA LÄNDERNA

INESE PAKLONE, VD, AKKA/LAA

KALEV RATTUS, VD, EAÜ

EDMUNDAS VAITEKUNAS, VD, LATGA-A



40

2011 | STIM ÅRSREDOVISNING 

STIMS KOMMITTÉER

BEDÖMNINGSKOMMITTÉN
FÖR MUSIK OCH UPPHOVSRÄTT

Helena Woodcock, ordförande

Per Wahlsten, sekreterare

Douglas Carr, SKAP

Jonas Forssell, FST

Patrik Sventelius, SMFF

STIPENDIEKOMMITTÉN

Ragnar Grippe, ordförande

Ben Malén

Jeanette Lindström 

Per Mårtensson 

George Kentros

Jennie Abrahamson

GRADERINGSKOMMITTÉN

ORDINARIE LEDAMÖTER

Hans Gefors, FST

Per Mårtensson, FST

Jan Levander, SKAP

Torgny Söderberg, SKAP

Kristina Fryklöf, SMFF

SUPPLEANTER

Paulina Sundin, FST

Jonas Valfridsson, FST

Mats Edén, SKAP

Anna Einarsson, SKAP

Ingemar Hahne, SMFF

FÖRDELNINGSKOMMITTÉN

Kenth Muldin, ordförande

Martin Q Larsson, FST

Chrichan Larson, FST

Alfons Karabuda, SKAP

Johan Ekelund, SKAP

Monica Ekmark, SMFF

Kettil Skarby, SMFF

STIMS ORGANISATION OCH MEDARBETARE

Stim har rekryterat ett antal trainees till det så kallade Rookieprogram- 

met som startade våren 2011 och pågår till juni 2012. Syftet med pro- 

grammet är att få in nya medarbetare som kompletterar kompeten- 

sen. Ett mål är att få fler medarbetare med helhetssyn som naturligt 

samarbetar mellan avdelningar och enheter och som tillämpar och 

sprider den önskade företagskulturen. Gruppen har under året gjort 

praktik på samtliga avdelningar och enheter, varit på externa studie- 

besök samt genomfört projektarbeten. 

Stim genomför vartannat år en medarbetarundersökning och i april fick 

samtliga medarbetare möjlighet att framföra sina åsikter om Stim som 

arbetsgivare. 

Resultatet visade att på en femgradig skala fick Stim som arbetsgivare 

betyg 3,85. Medarbetarna beskriver Stim som en organisation i föränd-

ring med goda möjligheter till utveckling.

Resultatet har diskuterats på respektive avdelning och handlingsplaner 

har tagits fram inom olika områden.

Stim arbetar strukturerat med hälsofrämjande insatser och har under 

året bland annat infört ett friskvårdsbidrag för personalen. Syftet är att  

behålla vår låga sjukfrånvaro och är en del i vår strävan att vara en attraktiv  

arbetsgivare.

Jämställdhetslagen kräver att arbetsgivare med 25 anställda eller fler  

genomför lönekartläggning vart tredje år. På Stim genomförs det en 

löne kartläggning varje år i samarbete med Unionenklubben. Utfallet från  

årets kartläggning visar att kvinnornas andel av männens löner är 103,44 

procent. 

Ett ambitiöst ledarskapsutvecklingsprogram för ledningsgruppen på- 

börjades under hösten. Målet med programmet är bland annat att klar- 

göraledningsgruppens roll, att sätta en mötesstruktur och effektivisera  

ledningsarbetet. 

Programmet innehåller utvecklingsaktiviteter på både grupp- och individnivå.
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STIMS ORGANISATION

STRATEGI OCH  
AFFÄRSUTVECKLING 

TOMAS ERICSSON, VICE VD

INTERNATIONELLA  
MARKNADER

ONLINE 
SCOTT FARRANT

VERKSAMHETEN 
EVA MODIN, VICE VD

FÖRSÄLJNING OCH MARKNAD
PETER ENGLUND

SERVICE 
– kundservice – medlemsservice 

– förlagsservice 
SARA KILANDER

FÖRDELNING 
FREDRIK LOMÄNG

PERSONAL
VENKE OSNES

JURIDIK
HELENA WOODCOCK

VD 
KENTH MULDIN

FINANS
KRISTINA PAULSSON

KOMMUNIKATION
EVA MODIN (TF)
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NATIONELLA MEDEL

I de ömsesidiga avtalen mellan Stim och dess motsvarigheter i världen 

finns det möjlighet att avsätta upp till tio procent av de upphovsrätts-

medel som inkasseras i Sverige för att gynna svensk musik. Totalt av-

satte Stim för 2011 37,2 mkr (36,5) till nationella ändamål vilket utgör 

7,5 procent (7,3) av Stims nettoinkassering i Sverige. Stims finansiering 

av Svensk Musiks verksamhet uppgick 2011 till 19,0 mkr (18,2) vilket är 

80,7 procent (80,5) av Svensk Musiks omsättning 2011.

Utöver finansieringen av verksamheten används de nationella medlen 

även till anslag för så kallade eftersatta musikområden, MEM-stöd, 

med 1,5 mkr (1,5) och anslag till Föreningen Svenska Tonsättare (FST), 

Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP) och Svenska 

Musikförläggareföreningen (SMFF). Anslagen till föreningarnas med-

lemsarbete med mera uppgick 2011 till sammanlagt 16,7 mkr (16,7). 

Statsanslaget till Svensk Musik uppgick 2011 till 2,5 mkr (2,5) och pro-

jektbidrag beviljades av staten med 0,9 mkr (0,2).

KOMMUNIKATION OCH PR

Svensk Musik ska informera om betydande svenska musikaktiviteter, 

om musikbranschen i stort och lyfta fram och informera om intressanta 

konserter och event oavsett genre både nationellt och internationellt.

I samarbete med andra musikaktörer och institutioner ska Svensk Musik 

driva och utveckla nationella och internationella mötesplatser för den 

svenska musikbranschen där komponister, utövare och publik kan mötas. 

Detta innebär bland annat att medverka i projekt som Swedish Jazz 

Celebration, Creators Network, New Music Incubator, Kontra och Popkollo.

