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Insynsrapport Copyswede ekonomisk förening 2018 

Inledning 

Insynsrapporten är sammanställd enligt Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (LKFU) för räkenskapsåret som slutar 2018-12-31. 

Rapporten ska läsas tillsammans med Årsredovisning 2018 och Fördelning av ersättningar 2018 för att få en heltäckande bild av Copyswedes 

ekonomiska ställning. Publikationerna kan hämtas här: https://www.copyswede.se/om-copyswede/arsredovisning/ 

Legal struktur 

Copyswede är en icke vinstdrivande, kollektiv förvaltningsorganisation och ekonomisk förening, som grundades 1982 och ägs helt av fjorton 

medlemsorganisationer som alla företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer.  

Copyswedes styrelse består av sju ledamöter som ska representera kompetens om avtal kring litterära och sceniska verk, avtal om bildkonst, 

avtal om utövande konstnärers prestationer och avtal om upphovsrätt på musikområdet. För att kunna erbjuda heltäckande 

licensieringslösningar samarbetar Copyswede även med organisationer som företräder musikproducenter (Ifpi), film- och tv-producenter, 

Filmproducenternas Rättighetsförening (FRF), samt med tv- och programföretag genom deras samarbetsorganisation (Ubos). 

Copyswede har inget dotterbolag eller någon ägarkontroll över någon annan juridisk enhet.  

Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten Patent- och registreringsverket (PRV). 

Licensiering och inkassering av ersättningar  

Copyswede licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i olika medier och administrerar även det svenska ersättningssystemet för 

privatkopiering. Vi arbetar, på uppdrag av våra medlemsorganisationer, för att kulturskapare ska få betalt för sin upphovsrätt. Vi har även i 

uppdrag från producentorganisationer och tv-bolag att på vissa områden licensiera rättigheter och inkassera ersättningar för deras räkning.  

Under året har vi inte nekat någon ansökan om licensiering. 

Copyswede använder sig av nyttjandeår för att fördela inkasserade ersättningar. Ett nyttjandeår avser 1 januari - 31 december.  
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Vi hanterar två kategorier av rättigheter: 

 användning av rättigheter i Sverige, 

 användning av svenska rättigheter utomlands. 

Kategorierna indelas i följande användningsområden: 

 vidaresändning, 

 privatkopieringsersättning (PKE), 

 övrigt (dvd/vod, Öppet arkiv mm). 

Användning av rättigheter i Sverige 

Vidaresändning i Sverige faktureras halvårsvis cirka tre månader efter halvårsskiftets utgång.  

PKE i Sverige faktureras månatligen efter inrapportering av sålda produkter som kan användas för privatkopiering från berörda importörer och 

återförsäljare inom elektronikbranschen. 

Övrigt faktureras en till två gånger om året beroende på typ av användning och avtal. 

Användning av rättigheter utomlands 

Ersättning för nordisk användning erhålls efter rapportering från de nordiska samarbetspartnerna. Detta sker normalt sett cirka sex månader 

efter nyttjandeårets utgång. De nordiska ersättningarna för svenska kanaler läggs samman med de svenska inkasserade ersättningarna för 

aktuellt nyttjandeår. 

Ersättningar från icke-nordiska samarbetspartners erhålls löpande under året för olika nyttjandeår. Ersättningarna från icke-nordiska 

samarbetspartners innehåller normalt information om vilken produktion nyttjandet avser, samt vilken person som ska ha ersättningen. 

Tidtabell för utbetalning 

Copyswedes fördelningar kan delas in i fyra olika kategorier som avskiljs och utbetalas vid olika tidpunkter under året, med start inom nio 

månader från räkenskapsårets utgång. Kategorierna är följande: 
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1. ersättningar som Copyswede avskiljer till samarbetspartners inom Norden, samt till medlemsorganisationer med egna 

fördelningssystem, 

2. ersättningar som Copyswede, på uppdrag av vissa medlemsorganisationer, fördelar och betalar ut individuellt till deras medlemmar,  

3. ersättningar som Copyswede på, uppdrag av vissa medlemsorganisationer, fördelar individuellt men som förs över till 

medlemsorganisationen som i sin tur betalar ut till den enskilde medlemmen, 

4. ersättningar som Copyswede avskiljer till icke-nordiska organisationer som vi har representationsavtal med. 

Den årliga tidtabellen är: 

 Maj: utbetalning till Ubos och FRF för inkassering av ersättningar för vidaresändning under hösten föregående år. 

