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Copyswedes rättighetsförvaltning 

 

Bakgrund 

Copyswede licensierar, på uppdrag av medlemsorganisationer och samarbetspartners, rättigheter 

med avseende på olika vidareutnyttjanden av radio- och TV-program och inkasserar ersättning för de 

tillstånd som lämnas i licensavtalen.  

Licensieringen och inkasseringen av ersättning sker på grundval av fullmakter lämnade av respektive 

programbolag, FRF, IFPI, Copyswedes respektive medlemsorganisationer samt av utländska 

rättighetshavare i enlighet med ömsesidiga tecknade representationsavtal. 

Copyswede administrerar på uppdrag av dess medlemsorganisationer och av FRF, IFPI samt i enlighet 

med utländska representationsavtal även PKE enligt URL 26 m §.  

Inkasserade ersättningar fördelas, med avseende på respektive inkasseringsområde och efter avdrag 

av Copyswede förvaltningsavgifter, mellan de samarbetspartners och medlemsorganisationer som 

deltar i den samordnade licensieringen och som gör anspråk på ersättning för egna och/eller 

företrädda rättigheter, samt sådana andra rättighetshavare vars rättigheter är föremål för nyttjande 

och/eller är berättigade till ersättning på annan grund. 

Respektive bruttoinkassering delas först upp i huvudgrupperna Programbolag, AV-producenter, 

Audio-producenter och Upphovsmän/Utövare.  

Fördelningen mellan huvudgrupperna sker enligt överenskommelser mellan FRF, IFPI, Copyswede 

och i förekommande fall respektive berörda programbolag.   
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Allmänna principer för fördelning  

Allmänna principer för gruppfördelning inom andel tillkommande Upphovsmän/Utövare  

Med beaktande av de principer om skälighet och likabehandling som följer av lag med avseende på 

fördelning som grundar sig på kollektiv förvaltning av upphovsrätt och efter avdrag av 

förvaltningskostnader gäller följande. 

- Andel som enligt avtal tillkommer Copyswede (Upphovsmän och Utövare) ska fördelas på 

berörda kategorier av rättighetshavare (grupper), som motsvaras av Copyswedes respektive 

medlemsorganisationer eller gruppering av medlemsorganisationer.  

- Endast medlemsorganisation som uttryckligen deltar i samordningen inom respektive 

licensieringsområde eller område för särskild ersättningsrätt ska delta i fördelning eller i 

beslut därom. 

- Fördelningen ska, i enlighet med stadgar och medlemsavtal, fastställas av alla berörda 

medlemsorganisationer i form av procentsatser tillkommande respektive grupp. Inför 

fastställande av gruppfördelningen förser Copyswede berörda medlemsorganisationer med 

relevant underlag som ska speglaaktuellt nyttjande. 

- Med beaktande av principen om likabehandling fastställs motsvarande gruppandelar med 

avseende på utländsk medverkan. 
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Förutsättningar och riktlinjer för Copyswedes individuella fördelningsverksamhet 

 

Fördelning 

Medlemsorganisationerna ansvarar för individuell fördelning av andelarna i Copyswedes 

gruppfördelning.  

För det fall att en medlemsorganisation väljer att uppdra åt Copyswede att ombesörja den 

individuella fördelningen ska medlemsorganisationen ange principerna för denna fördelning. 

 

Avdrag 

För det fall att en medlemsorganisation väljer att uppdra åt Copyswede att ombesörja den 

individuella fördelningen ska medlemsorganisationen ange principerna för avdrag. 

 

Användning av medel som inte kan fördelas 

För det fall att en medlemsorganisation väljer att uppdra åt Copyswede att ombesörja den 

individuella fördelningen, omfattar uppdraget även att vidta åtgärder för att finna 

ersättningsberättigade rättighetshavare. 

Med avseende på medel som därvid, trots rimliga åtgärder för att finna berättigad rättighetshavare, 

inte kan fördelas individuellt, ska medlemsorganisationen till Copyswede ange principerna för 

användningen. 
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Allmänna principer för Avdrag  

Allmänna principer för Avdrag för förvaltningsavgifter 

Med beaktande av dels de principer om omsorgsfull förvaltning samt om rimlighet och saklighet som 

följer av lag med avseende på avdrag som grundar sig på kollektiv förvaltning av upphovsrätt, dels att 

avdrag för förvaltningsavgifter enligt lag måste vara dokumenterade och befogade, gäller följande.  

- Copyswede gör, i enlighet med stadgar och medlemsavtal avdrag för faktiska 

förvaltningskostnader. 

Allmänna principer för Avdrag för social eller kulturella ändamål eller i utbildningssyfte  

Med beaktande av de principer om omsorgsfull förvaltning samt om rimlighet och saklighet som 

följer av lag med avseende på avdrag som grundar sig på kollektiv förvaltning av upphovsrätt gäller 

följande.  

- Med avseende på inkasseringsområden där individuell fördelning och utbetalning är praktiskt 

omöjlig och/eller ekonomiskt oförsvarbar, kan avdrag, efter särskilt godkännande av berörda 

medlemsorganisationer, göras för social eller kulturella ändamål eller i utbildningssyfte.  