Phono Suecia är Svensk Musiks skivbolag. Utgivningen består i huvudsak 

av konstmusik av samtida komponister och genomkomponerad jazz för 

större besättning. I katalogen ingår också äldre inspelningar av jazz med 

mindre ensembler, visor och underhållningsmusik. Inspelningarna finns 

tillgängliga på www.svenskmusik.org.

Edition Suecia är Svensk Musiks musikförlag som ger ut verk av de flesta 

betydande svenska komponister verksamma under 1900- och 2000- 

talet. Till största delen består förlagets utgivning av nutida konstmusik, 

men katalogen innehåller också jazzutgåvor och vissamlingar. 

I uppdraget ingår att lyfta fram komponister, musiker och musikaktivite-

ter som bedöms vara särskilt viktiga. Detta kan ske genom stöd och/eller 

deltagande i mässor, utgivning av tonsättarporträtt på Phono Suecia 

eller subventioner av festivaler för nutida konstmusik.

NOTER OCH DOKUMENTATION

Dokumentationsgruppens uppdrag är att bevara och göra de artontusen 

deponerade och opublicerade verken av Stimanslutna komponister till-

gängliga. Det handlar främst om nutida konstmusik och genomkompo-

nerad jazz för större besättning. Från de deponerade originalen produce-

ras framförandematerial som säljs eller hyrs ut. Samlingarna scannas in 

och kan därmed publiceras digitalt via www.svenskmusik.org.  Gruppen 

administrerar även SKAPs arkiv som innehåller en stor, delvis helt unik, 

populärmusiksamling med förlagsutgåvor från 1800-talet till våra dagar, 

opublicerade alster, fotografier och tidningsurklipp.

ÄNDRAT UPPDRAG FÖR SVENSK MUSIK FRÅN 2012

Svensk Musik kommer från och med 2012 att ha ett förändrat uppdrag 

från Stim, enligt beslut i Stims styrelse. Det nya uppdraget innebär att 

PR/kommunikation, inspelningsverksamhet samt förlagsverksamhet tas 

bort från Svensk Musik och kommer att bedrivas i nya former. 

Svensk Musik kommer dock att fortsätta med serviceuppgifterna, det 

vill säga att ta emot depositioner av nyskriven opublicerad musik, att 

tillgängliggöra verk av svenska upphovsmän genom försäljning och 

uthyrning av framförandematerial för kammarmusik och orkestermusik, 

att administrera resebidrag samt att administrera och tillgängliggöra 

populärmusikarkivet (SKAPs arkiv).

Den nya nämndens verksamhet ersätter den promotionverksamhet 

som tidigare hanterades av Svensk Musik Swedmic AB. Nämnden ska 

bemannas av representanter från Stims ägarföreningar, SKAP, FST och 

SMFF och därutöver ska en oberoende ordförande utses. Nämnden, 

Stims nämnd för promotion av svensk musik (SPN), kommer att bevilja 

stöd till enskilda projekt och andra promotionåtgärder.

STIM FRÄMJAR DEN SVENSKA MUSIKEN



Foto: Truls Nord
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Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Tonsättares Interna-

tionella Musikbyrå (STIM) u.p.a., org. nr 702002-3524, avger härmed 

årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2011.

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Stim är en upphovsrättslig intresseorganisation för de svenska musikupp-

hovsmännen och musikförlagen. För deras räkning förvaltar och upplå-

ter Stim rättigheter till musik och text. Genom sitt internationella nätverk 

representerar Stim även rätten till den musikaliska världsrepertoaren. 

Stim verkar också för tillkomst och spridning av ny svensk musik.

Stim har 68 061 anslutna komponister, textförfattare, bearbetare och 

musikförlag. Stim bevakar upphovsmäns och förlags ekonomiska rätt 

enligt upphovsrättslagen. Baserat på internationella överenskommelser 

mellan stater och ömsesidiga avtal mellan motsvarande organisationer 

bevakas rätten till både inhemsk och utländsk musik i Sverige.  I och med 

anslutningen till Stim överlåter rättighetshavaren sin lagliga rätt till er-

sättning för offentligt framförande, inspelning och mångfaldigande på 

Stim. Stim ser till att den som framför musik offentligt, spelar in mu-

sik, laddar ned och strömmar musik har tillstånd (licens) och betalar en 

avgift. Stim betalar (avräknar) ersättningen till den eller de som äger 

rätten till musiken. Stim licensierar således all världens musik till mu-

sikanvändare och fördelar ersättningen individuellt till rättighetshavarna 

- både svenska och utländska. Detta innebär att den som vill använda 

musik exempelvis i radiosändning, i butik eller på diskotek kan, genom 

en Stimlicens, enkelt få tillgång till miljontals musikverk och att musikens 

rättighetshavare får ersättning för användningen.

Inriktningen på verksamheten i Svensk Musik Swedmic AB har genom 

beslut i Stims styrelse 2011 förändrats och från och med 2012 kvarstår i 

huvudsak endast den del av verksamheten som avser hantering av not-

manuskript, orkestermaterial, populärmusikarkivet (SKAP:s arkiv) samt 

Stimstipendierna, Atterbergpriset och Skriftställarstipendium.

Promotionverksamheten kommer att drivas av Stim i nya former från och 

med 2012.

Stim har tillsammans med den brittiska motsvarande organisationen 

PRS for Music bildat ett gemensamt bolag för administration av data- 

volymer inom områdena verkdokumentation, musikrapportering och 

vissa avräkningstjänster. Intressebolaget International Copyright Enter-

prise AB (ICE) ägs till lika delar av båda parterna. Under 2010 driftsattes 

ICE verkdokumentationssystem och driften av denna verksamhet sköts 

från ICE huvudkontor i Alvik, Stockholm.

Stims egen volymhantering av data bedrivs i ett av Stim helägt dotter-

bolag, CEE Services AB (CEE). Verksamheten i CEE avseende administra-

tion av datavolymer, kommer successivt att överföras till ICE allteftersom 

systemutvecklingsprojektets olika faser driftsätts.  

Det så kallade Cisac-ärendet inför EU-kommissionen utmynnade i ett 

förbudsbeslut den 16 juli 2008 riktat mot Stim och Stims motsvarande 

europeiska organisationer. I beslutet ålades Stim och de andra motsva-

rande europeiska organisationerna att omförhandla alla ömsesidiga 

upplåtelseavtal bilateralt avseende bland annat territoriella begräns-

ningar på områdena för kabel- och satellit-tv samt online. 

