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Begäran angående särskild granskningsman 

Vi, Stims styrelse, har tagit emot er ansökan om att Bolagsverket utser en 
särskild granskare enligt föreningslagen att granska förvaltning och räkenskaper 
m.m. i Stim. 

Vi vill börja med att betona att öppenhet och transparens är centrala ledord för 
Stims verksamhet och vi tar därför er begäran på största allvar. Eftersom det är 
första gången en sådan begäran har inkommit till Stim har vi som ett första steg 
undersökt vilka juridiska regler som gäller. Vi har låtit Advokatfirman Vinge utreda 
detta, se bifogat PM. Men innan vi går in på hur man formellt går till väga med en 
granskningsbegäran, finns det ett antal aspekter som vi önskar dela med oss av.  

Stim representerar ett mycket stort och ständigt ökande antal anslutna och verk. 
För närvarande är antalet Stim-anslutna över 80 000 musikskapare och förlag. Vi 
har samarbetsavtal med ca 80 utländska sällskap och representerar även deras 
medlemmar. Stim betalade under 2015 ut 1,5 miljarder kronor till 
upphovspersoner, förlag och utländska sällskap. Pengarna avsåg 1,6 miljoner 
olika verk, en stigande siffra som följer den digitala marknadens tillväxt. Antalet 
Stim-anslutna som erhöll avräkning uppgick år 2015 till ca 35 000, vilket kan 
jämföras med 2006 års siffra om ca 20 000 Stim-anslutna. I vår senaste 
avräkning avräknade vi pengar till totalt 576 000 rättighetshavare, vilket var en 
ökning med 100 000 jämfört med ett år tidigare. Fler rättighetshavare och fler 
musikverk än någonsin tidigare gynnas av Stims kollektiva rättighetsförvaltning, 
och en allt större del av avräkningen går till Stim-anslutna.    

En bidragande faktor till rekordsiffrorna är såklart svenska musikskapares 
framgångar generellt, men även ett resultat av ett mycket stort arbete med att 
förbättra matchningen mellan intäkter och musikverk, så att musikskapare och 
förlag får rätt intäkter när deras musik används. Detta har särskild betydelse i 
relation till de växande digitala musik- och filmtjänsterna, men även inom 
bakgrundsområdet har vi investerat mycket i att förbättra de underlag vi använder 
för avräkning.  

Stim har nästan 30 000 aktiva licenser på bakgrundsområdet. I ökande 
omfattning använder vi exakta underlag från musikleverantörer, såsom Spotify 
Business och Music Partner, men dessa tjänster täcker tyvärr fortfarande bara en 
mindre del av bakgrundsmarknaden. Vi har även testat användningen av dosor, 
som lyssnar av vilken musik som spelas, men här har våra tester visat att 
teknologin inte är mogen än. Detta betyder att vi i brist på exakt information om 
vilken musik som använts, gör avräkning och utbetalning med en statistiskt 
säkerställd musikkälleundersökning som grund. Enkelt förklarat betyder det att ett 
undersökningsföretag frågar ett urval av våra kunder (2 500, i senaste 
undersökningen 2015) vilka musikkällor de använder i sin verksamhet. Baserat 
på svaren, som inkluderar mer än 30 olika musikkällor, kan Stim använda 
musikrapporter från musiktjänster, radio, TV och skivförsäljning för att fördela ut 
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ersättningen. Vi genomför just nu en ny musikkälleundersökning och fortsätter 
dessutom arbetet med att utveckla och förbättra våra avräkningar. 

Det är förstås fullt förståeligt att man som enskild rättighetshavare och 
musikskapare kan ha synpunkter på och frågor kring hur medel fördelas. 
Fördelningsfrågorna är komplexa och det är viktigt att Stim är så öppna och 
tydliga som möjligt med både vilka metoder som används - och varför. Vi har 
inget annat intresse än att fördela inkasserade medel så rättvist och 
kostnadseffektivt som möjligt.  

