
OM UPPHOVSRÄTT



Svenskarna lyssnar på musik som aldrig förr. Digitalisering och internet har 
gjort musiken lättillgängligare än någonsin och med smartphones och datorer 
är den aldrig längre bort än ett fingerklick – vare sig man befinner sig i var-
dagsrummet eller träningslokalen, på flygplatsen eller kaféet. Musik är numera 
ett självklart inslag i de flesta människors vardag, snarare än en kulturform som 
avnjuts vid utvalda tillfällen. Den är ständigt närvarande och spelar en avgörande 
roll – inte bara som känsloförstärkare och identitetsskapare för oss privat – utan 
även som ren affärsnytta. Modebranschen, butiker, film- och dataspelsindustrin 
är bara några av dem som använder musikens oslagbara kraft för att förhöja 
känslostämningar, sammankoppla kulturer och förstärka varumärken.

Med den här texten vill vi förmedla musikbranschens samlade syn på upp-
hovsrättens betydelse i dagens musiklandskap. Vi vill också beskriva varför 
upphovsrätten behövs för att vi ska kunna fortsätta skapa musik och varför  
den är en nödvändighet för alla som vill kunna lyssna på ny musik även  
i framtiden. 

Inledning.
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Upphovsrätten ger den som skapat musiken – både den professionella och 
amatören – en möjlighet att få ekonomisk ersättning för sitt arbete. Den ger 
även musikskaparen ensamrätt på att bestämma hur och i vilka sammanhang 
musiken får användas.  

Upphovsrätten är av största betydelse för fritt skapande, men också för den 
kulturella utvecklingen i stort. I förlängningen handlar det om vilken roll  
musiken ska ha i ett samhälle. Vill vi att det ska vara möjligt att ha musiken  
som yrke? Eller ska musikskapande vara förbehållet dem som sysslar med  
det vid sidan av ett annat jobb? Tack vare upphovsrätten får vi professionella  
musikskapare och ett varierat musikaliskt utbud.

HUR FÅR MAN UPPHOVSRÄTT?
För att ett musikaliskt eller konstnärligt verk ska innefattas av upphovsrätten  
ska det vara ett resultat av enskilt skapande. Det innebär att verket ska visa på  
ett visst mått av självständighet och originalitet, så kallad verkshöjd. Det ska  
inte finnas någon risk för att någon annan utan någon som helst kännedom 
om den andra ska kunna skapa något som låter likadant. 

Man ansöker inte om upphovsrätt, utan skyddet uppstår per automatik i och med 
att det konstnärliga verket kommer till. Idag är ofta flera personer inblandade när 
ett musikstycke skapas. Då brukar fördelningen av de upphovsrättsliga intäkterna 
bestämmas i förhandlingar. Även artister och musiker, d v s de som framför  
musiken, samt producenter har ett skydd enligt upphovsrättslagen. Det kallas 
närstående rättigheter.

HUR LÄNGE ÄR MUSIKEN SKYDDAD?
Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovsmannens död. Skyddstiden för  
närstående rättighetsinnehavare som musiker, artister och producenter (de som 
medverkat på en inspelning men som inte är upphovsmän) är idag 50 år från 
utgången av det år då framförandet eller utgivningen skedde. Fr o m den  
1 november 2013 förlängs skyddstiden till 70 år även för dem.  

EKONOMISK OCH IDEELL RÄTT  
Upphovsrätten består av en ekonomisk och en ideell rätt. Den ekonomiska 
rätten innebär att den som vill framställa exemplar för försäljning eller annan 
spridning till allmänheten eller göra verket tillgängligt genom till exempel 
försäljning, radio- och tv-utsändning, eller via internet först måste ha upp-
hovsmannens tillstånd. Den ideella rätten innebär en rätt att bli namngiven 
som upphovsman och ett skydd mot att verket förändras så att det kränker 
upphovsmannens anseende eller egenart. Den ideella rätten skyddar också mot 
att verket används i kränkande sammanhang, till exempel om musiken används i 
sammanhang som musikskaparen inte har godkänt, som i politiska kampanjer 
eller reklam. 

I grund och botten handlar upphovsrätten om friheten att själv kunna bestämma 
över det man skapat. Därför är principen om den ideella rätten även central 
för yttrandefriheten. Vem vågar yttra sig utan att veta hur ens ord kommer 
att användas? Musiken och orden spelar sin unika roll, just eftersom verket är 
okränkbart och talar med musikskaparens röst. 

Den ideella rätten är förstås mycket viktig, men den ger inte några ekonomiska 
intäkter i sig. Den ekonomiska rätten, däremot, möjliggör försörjning för 
dem som skapar, producerar och distribuerar musiken. Både den ideella och 
den ekonomiska rätten spelar en viktig roll för det fria skapandet och de är 
sammanlänkade på flera sätt. Till exempel kan vetskapen om vem som skapat 
ett visst musikstycke leda till att upphovsmannen i fråga blir efterfrågad och får 
större möjligheter att sälja sådant hen skapar framöver. Därför behövs båda för 
att vi i framtiden ska kunna fortsätta att professionellt skapa, producera  
och framföra musik.

Vad är upphovsrätt?