Stim har genomfört omförhandlingar och träffat nya avtal med alla 

europeiska organisationer som önskat medverka. Stim anser därmed att 

EU-kommissionens krav har uppfyllts. 

EU-kommissionens analys av om kraven i förbudet kan anses ha upp-

fyllts har ännu inte meddelats. För det fall EU-kommissionen anser att 

Stim inte har implementerat beslutet kan de döma ut bötesbelopp som 

kan uppgå till maximalt tio procent av en årsomsättning. Stim har över-

klagat EU-kommissionens beslut. EU-kommissonen vidhåller emellertid 

sin inställning. Muntlig förhandling inför Europeiska Unionens domstol 

äger rum under 2012.

Stims styrelse beslutade på ett extra styrelsemöte den 15 mars 2011 att 

sälja aktierna i Stim Fastighets AB som äger fastigheten Stettin 7, Sand-

hamnsgatan 75-83, Stockholm och förvärva andelarna i GE Real Estate 

Söder KB (numera namnändrat till Stimhuset KB) som äger fastigheten 

Krukomakaren 17, Hornsgatan 103, Stockholm. Överlåtelse av aktierna i 

Stim Fastighets AB kommer tidigast att ske under senare delen av 2012. 

Stim tillträdde den nya fastigheten den 30 december 2011 och inflyttning 

beräknas ske i september 2012 efter genomförda lokalanpassningar. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Enligt beslut i Stims styrelse den 23 februari 2012, kommer en nämnd att 

inrättas för att bedriva promotionverksamhet för svensk musik. Den nya 

nämndens verksamhet ersätter den promotionverksamhet som tidigare 

hanterades av Svensk Musik Swedmic AB. Nämnden ska bemannas av 

representanter från Stims ägarföreningar, SKAP, FST och SMFF och där-

utöver ska en oberoende ordförande utses.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 | STIM ÅRSREDOVISNING 
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Nämnden, Stims nämnd för promotion av svensk musik (SPN), kommer 

att bevilja stöd till enskilda projekt och andra promotionåtgärder, enligt 

ett kompletterande styrelsebeslut den 19 april 2012.

OMSÄTTNING OCH VERKSAMHETSVOLYM

Koncernen

Koncernens intäkter under verksamhetsåret var 1 433,0 mkr (1 390,6) 

och rörelsekostnaderna var 160,0 mkr (168,3). Resultat från andelar i 

intresseföretag uppgår till -0,2 mkr (-12,2).

Moderföreningen

Moderföreningen Stims intäkter under verksamhetsåret var 1 425,8 mkr 

(1 373,6). Jämfört med föregående år ökade intäkterna för framförande 

av svensk och utländsk musik i Sverige med 48,7 mkr (111,8), eller 7,2 

procent (19,9).

Intäkterna för framförandet av den svenska musiken i utlandet samt den 

av svenska rättighetshavare i Norden och Baltikum subförlagda utländ-

ska musiken ökade med 42,9 mkr (-61,3), eller 10,3 procent (-12,9). 

Övriga framförandeintäkter avser musik i utlandet, för vilken Stim har 

uppdrag att fördela och avräkna. Dessa uppgick till 34,9 mkr (33,7). 

Intäkter av fonogramlicenser i Sverige och utlandet uppgick till 184,8 mkr 

(217,1), en minskning med 32,3 mkr (-51,1) eller 14,9 procent (-19,0).

RESULTAT

Koncernen

Resultatet i koncernen före fördelning till rättighetshavare uppgick till 

1 286,5 mkr (1 213,8).

Moderföreningen

Moderföreningen Stims resultat före fördelning till rättighetshavare 

uppgick till 1 288,5 mkr (1 227,3) en ökning med 61,2 mkr (-26,0) eller 

5,0 procent (-2,1). Till avräkning för musikframföranden i Sverige av-

sattes 579,5 mkr (530,6) av årets resultat vilket motsvarar en ökning 

med 48,9 mkr (93,6) eller 9,2 procent (21,4). 

Avräkning för musikframföranden i utlandet uppgick till 492,4 mkr 

(448,4) en ökning med 44,0 mkr (-68,5) eller 9,8 procent (-13,4). 

Avräkning för fonogramlicenser i Sverige och utlandet uppgick till 184,8 

mkr (217,1) en minskning med 32,3 mkr (-51,1) eller 14,9 procent (-19,0). 

Rörelsekostnaderna ökade totalt med 2,4 mkr (7,7) eller med 1,6 pro-

cent (4,3). Stims nettokostnad för Svensk Musik Swedmic AB samt för-

eningsanslag ökade med 0,8 mkr (2,5) eller 2,1 procent (7,3). Avskriv-

ning av inventarier och utvecklingskostnader uppgår till 5,2 mkr (5,7) 

en minskning med 8,8 procent (25,0). 

FINANSIELL STÄLLNING

Koncernen

Koncernens ansamlade förlust uppgick vid årets slut till -10,9 mkr (-8,9).

Moderföreningen

Föreningen Stims egna kapital uppgick vid årets slut till 1,2 mkr (1,2) 

eller 0,1 procent (0,2) av balansomslutningen. Skulden till rättighets-

havarna uppgick vid årets utgång till 708,0 mkr (646,2).

LIKVIDITET

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick för moderfören-

ingen till 229,8 mkr (344,9) och för koncernen till 259,4 mkr (359,6).