 Juni/juli: utbetalning av ersättningar till nordiska samarbetsorganisationer för vidaresändning och privatkopiering för närmast avslutat 

kalenderår/nyttjandeår. 

 Juni/juli: utbetalning till Stim/Sami/Ifpi av deras andel av inkasserade ersättningar avseende närmast avslutat nyttjandeår. 

 Ersättningar erhållna från icke-nordiska samarbetspartners utbetalas normal senast tre månader efter att de inkasserats under 

förutsättning att Copyswede har kompletta personuppgifter så utbetalning kan utföras.  

 Ersättning till icke-nordiska samarbetspartners sker under hösten.  

 Första utbetalningen till enskilda individer sker i dagsläget senast 18 månader efter nyttjandeårets utgång när mängden insamlade 

data bedöms vara tillräckligt stor för att en rättvis fördelning ska kunna ske. De medel som inte kan allokeras till en individ i detta skede 

fonderas för att allokeras vid ett senare tillfälle. Minsta belopp för en individuell utbetalning är 100 kr. Belopp under 100 kr är 

allokerade till individen och utbetalas så snart det totala beloppet för olika ersättningar uppgår till 100 kr. Individallokeringen av 

ersättningar är tidskrävande då den sker i tre steg: 

o insamling av sändningsdata för aktuellt nyttjandeår, 

o insamling av medverkande i samtliga produktioner, 

o insamling av personuppgifter för samtliga medverkande.  

 Månatliga kompletteringar av individutbetalningar sker när kompletterande personuppgifter har erhållits.  

 Ersättning för dvd och ljudböcker beräknas en gång per år och utbetalas, tillsammans med de vanliga månadsutbetalningarna, till 

individerna. 
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Fördelning till individer sker genom Copyswedes egna fördelningssystem. I dagsläget finns en systembegränsning i att ersättningar för ett 

nyttjandeår bara kan beräknas en gång. Det innebär att vissa ersättningar, som har inkasserats för ett nyttjandeår från våra nordiska 

samarbetspartners, har erhållits efter beräkningen och därmed ligger ofördelade. En systemlösning har utvecklats och är i testningsfasen. Den 

är planerad att tas i bruk under 2019 och fördelningen av dessa medel beräknas påbörjas under 2019.  

Omkostnader och resursanvändning 

Copyswede har enbart operationella och finansiella kostnader för förvaltning av rättigheter. Några andra typer av tjänster utförs inte av 

Copyswede. Under 2018 har inga avdrag gjorts för sociala, kulturella eller utbildningsrelaterade tjänster. Finansnettot fördelas, enligt 

styrelsebeslut, på de balanserade medlen som kommer rättighetshavarna tillgodo. 

De totala operativa kostnaderna under 2018 uppgick till 32 888 tkr. Dessa kostnader avräknas först kommande år vid fördelningen till 

rättighetshavare. Kostnadsavdragen, som redovisas under 2018, avser operativa kostnader upparbetade tidigare räkenskapsår. 

Modell för allokering av direkta och indirekta kostnader  

Copyswede har olika sakområden som t ex vidaresändning av svenska kanaler och individuell fördelning. Till dessa sakområden allokeras 

direkta och indirekta kostnader för att sedan belasta de olika resurserna (intäkterna) som avdrag. Direkta kostnader, som t ex 

advokatkostnader för tvister som avser PKE, allokeras i sin helhet till sakområdet PKE och belastar inkasseringen för PKE. Andra kostnader som 

t ex hyreskostnader är indirekta kostnader. Copyswedes största kostnadsslag är personalkostnaderna med ca 17,9 mkr. I budgetprocessen 

fördelas personalkostnaderna ut på de olika sakområdena. Personalkostnadernas respektive andel på de olika sakområdena används sedan 

som nyckel för att fördelad indirekta kostnader som t ex lokalhyra till de olika sakområdena. Budgeten beslutas av styrelsen och godkänns av 

samtliga medlemsorganisationer och av våra samarbetspartners FRF, Ifpi och Ubos. 