På Stims föreningsstämma presenteras årsredovisningen över året som gått, i 
syfte att ge alla medlemmar insyn och möjlighet att få svar på frågor som rör 
Stims intäkter och utbetalningar till musikskapare. Det är också på stämman som 
styrelsen har möjlighet att gå igenom redovisningen, föra en direkt och öppen 
dialog med medlemmarna och svara på eventuella frågor. En granskning och 
kontroll av Stims intäkter och utbetalningar genomförs redan idag av Stims 
externa revisorer, vilket också redovisas på föreningsstämman.  

Vi vill också tillägga att inom Stim pågår för närvarande ett omfattande 
reformarbete i syfte att anpassa Stims verksamhet till de krav som den nyligen 
ikraftträdda lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt ställer på kollektiva 
förvaltningsorganisationer. På årets stämma kommer det därför läggas fram 
förslag till beslut på ett antal större förändringar. Det handlar bland annat om helt 
nya stadgar för Stim.   

Vi hoppas att ovanstående kan ge svar på åtminstone några av era frågor.  

Slutligen skulle vi vilja informera er om vilket regelverk er begären om särskild 
granskning täcks av och hur ett beslut om granskning kan fattas enligt 
föreningslagen. För en detaljerad genomgång av reglerna, se bilagt PM från 
advokatbyrån Vinge. Sammanfattningsvis innebär det följande:    

Ett beslut om särskild granskning ska fattas på en föreningsstämma. Alla 
röstberättigade medlemmar har rätt att föreslå en särskild granskning, och er 
begäran innehåller den information som ska framgå i ett förslag om särskild 
granskning. Stims styrelse kan inte själv lämna något förslag eller ta upp frågan, 
men är skyldig att ta upp ärendets behandling i det förslag till dagordning som 
skickas med kallelsen till den ordinarie föreningsstämma 2017. Styrelsen kommer 
säkerställa att så sker. Om minst en tiondel av samtliga röstberättigade 
medlemmar, alternativt en tredjedel av de närvarande röstberättigade 
medlemmarna, på stämman röstar för ett förslag om särskild granskning, är Stims 
styrelse skyldig att inom en vecka ansöka hos Bolagsverket om att granskare 
utses.  

Styrelsen vill slutligen även informera om, att man som en grupp av medlemmar 
har möjlighet att begära att en extra föreningsstämma ska hållas, varvid förslaget 
om särskild granskning istället kan tas upp på sådan föreningsstämma. Om en 
tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar begär att extra föreningsstämma 
ska hållas är Stims styrelse skyldig att kalla till sådan inom två veckor från det att 
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en skriftlig begäran inkommit. Den extra föreningsstämman måste hållas inom 
sex veckor från att begäran inkommit.  

Sett ur Stims styrelses perspektiv, så uppmanar vi dock till att frågan reses på 
den ordinarie stämman och inte på en extra föreningsstämma, som då skulle äga 
rum endast en kort tid före den ordinarie i maj. Anledningen till detta är att en 
eventuell granskning då kan göras på bakgrund av de senaste siffrorna i 
årsredovisningen för 2016 och den nya lagen om kollektiv förvaltning. Den nya 
lagen ska vara implementerad senast vid den ordinarie stämman. Ett ytterligare 
perspektiv är att en granskning kommer att ta stora resurser i anspråk för Stims 
administration och innebära en kostnad för alla Stims rättighetshavare. Det är 
därför viktigt att ett beslut om granskning fattas på så informerad grund som 
möjligt och vid en tidpunkt då Stims administration har kapacitet att stödja en 
granskare i hens arbete. 

Med allt detta sagt, hoppas vi emellertid på att vi istället ska kunna föra en fortsatt 
dialog med er på ett konstruktivt sätt. Vi skulle gärna vilja bjuda in er till ett möte 
där vi tillsammans kan gå igenom de frågetecken och synpunkter som finns. Vi är 
förstås mycket måna om våra medlemmars synpunkter -  det är å era kollektiva 
vägnar som Stim finns och verkar.  

Stockholm den 27 januari 2017 

 

 

 

Karsten Dyhrberg Nielsen 

på uppdrag av Stims styrelse 

PM Vinge – bilaga 1. 

 