KONCERNBIDRAG

Moderföreningen Stim har under verksamhetsåret mottagit koncern- 

bidrag från CEE Services AB med 1 860 tkr (4 641) och från Stim Fastig-

hets AB med 4 686 tkr (468), samt lämnat koncernbidrag till Stim Fastig-

hets Holding AB med 2 783 tkr.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION  

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 

Balanserad vinst, kronor 4 841 

Årets resultat, kronor 0 

Summa 4 841 

Styrelsen föreslår att  

vinstmedlen disponeras så 

att i ny räkning överföres 4 841 kronor
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KONCERNENRESULTATRÄKNING (tkr) MODERFÖRENINGEN

Rörelsens intäkter 

Framförandelicenser
Fonogramlicenser
Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning enligt plan
Summa rörelsens kostnader        

Resultat från andelar i intresseföretag
Avräkning
Rörelseresultat

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets resultat

2011
 

1 217 226
184 805
30 994

1 433 025

-64 797
-86 702

-8 469
159 968

-225
-1 288 499

15 668

13 856
-12

1 824

-140

 1 964

Not
 

2,4

3,4,7
3,5,6

3,10-12

14
8

21

2010
 

1 124 528
217 112
49 001

1 390 641

-68 717
-90 626

-8 894
168 237

-12 176
-1 227 287

17 059

3 740
-45

13 364

-86

13 450

2011

1 217 226
184 805

23 749
1 425 780

-101 309
-47 474
-5 242

154 025

-
-1 288 499

16 744

16 830
-8
78

-78

0

2010

1 124 528
217 112
31 965

1 373 605

-95 312
-50 654

-5 682
151 648

-
-1 227 287

5 330

5 412
-42
40

-40

0
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KONCERNENBALANSRÄKNING (tkr) MODERFÖRENINGEN

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Pågående nyinvestering i IT-system
Balanserade utgifter för systemutveckling
Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark
Pågående ny- till- och ombyggnader
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatskapital
Bundna reserver/Reservfond
Summa ansamlad förlust/bundet eget kapital

Ansamlad förlust/fritt eget kapital
Fria reserver/Balanserad vinst
Årets resultat
Summa ansamlad förlust/fritt eget kapital

Summa eget kapital

Avsättningar
Uppskjuten skatt
Summa avsättningar

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Avräkningsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

20111231
 

11 079
7 136

18 215

352 222
3 099
8 709

364 030

-
41 595

-
43 632

-
85 227

467 472

120 969
-

20 804
2 238

158 781
302 792

124 403
134 982

562 177

1 029 649

20111231
 

5
1 177
1 182

-10 131
-1 964

12 095

10 913

2 052
2 052

100 000
17 834

708 004
 -

14 947
12 603

185 122
1 038 510

1 029 649

176 045
-

Not
 

9
10

11, 22
22
12

13
14

15

17

Not

16

21

18

19

20

20101231
 

-
9 712
9 712

51 642
-

8 221
59 863

-
41 820

-
43 632

2 971
88 423

157 998

119 676
-

14 114
2 069

119 194
255 053

261 585
98 016

614 654

772 652

20101231
 

5
1 172
1 177

3 319
-13 450
10 131

8 954

-


-
12 221

646 178
 -

757
8 557

113 892
781 605

772 652

-
 -

20111231

11 079
7 136

18 215

-
-

6 610
6 610

250
-

60 550
43 632

-
104 432

129 257

120 627
359 246

20 163
1 433

158 380
659 849

124 403
105 366

889 618

1 018 875

20111231

5
1 226
1 231

5
0
5

1 236

-


100 000
13 973

708 004
16 877

 -
3 222

175 563
1 017 639

1 018 875

176 045
 -

20101231

-
9 712
9 712

-
-

5 274
5 274

300
-

60 550
43 632

2 971
107 453

122 439

119 050
43 543
13 847

802
118 149

295 391

261 585
83 302

640 278

762 717

20101231

5
1 226
1 231

5
0
5

1 236

-


-
9 233

646 178
 -
 -

1 839
104 231
761 481

762 717

-
 -
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KONCERNENKASSAFLÖDESANALYS  (tkr) MODERFÖRENINGEN

Den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder
Utbetalningar till rättighetshavare
Utbetalningar till leverantörer och anställda
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före betalda räntor och inkomstskatter

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Placeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga finansiella placeringar
Investering i dotterföretag
Sålda dotterföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Lån från kreditinstitut
Mottagna koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2011
 

1 459 117
-1 189 648

-172 781

96 688

13 856
-12

-309
110 223

-11 079
-4 338

457
2 971

137 182
-298 450

-
173 257

100 000
-

100 000

36 966

98 016
134 982 

Not

22

2010
 

1 356 868
-1 187 933

-170 019

1 084

3 740
-45

-168
2 443

-344
-6 405

1 674
-28 833
-13 901

-
-

47 809

-
-

0

45 366

143 382
98 016

2011

1 132 022
-1 189 648

-165 466

223 092

16 830
-8

-709
206 979

-11 079
-4 001

157
2 971

137 182
-

50
125 280

100 000
3 763

103 763

22 064

83 302
105 366

2010

1 339 776
-1 187 932
-164 030

12 186

5 412
-42
157

6 659

-345
-2 076

-
-25 001
-13 895

-
-

41 317

-
4 173
4 173

-43 803

127 105
83 302

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 | STIM ÅRSREDOVISNING 
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NOT 1. REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper 

överensstämmer med årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd med undan-

tag för redovisning av koncernbidrag vilka redovi-

sas över resultaträkningen såsom en övrig intäkt. 

Om inte annat framgår är principerna oförändrade 

i jämförelse med föregående år.

KONCERNREDOVISNING

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där 

moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer 

än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt 

har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt för-

värvsmetoden, vilket innebär att dotterföreta-

gens egna kapital vid förvärvet, fastställt som 

skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas 

verkliga värden, elimineras i sin helhet. I kon-

cernens egna kapital ingår härigenom endast 

den del av dotterföretagens egna kapital som 

tillkommit efter förvärvet.

INTRESSEFÖRETAGSREDOVISNING

Som intresseföretag betraktas de företag som 

inte är dotterföretag men där moderbolaget 

direkt eller indirekt innehar minst 20 procent 

av rösterna för samtliga andelar, eller på annat 

sätt har ett betydande inflytande.

I koncernens bokslut redovisas andelar i in-

tresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. 

Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i 

ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid 

anskaffningstillfället och därefter justeras med 

koncernens andel av förändringen i intressefö-

retagets nettotillgångar. 

I koncernens resultaträkning ingår koncernens 

andel av intresseföretagets resultat. I moder-

bolagets bokslut redovisas andelar i intresse-

företag till anskaffningsvärde med avdrag för 

eventuella nedskrivningar.

REDOVISNING AV INTÄKTER

I rörelsens intäkter redovisas, efter avdrag för 

mervärdesskatt, hyresintäkter i den period 

uthyrningen avser och royalty i enlighet med 

den aktuella överenskommelsens ekonomiska 

innebörd. Ränteintäkter redovisas i enlighet 

med effektiv avkastning.