Resursanvändning 

Avdrag för både direkta och indirekta kostnader görs främst från de resurser som inkasseras från licensieringen av vidaresändning i Sverige och 

i Norden, samt från PKE. För vissa inkasseringar, som ersättningar för t ex Öppet arkiv, ljudböcker och dvd, görs ett estimerat avdrag för 

arbetstid och eventuella direkta kostnader som hänför sig till det nyttjandet. För ljudböcker görs ett direkt avdrag för kostnaden för 

statistikuppgifter om utlånade ljudböcker. Kostnaderna för sakområdet individuell fördelning belastar endast det belopp som står till 

förfogande för individuell fördelning. 
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Det enda avdrag som görs för kostnader avseende resurser (intäkter) som inkasseras genom representationsavtal med organisationer utanför 

Norden, är de bankkostnader som belastar inbetalningen från organisationen. I övrigt görs inga avdrag utan medlen fördelas i sin helhet enligt 

den fördelning per rättighetshavare som vi erhållit från respektive organisation. 

Det är främst inkasseringen för vidaresändning och PKE som det görs avdrag för kostnader på. Kostnaderna som har upparbetats under ett 

räkenskapsår belastar de olika resurserna som avdrag de kommande två åren beroende på vilken nivå i fördelningsarbetet som görs, vilken typ 

av fördelning det är och vilka samarbetspartners som ska vara med och täcka kostnaderna.  

Fördelning av ersättning till rättighetshavare 

Fördelning för vidaresändning och PKE görs i tre nivåer: 

Nivå 1: avskiljande av ersättningar på samarbetspartnernivå, 

Nivå 2: avskiljande av ersättningar till medlemsorganisationer med egna fördelningssystem, 

Nivå 3: avskiljande av individuella ersättningar som antingen betalas ut direkt av Copyswede, via en medlemsorganisation eller en 

samarbetsorganisation. 

När medel fördelas till samarbetspartners på nivå 1, görs avdrag enbart för inkasseringskostnader för vidaresändning och PKE, och det sker 

med ett års förskjutning. Kostnader upparbetade under 2017 avser nyttjandeåret 2017 och belastar medel som inkasserats 2017-2018, vilka 

utbetalats till berörda samarbetspartners under 2018. De medel som återstår efter utbetalning till samarbetspartners går vidare till fördelning 

på rättighetshavargrupp, nivå 2. 

På nivå 2 görs även avdrag för kostnader för t ex Copyswedes egna utvecklingsfrågor med samma tidsförskjutning som ovan innan medel 

betalas ut till berörda medlemsorganisationer. Återstående medel går vidare till individuell fördelning, nivå 3. 

På nivå 3 görs även avdrag för individuell fördelning och utbetalningskostnader vilket sker med två års förskjutning.  Kostnader upparbetade 

under 2017 avser nyttjandeår 2016 och belastar medel som inkasserats under 2016–2017, vilka utbetalts till rättighetshavarna under 2018. 

Det innebär att årets upparbetade kostnader ännu inte har allokerats ut på den resurs de ska belasta utan allokeringen för dessa medel sker 

under 2019 och 2020.  



 Insynsrapport Copyswede Ek.För 769602-0036 
 
 

 
6 (11) 

Redovisning av omkostnaderna 

Omkostnaderna redovisas per användningsområde, men inte per utbetalning till respektive motpart eller ner på rättighetshavarnivå, eftersom 

kostnadsavdrag görs innan fördelningen sker till motpart. Allokeringsmodellen är under översyn för att se hur vi kan redovisa kostnaderna per 

motpart framöver.  

Medlemskap i andra organisationer 

Copyswede är medlem i Society of Audiovisual Authors (SAA). 

Inkassering per år 

Då redovisningen av inkasserade ersättningar i dagsläget är uppbyggd utifrån tv-programmens nyttjandeår, kan vi idag inte följa hur mycket av 

ersättningarna som kan härledas till ett specifikt inkasseringsår. Copyswede har utvecklat ett systemstöd för att kunna redovisa per 

inkasseringsår, vilket kommer att tas i bruk under 2019 för medel inkasserade 2019 och framåt. 

Finansiell information om ersättningar till rättighetshavare 

Tabellerna visar detaljer om: 

 inkasserade ersättningar, avsatta och utbetalda till rättighetshavarna under året, 

 fonderade ersättningar för rättighetshavarna i slutet av räkenskapsåret. 

För nyttjande i Sverige redovisas informationen uppdelad på de tre användningsområdena: 

 vidaresändning, 

 privatkopieringsersättning (PKE), 

 övrigt (dvd/vod, Öppet arkiv mm). 

För nyttjande utanför Sverige redovisas ersättningen sammanslagen och inte fördelad på respektive användningsområde.  
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(Samtliga tabeller redovisar belopp i tkr.) 