IMMATERIELLA OCH MATERIELLA   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar såsom 

datorprogramvaror, redovisas till anskaffnings-

värde med avdrag för ackumulerade avskriv-

ningar enligt plan. Programvaror av standard-

karaktär kostnadsförs.

Utgifter för programvaror som utvecklats eller 

på ett omfattande sätt anpassats för Stims räk-

ning, balanseras som immateriell tillgång om 

de har troliga ekonomiska fördelar som efter 

ett år överstiger kostnaden. Balanserade utgif-

ter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt 

över nyttjandetiden, dock högst 5 år. Avskriv-

ningar sker fr o m den tidpunkt då tillgången 

är färdig att tas i bruk. För pågående nyinveste-

ringar görs således ingen avskrivning.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde med avdrag för ackumu-

lerade avskrivningar enligt plan. Utgifter för 

förbättringar av tillgångars prestanda, utöver 

ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade 

värde. Utgifter för reparation och underhåll re-

dovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av sys-

tematiskt över tillgångens bedömda nyttjande-

period. Linjär avskrivningsmetod används för 

samtliga typer av materiella och immateriella 

tillgångar.

FÖLJANDE AVSKRIVNINGSTIDER  

HAR TILLÄMPATS

Byggnader 50 år    

Systemutveckling 5 år   

Maskiner och inventarier 5 år   

Datorer 3 år

PENSIONER

Koncernens anställda omfattas av ITP-planen, 

vilken administreras av Alecta. För vissa ledan-

de befattningshavare finns pensionsutfästelser 

utöver ITP-planen, som ryms inom allmän pen-

sionsplan. Dessa täcks av försäkringslösningar.

SKATTER

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som 

skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. 

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som 

enligt föreningens bedömning skall erläggas till 

eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen 

görs enligt de skatteregler och skattesatser som 

är beslutade eller som är aviserade och med 

stor säkerhet kommer att fastställas.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt 

metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 

endast transaktioner som medför in- eller ut-

betalningar.

Som likvida medel klassificeras kassa- och 

banktillgodohavanden.  

FORDRINGAR

Fordringar upptas till det belopp som efter indi-

viduell prövning beräknas bli betalt.

UTLÄNDSKA VALUTOR

Moderföreningen erhåller icke obetydlig del av 

sina intäkter i utländsk valuta. Redovisning sker 

i svenska kronor till den valutakurs som råder 

vid växlingstillfället.

Inga fordringar eller skulder i utländsk valuta 

förekommer.

LEASING

Stims samtliga leasingkostnader avser opera-

tionell leasing.

Årets leasingkostnader uppgår till 0,3 mkr.

NOTER 2011 | STIM ÅRSREDOVISNING 
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KONCERNENNOT 2. RÖRELSENS INTÄKTER MODERFÖRENINGEN

  

Framförandelicenser  

Framförande av svensk och utländsk musik i Sverige 
Varav 
Online och nya media
Copyswede-tv
Kabelradio
Lokalradio
Lokal-tv
Närradio
Public service tv och radio
Svensk tv (exkl kabel)
Utländsk tv (kabeloperatör)
Utländsk tv (programbolag)
Bio
Butik och Försäljning
Danskurs
Arbetsplatsmusik
Idrott
Motion
Transport
Festivaler, konserter och event
Dans och underhållning
Kyrkomusik
Hotell
Servering
Teater och Revy
Kommun, landsting och omsorg
Övrigt

 
Framförande av svensk musik i utlandet samt utländsk musik 
som subförlagts av Stim-anslutna förlag för hela Norden 
 
Framförande av svensk och utländsk musik i utlandet 
som på uppdrag fördelas av Stim 
 
Fonogramlicenser 
Avser rätten till inspelning, exemplarframställning och 
försäljning av fonogram m m, se not 18. Licensieringen 
har utförts av NCB, Nordic Copyright Bureau i Köpenhamn 
för det nordiska territoriet. 
 
Övriga Intäkter 
Stim/Svensk Musik notuthyrning och fonogramförsäljning  
Stim/Svensk Musik statsanslag/bidrag 
Kopieringsersättning
Biblioteksersättning 
Administrationsbidrag från NCB 
Hyresintäkter 
Övrigt          
Mottagna koncernbidrag i Stim 

Summa rörelseintäkter

2011
 

1 217 226

724 818

112 637
21 669

853
27 401

251
3 296

132 641
164 578

1 495
12 661
14 677

46 795
1 120
9 661
3 411

11 741
8 489

53 388
23 704
4 649

20 135
24 081
5 398

17 448
2 639

457 536

34 872

184 805

30 994
1 158

3 366
7 383
2 500
4 004
3 899
8 684

-

1 433 025

2010
 

1 124 528

676 156

65 904
13 320
1 050

25 760
300

2 969
115 280

200 909
1 553

12 340
13 739
45 272

1 098
8 803
3 575

11 304
7 396

48 465
25 618
4 930

17 836
25 041
4 029

19 652
13

414 631

33 741

217 112

49 001
1 554
2 720

12 961
2 500
5 031
3 991

20 244
-

1 390 641

2011

1 217 226

724 818

112 637
21 669

853
27 401

251
3 296

132 641
164 578

1 495
12 661
14 677

46 795
1 120
9 661
3 411

11 741
8 489

53 388
23 704
4 649

20 135
24 081
5 398

17 448
2 639

457 536

34 872

184 805

23 749
-
-

7 383
2 500
4 004

-
6 099
3 763

1 425 780

2010

1 124 528

676 156

65 904
13 320
1 050

25 760
300

2 969
115 280

200 909
1 553

12 340
13 739
45 272

1 098
8 803
3 575

11 304
7 396

48 465
25 618
4 930

17 836
25 041
4 029

19 652
2 788

414 631

33 741

217 112

31 965
-
-

12 961
2 500
5 031

-
7 300
4 173

1 373 605
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NOT 3. RÖRELSENS KOSTNADER

  

Övriga externa kostnader 
IT drift 
Systemutveckling och underhåll 
Kontor och administration 
Fastighetens kostnader 
Totala övriga externa kostnader 
 