Finansiell information om ersättningar till rättighetshavare (RH) 

Analys per förvaltad rättighetskategori (tkr) 

 

 

Inkasserat på 
uppdrag av RH inkl 

finansnetto Kostnadsavdrag Tillskrivits till RH 1) 

Utbetalt till RH 
och 

organisationer 

Årets Overhead-
kostnader inkl 

skatt 

Användning av rättigheter i Sverige 199 609 -18 446 27 872 -216 699  
Användning av rättigheter utanför Sverige 59 599 -4 930 -27 538 -7 183  
Totalt inkasserat 259 209 -23 376 334 -223 882 -32 937 

 

 

Ingående Skuld till 
RH 2017-12-31 

Inkasserat på 
uppdrag av RH inkl 

finansnetto Kostnadsavdrag Tillskrivits till RH 1) 

Utbetalt till RH 
och 

organisationer 

Utgående skuld 
till RH 2018-12-

31 

Användning av rättigheter i Sverige 539 771  199 609 -18 446 27 872 -216 699 532 107 

Användning av rättigheter utanför Sverige 121 780 59 599 -4 930 -27 538 -7 183 141 728 

Totalt inkasserat 661 552 259 209 -23 376 334 -223 882 673 835 
 

1) Inkasserade medel för användning av rättigheter i Norden, som avser svenska kanaler, tillskrivs RH i samband med att medlen läggs samman med användning av rättigheter i Sverige.  

Skuld till RH per 31 december 2018 
Inkasserat ännu ej 

fördelat 
Fördelat ej ännu 

utbetalt 

Icke 
fördelningsbara 

medel Totalt 

Användning av rättigheter i Sverige 496 754 35 353 0 532 107 

Användning av rättigheter utanför Sverige 126 187 15 541 0 141 728 

Totalt inkasserat 622 942 50 894 0 673 835 
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Analys av användning i Sverige 

Rättigheterna i Sverige fördelade per kategori och användningsområde 

Analys av medel inkasserade i Sverige 
under räkenskapsåret 2018 

Ingående Skuld 
2018-01-01 

Inkasserade under året 
samt finansnetto  

Allokerade 
kostnadsavdrag 

Tillskrivit till 
rättighetshavare 

Utbetalt till RH 
och 
organisationer 

Utgående skuld 
2018-12-31 

Vidaresändning 226 888 131 482 -10 339 30 018 -156 728 221 322 

PKE 241 284 56 968 -7 487 -3 852 -54 896 232 018 

Övrigt        

  Video/dvd 3 222 389 -59 0 -244 3 308 

  Ljudböcker 3 778 0 -97 1 823 -2 818 2 686 

  Sjukhusbandning 7 4 0 0 -2 8 

  Öppet Arkiv 25 850 5 376 0 -118 -2 011 29 096 

  UR  38 379 5 376 -464 0 0 43 291 

  HKF 119 15 0 0 0 134 

  Skolbandning 245 0 0 0 0 245 

Total Övrigt 71 599 11 160 -620 1 705 -5 076 78 768 

Total 539 771 199 609 -18 446 27 872 -216 699 532 107 

 

Utgående skuld 2018-12-31 av 

användning i Sverige till RH 

Inkasserat ännu 

ej fördelade 

Fördelat till RH ännu ej 

utbetalt Icke fördelningsbart Totalt 

Vidaresändning 200 593 20 729 0 221 322 

Privatkopieringsersättning 222 481 9 537 0 232 018 

Övrigt 73 680 5 087 0 78 768 

Totalt 496 754 35 353 0 532 107 
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Sammanställning av ersättningar utbetalda till svenska organisationer och enskilda RH  

Utbetalt till svenska 
organisationer 

PKE Ljud och 
rörlig Bild 

Vidaresändning 
svenska och 
utländska kanaler 

Övrigt, DVD 
Öppet arkiv 
mm Totalt 

BUS 118 2 833 91 3 042 

FRF 15 067 34 862 0 49 929 

IFPI 2 021 1 407 0 3 427 

OFF 0 75 0 75 

SDF 237 1 944 754 2 935 

SFF 0 611 0 611 

SJF 26 119 0 144 

SLF 0 24 0 24 

SAMI 4 327 2 510 0 6 837 

SMF 32 792 0 825 

STIM 6 194 20 218 1 173 27 585 

SYMF 0 341 0 341 

Svenska Förläggareföreningen 912 0 0 912 

TF 12 302 29 382 157 41 840 

Enskilda rättighetshavare 6 714 28 946 3 185 38 844 

Totalt 47 949 124 065 5 358 177 372 

 