Personalkostnader 
Löner och andra ersättningar 
Sociala kostnader 
Pensionskostnader 
Övriga personalkostnader 
Totala personalkostnader 
 
varav styrelse, verkställande direktör och vice verkställande direktörer 
Lön och annan ersättning 
Pensionskostnader 
 
Avskrivningar 
Balanserade utgifter för systemutveckling 
Inventarier 
Byggnad  
Totala avskrivningar 
 
Summa rörelsens kostnader

2011
 

3 905
402

55 779
4 711

64 797

 
56 721
17 810
8 416
3 755

86 702

8 925
2 093

2 577
3 477
2 415

8 469

159 968

2010
 

4 783
4 161

50 876
8 897

68 717

 
58 656
18 228

9 171
4 571

90 626

7 477
1 380

2 742
4 161
1 991

8 894

168 237

2011

9 221
523

91 565
-

101 309

 
30 621

9 814
5 045
1 994

47 474

7 020
1 768

2 577
2 665

-
5 242

154 025

2010

9 339
4 130

81 843
-

95 312

 
32 923
10 123
5 963
1 645

50 654

5 059
943

2 742
2 940

-
5 682

151 648

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

NOT 4. INKÖP OCH FÖRSÄLJNING 
MELLAN KONCERNFÖRETAG

Moderföreningen     

Av moderföreningens totala rörelseintäkter för 2011, avser 0,2 procent försäljning till andra koncernföretag. 
Av moderföreningens totala rörelsekostnader för 2011, avser 50,0 procent inköp från andra koncernföretag.

Medelantalet anställda  

Moderföreningen
Dotterföretag  
Koncernen   
  
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare  

Koncernen   
Styrelseledamöter inklusive personalrepresentanter  
Styrelsesuppleanter inklusive personalrepresentanter  
Verkställande direktörer, vice verkställande direktörer och andra
ledande befattningshavare  
  
Moderföreningen  
Styrelseledamöter inklusive personalrepresentanter  
Styrelsesuppleanter inklusive personalrepresentanter  
Verkställande direktörer och andra  
ledande befattningshavare  

Medelantal 
anställda

53
60
113

Antal på 
balansdagen

15
9

18

10
8
9

Varav 
män

52 %
48 %
50 %

Varav 
män

87 %
44 %

44 %

80 %
50 %
50 %

Medelantal 
anställda

70
58

128

Antal på 
balansdagen

19
12

15

10
8
9

Varav 
män

52 %
51 %
51 %

Varav 
män

84 %
58 %

60 %

80 %
50 %
44 %

2011NOT 5. MEDELANTALET ANSTÄLLDA 2010
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Moderföreningen    
Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till två årslöner vid uppsägning från Stims sida. 
Uppsägningstiden är sex månader ömsesidigt. Avgångsvederlaget ska minskas med lön eller annan ersättning som verkställande direktören intjänar i annan 
verksamhet under perioden då avgångsvederlag utgår. För verkställande direktören gäller sextio års pensionsålder. Försäkringslösningen är förmånsbaserad. 

Koncernen
Med verkställande direktören i CEE Services AB har avtal träffats om av gångs vederlag uppgående till 18 månaders lön vid uppsägning från CEE Services sida. 
Uppsägningstiden är sex månader från CEE Services sida och tre månader från verkställande direktörens. 

NOT 6. ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER  

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering
Utgående anskaffningsvärde

20111231

0
11 079

-
11 079

20101231

9 576
-

-9 576
0

20111231

0
11 079

-
11 079

20101231

9 576
-

-9 576
0

KONCERNEN MODERFÖRENINGENNOT 9. PÅGÅENDE NYINVESTERING I ITSYSTEM

NOT 7. ERSÄTTNING TILL REVISORERNA 

Revision 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Föreningsvalda revisorer 
Andra uppdrag än revisionsuppdraget 
Summa ersättning till revisorerna

2011
 

510
30
90

630

2010
 

500
39

-
539

2011

380
30
90

500

2010

380
39


419

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Avräkning framförandelicenser 
Framförande i Sverige 
Framförande i utlandet 
Framförande i utlandet som fördelas av Stim 
Summa avräkning framförande

Avräkning fonogramlicenser  
Avräkning nationella medel
Summa avräkning 

2011

579 473
457 536
29 455

1 066 464

184 805
37 230

1 288 499

2010

530 609
414 631
28 469

973 709

217 112
36 466

1 227 287

2011

579 473
457 536
29 455

1 066 464

184 805
37 230

1 288 499

2010

530 609
414 631
28 469

973 709

217 112
36 466

1 227 287

NOT 8. AVRÄKNING KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

KONCERNEN MODERFÖRENINGENNOT 10. BALANSERADE UTGIFTER FÖR SYSTEMUTVECKLING

Ingående anskaffningsvärden 
Årets anskaffningar 
Omklassificering 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Omklassificering
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

20111231

88 533
-

-272
88 262

-78 821
-2 577

272
81 126

7 136

20101231

78 580
377

9 576
88 533

-76 068
-2 742

-11
78 821

9 712

20111231

88 533
-

-272
88 262

-78 821
-2 577

272
81 126

7 136

20101231

78 580
377

9 576
88 533

-76 068
-2 742

-11
78 821

9 712
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NOT 11. BYGGNAD OCH MARK 

Byggnad
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Koncernmässigt värde hänförligt till förvärvat dotterföretag (se not 22)
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde, byggnad

Mark
Ingående anskaffningsvärde
Koncernmässigt värde hänförligt till förvärvat dotterföretag (se not 22)
Utgående anskaffningsvärde, mark

Utgående planenligt restvärde, byggnad och mark
    Fastigheternas taxeringsvärde
    varav byggnader

20111231
 

92 182
-

174 239
266 421

-51 841
-2 415

54 256

212 165

11 301
128 756
140 057

352 222
276 000
171 000

20101231
 

90 691
1 491

-
92 182

-49 849
-1 992

51 841

40 341

11 301
-

11 301

51 642
138 000
69 000

20111231

-
-

-

 -
 -
 -
 
-

 
-

 -
 
-
 -
 -

20101231

-
-

-

 -
 -
 -
 
-

 
-

 -
 
-
 -
 -

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utrangering/Försäljning 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
 
Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utrangering/Försäljning 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående planenligt restvärde 

20111231

19 593
4 338
-1 564

22 367

-11 372
-3 477

1 191

13 658

8 709

20101231

19 312
4 871

-4 590
19 593

-10 150
-4 177
2 931

24
11 372

8 221

20111231

15 663
4 001
-1 148

18 517

-10 390
-2 665

1 148

11 907

6 610

20101231

13 664
2 031

-31
15 663

-7 505
-2 940

31 
24

10 390

5 274

KONCERNEN MODERFÖRENINGENNOT 12. INVENTARIER 

Företagsnamn Org nr Säte

CEE Services AB 556723-5923 Stockholm
Stim Fastighets AB 556745-2841 Stockholm
Stim Fastighets Holding AB 556842-4880 Stockholm
Svensk Musik Swedmic AB 556754-1338  Stockholm
Summa andelar i dotterbolag

Kapitalandel %

100
100
100
100

Antal 
tusen aktier

100
1
1
1

Bokfört värde        
20111231

100
-

 50
100
250

Bokfört värde        
20101231

100
100

-
100
300

MODERFÖRENINGENNOT 13. ANDELAR I DOTTERFÖRETAG 

Intresseföretag indirekt ägt  Org.nr Säte

International Copyright  
Enterprise Services AB 556723-5907 Stockholm

Ingående balans
Andel av intressebolags resultat
Utgående balans

Kapital
och rösträtts

andel %
50

Antal 
tusen aktier

50

Redovisat Värde 
20111231

41 820
-225

41 595

Redovisat Värde 
20101231

53 996
-12 176
41 820

KONCERNENNOT 14. ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 

NOTER 2011 | STIM ÅRSREDOVISNING 
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NOT 15. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER  

Upplupna framförandeintäkter 
Upplupna intäkter privatkopieringsersättning 
Förutbetalda kostnader 
Övrigt
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20111231
 

133 234
13 486
6 585
5 476

158 781

20101231
 

91 115
18 110
6 416
3 553

119 194

20111231

133 234
13 486
6 388
5 272

158 380

20101231

91 115
18 110
5 929
2 995

118 149

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Bundet eget kapital
Insatskapital
Reservfond
Bundna reserver
Förskjutningspost fria reserver/bundna reserver
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat/dispositionsfond
Förskjutningspost fria reserver/bundna reserver
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

20111231

5
 -

1 177
-

1 182

-10 131
-

-1 964
12 095

10 913

20101231

5
 -

1 191
-19

1 177

3 300
19

-13 450
10 131

8 954

20111231

5
1 226

 -
 -

1 231

5
 -
-

5

1 236

20101231

5
1 226

 -
 -

1 231

5
 -
-

5

1 236

NOT 16. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Beviljat belopp på ej utnyttjad checkräkningskredit uppgår till 100 mkr i såväl koncernen som moderföreningen.

NOT 17. CHECKRÄKNINGSKREDIT
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Avräkning framförandeintäkter Sverige 
Ej avräknade intäkter från tidigare år
Utbetalning till svenska rättighetshavare
Utbetalning till utländska sällskap
Kvar att utbetala av tidigare års intäkter

Årets intäkt att avräkna
Utbetalning till svenska rättighetshavare
Utbetalning till utländska sällskap
Kvar att utbetala av årets intäkter

Kvar att utbetala vid årets slut

Avräkning framförandeintäkter Utland
Ej avräknade intäkter från tidigare år
Utbetalning till svenska rättighetshavare
Kvar att utbetala av tidigare års intäkter

Årets intäkt att avräkna
Utbetalning till svenska rättighetshavare
Kvar att utbetala av årets intäkter

Kvar att utbetala vid årets slut

Avräkning fonogramintäkter
Ej avräknade intäkter från tidigare år
Utbetalning till svenska rättighetshavare
Kvar att utbetala av tidigare års intäkter

Årets intäkt att avräkna
Utbetalning till svenska rättighetshavare
Kvar att utbetala av årets intäkter

Kvar att utbetala vid årets slut

Total avräkningsskuld vid årets slut

20111231
 

506 615
-164 933
-101 087
240 595

609 133
-196 229
-120 269
292 635

533 230

121 615
-54 111
67 504

457 536
-362 124

95 412

162 916

17 948
-17 948

0

184 805
-172 947

11 858

11 858

708 004

20101231
 

486 404
-145 611
-98 932
241 861

559 078
-175 417
-118 907
264 754

506 615

116 744
-54 057
62 687

414 631
-355 703

58 928

121 615

16 037
-16 037

0

217 112
-199 164

17 948

17 948

646 178

NOT 18. AVRÄKNINGSSKULDER 
KONCERNEN OCH MODERFÖRENINGEN 

NOT 19. UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER  

Upplupna kostnader  
Förutbetalda framförandeintäkter  
Förutbetalda hyresintäkter  
Sociala kostnader  
Semesterskuld  
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20111231
 

9 539
169 524

904
1 717

3 438
185 122

20101231

9 493
95 192
3 236
2 061
3 910

113 892

20111231

3 133
169 524

-
908

1 998
175 563

20101231

2 157
98 428

-
1 213

2 433
104 231

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

NOTER 2011 | STIM ÅRSREDOVISNING 
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NOT 20. ANSVARSFÖRBINDELSER 

20111231

176 045
176 045

20101231

-


20111231

176 045
176 045

20101231

-


Per den 30 december 2011 förvärvade Stim Fastighets Holding AB 
samtliga andelar i GE Real Estate Söder KB (org nr: 969696-4361).  
Slutlig reglering av köpeskillingen kan ske tidigast 2012.  
  