För mer information om vilka typer av ersättningar som har betalts ut till respektive organisation hänvisas till Fördelning av ersättningar 2018. 
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Analys av användning utanför Sverige 

Analys av medel till och från 

utländska organisationer under 

räkenskapsåret 2018 för 

vidaresändning, PKE och 

övrigt 

Ingående skuld 

2018-01-01 

Brutto inkasserat 

under året för 

vidaresändning av 

svenska program, 

kanaler och PKE, samt 

finansnetto  

Avdrag enligt 

avräkning 

Netto inkasserat under 

året för vidaresändning 

av svenska program, 

kanaler och PKE, samt 

finansnetto  

Tillskrivit till 

RH 

Utbetalt till RH och 

organisationer 

Utgående skuld 

2018-12-31 

Utbetalt av 

Copyswede till 

respektive utländsk 

organisation för 

vidaresändning av 

kanaler, utländska 

program och PKE 

AISGE (Spanien) 175 496 -50 446 0 -269 352  9 

ALCS (Storbritannien) -135 718 -74 644 0 -584 -75  3 494 

BECS (Storbritannien) 211 0 0 0 0 -2 208  2 956 

Copydan (Danmark) 1) 33 838 17 733 -3 408 14 325 -9 789 -856 37 518  7 344 

Bildkunst (Tyskland) 2 575 9 429 0 9 429 0 -2 586 9 419  288 

Directors UK (Storbritannien) 7 0 0 0 0 0 7  2 051 

IHM (Island) 534 0 0 0 0 0 534  369 

Kopiosto (Finland) 1) 20 046 8 185 -1 159 7 026 -4 451 -310 22 310  4 041 

Lita (Slovakien) 14 0 0 0 0 -11 3  0 

Litera-Mechana (Österrike) 0 220 0 220 0 0 220  0 

Norwaco (Norge) 1) 60 349 20 002 0 20 002 -13 298 -1 227 65 826  4 318 
Screen Craft Rights 

(Storbritannien) 0 0 0 0 0  0  1 628 

SSA/Suissimage (Schweiz) 710 390 -5 385 0 -434 662  7 

SACD och SCAM (Belgien, 

Frankrike, Luxemburg, Monaco) 798 524 -73 451 0 -207 1 042  0 

VDFS (Nederländerna) 16 391 -155 237 0 0 252  11 

Vevam (Nederländerna) 1 588 415 -8 407 0 -691 1 304  0 

Wort (Tyskland) 1 056 1 095 0 1 095 0 -4 2 146  222 

Ubos 0 0 0 0 0 0 0 14 562 

Ylesradio 0 0 0 0 0 0 0 5 208 

Totalt 121 780 59 599 -4 930 54 669 -27 538 -7 183 141 728 46 510 

1) Inkasserade medel för användning av rättigheter i Norden som avser svenska kanaler tillskrivs RH i samband med att medlen läggs samman med användning av rättigheter i Sverige.  
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Utgående skuld 2018-12-31 Till RH Inkasserat ännu ej fördelade Fördelat ännu ej utbetalt 
Icke 
fördelningsbart Totalt 

AISGE (Spanien) 0 352 0 352 

ALCS (Storbritannien) 0 -75 0 -75 

BECS (Storbritannien) 0 208 0 208 

Copydan (Danmark) 37 518  0 37 518 

Bildkunst (Tyskland) 0 9 419 0 9 419 

Directors UK (Storbritannien) 0 7 0 7 

IHM (Island) 534 0 0 534 

Kopiosto (Finland) 22 310 0 0 22 310 

Lita (Slovakien) 0 3 0 3 

Litera-Mechana (Österrike) 0 220 0 220 

Norwaco (Norge) 65 826 0 0 65 826 

Screen Craft Rights (Storbritannien) 0 0 0 0 

SSA/Suissimage (Schweiz) 0 662 0 662 

SACD och SCAM (Belgien, Frankrike, 
Luxemburg, Monaco) 0 1 042 0 1 042 

VDFS (Nederländerna) 0 252 0 252 

Vevam (Nederländerna) 0 1 304 0 1 304 

Wort (Tyskland) 0 2 146 0 2 146 

Ubos 0 0 0 0 

Ylesradio 0 0 0 0 

Totalt 126 187 15 541 0 141 728 

 

 