I bokslutet per 2011-12-31 har den totala köpeskillingen beräknats till 
300,6 mkr enligt följande:  

I koncernresultaträkningen har inte någon del av nettoomsätt-
ning eller resultat avseende kommanditbolagets verksamhet 
under 2011 medtagits eftersom förvärvet ägde rum i slutet av 
räkenskapsåret 2011.
För förvärvet av kommanditbolaget var det totala värdet av 
förvärvade tillgångar och skulder, köpeskilling och påverkan på 
koncernens likvida medel enligt följande:

NOT 22. FÖRVÄRV AV DOTTERFÖRETAG

Erlagd kontant köpeskilling på tillträdesdagen
Förvärvsrelaterade kostnader
Summa anskaffningsvärde

Byggnader och mark
Pågående om- och tillbyggnad
Omsättningstillgångar
Avsättningar - uppskjuten skatteskuld
Kortfristiga skulder
Total köpeskilling

Likvida medel i det förvärvade bolaget
Påverkan på koncernens likvida medel från årets förvärv

2011
 

299 300
1 300

300 600

2011
 

302 995
3 099
2 625

-2 052
-6 067

300 600

-2 150
298 450

2010

-
-


2010

-
-
-
-
-


-


2011

-
-


2011

-
-
-
-
-


-


2010

-
-


2010

-
-
-
-
-


-


KONCERNEN

KONCERNEN

MODERFÖRENINGEN

MODERFÖRENINGEN

För egna avsättningar och skulder avseende skuld till kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar
Summa ställda säkerheter

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade  
reserver vid förvärv av GE Real Estate Söder KB
Summa uppskjuten skatt

20111231
 

2 052
2 052

20101231

-


20111231

-


20101231

-


NOT 21. SKATTER

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt för året
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
Uppskjuten skatt
Summa skatt enligt resultaträkningen

2011

-151
11

-
140

2011

-89
11

-
78

2010

-93
-
7

86

2010

-81
41

-
40

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Stim har den 4 augusti 2008 gått i borgen (proprieborgen) såsom för egen skuld såvitt avser CEE Services ABs åtaganden enligt aktie-   
ägaravtal mellan CEE Services AB och MCPS-PRS-Alliance Ltd, avseende intressebolaget International Copyright Enterprise Services AB.  
 
Ställda säkerheter   
Stim har uttagna fastighetsinteckningar om totalt 27,2 mkr i eget förvar i Stettin 7. Uttagna fastighetsinteckningar om 176,0 mkr   
i nya fastigheten Krukomakaren 17 innehas av SEB som pant för lån och checkräkningskredit.   
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REVISIONSBERÄTTELSE 
TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I SVENSKA TONSÄTTARES INTERNATIONELLA MUSIKBYRÅ (STIM) U.P.A. Org. nr 702002-3524

Martin Q Larsson

Chrichan Larson

Johan Ekelund

Eric Hasselqvist

Monica Ekmark

Kristina Rennerstedt

Alfons Karabuda

Leif Pagrotsky

Claes Tullbrink

Gunnar Petri, Styrelsens ordförande

Kenth Muldin, Verkställande direktör

Stockholm den 19 april 2012

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas föreningsstämman den 24 maj 2012 för fastställelse.

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Svenska 

Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) 

u.p.a. för år 2011. Bolagets årsredovisning och 

koncernredovisning ingår i den tryckta versionen 

av detta dokument på sidorna 44–58.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören 

som har ansvaret för att upprätta en årsredovis-

ning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-

visningslagen och för den interna kontroll som 

styrelsen och verkställande direktören bedömer 

är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 

som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
  

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 

på grundval av vår revision. Vi har utfört revisio-

nen enligt International Standards on Auditing 

och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 

kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 

och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 

att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 

felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 

inhämta revisionsbevis om belopp och annan in-

formation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka 

åtgärder som ska utföras, bland annat genom 

att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent- 

ligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 

beaktar revisorn de delar av den interna kon-

trollen som är relevanta för hur föreningen 

upprättar årsredovisningen för att ge en rättvi- 

sande bild i syfte att utforma granskningsåt- 

gärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 

uttalande om effektiviteten i föreningens interna 

kontroll. En revision innefattar också en utvärde- 

ring av ändamålsenligheten i de redovisningsprin-

ciper som har använts och av rimligheten i styrel-

sens och verkställande direktörens uppskattningar 

i redovisningen, liksom en utvärdering av den 

övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-

rättats i enlighet med årsredovisningslagen och 

ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av föreningens finansiella ställning per den 31 de-

cember 2011 och av dess finansiella resultat och 

kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-

visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman faststäl-

ler resultaträkningen och balansräkningen för 

föreningen.

Upplysning av särskild betydelse

Som framgår av förvaltningsberättelsen publi-

cerade EU-kommissionen i början av år 2006 

ett preliminärt ställningstagande där Stim, till- 

sammans med sina europeiska motsvarigheter, 

anklagats för att begränsa konkurrensen samt 

göra sig skyldiga till olaglig samverkan. EU-

kommissionen har under år 2008 fattat ett 

beslut innebärande att sällskapen beordras att 

göra en översyn av befintliga ömsesidiga avtal. 

För att efterkomma EU-kommissionens krav på 

förändring har Stim därefter under tiden fram 

till 15 mars 2009 vidtagit åtgärder genom att 

omförhandla berörda ömsesidiga avtal beträf-

fande de territoriella begränsningarna och att 

avskaffa all exklusivitet i de upplåtelser som 

fanns i de tidigare avtalen. EU-kommissionen 

kommer att pröva om vidtagna åtgärder upp-

fyller dess krav. Skulle en sådan prövning ge 

vid handen att åtgärderna inte är tillräckliga kan 

bötesbelopp, uppgående till maximalt 10 procent 

av en årsomsättning, komma att utkrävas. Det är 

i dagsläget svårt att bedöma EU-kommissionens 

slutliga ställningstagande.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 

författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 

även reviderat förslaget till dispositioner beträf-

fande föreningens vinst samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning för Svenska 

Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) 

u.p.a. för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 

till dispositioner beträffande föreningens vinst 

eller förlust, och det är styrelsen och verkställande 

direktören som har ansvaret för förvaltningen 

enligt lagen om ekonomiska föreningar. 

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss 

om förslaget till dispositioner beträffande fören-

ingens vinst eller förlust och om förvaltningen på 

grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 

enligt god revisionssed i Sverige.
 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 

förslag till dispositioner beträffande föreningens 

vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 

förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfri-

het har vi utöver vår revision av årsredovisningen 

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål-

landen i föreningen för att kunna bedöma om 

någon styrelseledamot eller verkställande direk-

tören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har 

även granskat om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören på annat sätt har hand-

lat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, 

årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vin-

sten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 19 april 2012

Evy Jakobsson

Auktoriserad revisor

Kettil Skarby

Av föreningsstämman utsedd revisor

2011 | STIM ÅRSREDOVISNING 
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