Hur skiljer sig upphovsrätten från patenträtten? 
Upphovsrätten har 70 års skyddstid efter upphovsmannens död, och patenträtten 20 år  
från den dag patentansökan lämnades in. Upphovsrätten skyddar upphovsmannens 
eget sätt att uttrycka något, patenträtten skyddar den tekniska lösningen på ett problem. 
Det är stor skillnad på hur musik lever på en kulturmarknad jämfört med hur till exempel 
läkemedel tas fram och säljs i butik. Ett patent betalar i normalfallet igen sig på mycket 
kortare tid än musik och andra kulturyttringar.  



Upphovsrätten är avgörande för att människor inom musikbranschen  
ska kunna leva på sina yrken. Här reder vi ut hur upphovsrätten påverkar  
musikbranschens olika aktörer.

KOMPOSITÖRER OCH TEXTFÖRFATTARE
För kompositörer och textförfattare innebär upphovsrätten en frihet att 
bestämma över det man har skapat och en möjlighet att ta betalt för sitt jobb. 
Upphovsrätten är helt enkelt grunden till kompositörers och textförfattares 
ersättning. Med hjälp av upphovsrätten har de möjligheten att själva avgöra 
om de vill föra ut musiken på marknaden och om de vill ta betalt för den.  
De kan lägga ut sin musik på nätet, sätta ett pris på den eller välja att låta den 
vara gratis. Upphovsrätten förhindrar att andra plagierar musiken, tjänar pengar 
på den, förändrar den eller använder den i sammanhang som kompositören eller 
textförfattaren inte vill medverka i. 

För en kompositör eller textförfattare som inte själv är artist finns det vanligtvis 
inga gager (utom vid beställningsuppdrag) eller försäljningsroyalties att förlita 
sig på, utan upphovsrätten är den enda grunden till ersättning. Den ger rätt  
till ekonomisk ersättning i proportion till hur mycket musiken används. 

MUSIKER OCH ARTISTER 
Musiker och artister har rätt till ersättning när inspelade verk, som de medverkat 
på, framförs i exempelvis radio, tv eller som bakgrundsmusik på restauranger. 
För många studio- och bakgrundsmusiker är denna ersättning av stor betydelse, 
eftersom de ofta bara får en engångsersättning i samband med inspelningen och 
alltså inte uppbär någon royalty från sitt skivbolag.

MUSIKBOLAG OCH MUSIKFÖRLAG
För musikbolag och musikförlag är upphovsrätten grunden för verksamhetens 
existens. Upphovsrätten ger dem möjlighet att ta betalt och, tillsammans med  
artisten, kompositören och textförfattaren, fatta beslut om i vilka sammanhang 
man vill nyttja den rättighet som skapats. Eftersom betalning för nedlagda  

Upphovsrätt i musikbranschen.Hur skiljer sig upphovsrätten från äganderätten? 
Äganderätten avser ägande av materiella saker. Upphovsrätten syftar till att skydda det 
immateriella, det man inte kan ta på. Man kan därför självklart äga något utan att för 
den skull vara upphovsman till verket – till exempel en skiva. För trots att man är ägare 
till skivan får man inte sprida musiken vidare på nätet eller arrangera en konsert med 
samma musik utan musikskaparens medgivande. Man får heller inte kopiera skivan och 
sälja exemplaren. Att köpa ett fysiskt exemplar av en skiva innebär alltså inte att man 
förvärvat upphovsrätten till musiken.  

Privat bruk 
Man får framställa ett eller några få exemplar av upphovsrättskyddad musik för privat bruk. 
Med privat bruk menas den närmaste familje- och vänkretsen, det vill säga personer i 
den privata sfären. Dit hör inte arbetsplatser, skolor eller föreningar. Man får självklart 
även spela musik på privata fester. Det är privat bruk, även om det är ett större antal som 
kan ta del av musiken. 

Upphovsrättsliga intäkter
Intäkter som upphovsrättsinnehavaren får när dennas musik spelas upp i exempelvis  
en butik eller restaurang, på radio eller Spotify eller framförs på konsert.

Upphovsman/upphovsrättsinnehavare
En upphovsman/upphovsrättsinnehavare är den person som har skrivit musiken eller 
texten till en låt. Flera personer kan vara upphovsrättsinnehavare till en låt. 

Närstående rättigheter
Upphovsrättslagen ger även artister och musiker som medverkar på en inspelning och den 
som producerat inspelningen ett upphovsrättsligt skydd, både ideellt och ekonomiskt. Det 
innebär att en artist som själv skrivit, framfört och producerat sin musik är såväl upphovsman 
som innehavare av närstående rättigheter.

Rättighetsinnehavare
En eller flera personer som äger rättigheterna till ett verk. Kan vara den ursprungliga 
upphovsmannen, men också ett musikbolag eller ett förlag som förvärvat rättigheterna 
till verket, kan vara rättighetshavare.   

Offentligt framförande
När musik framförs för en publik på en konsert eller spelas upp i exempelvis en butik,  
på en arbetsplats eller restaurang.



ansträngningar kan komma långt senare, behövs upphovsrätten för att bolagen  
ska våga ta risker och göra investeringar för framtiden.

ÖVRIGA AKTÖRER
Utöver musiker, artister, kompositörer, textförfattare, musikbolag och musik-
förlag består musikbranschen av en mängd andra aktörer av olika storlek och 
inriktning vars verksamhet till stor del är beroende av upphovsrätten. Här finns 
bland annat studioproducenter, ljudtekniker, managers och rådgivare inom 
juridik och marknadsföring. 

Musikbolag (skivbolag)
Musikbolag arbetar bland annat med att hitta och utveckla artister, spela in musiken 
samt ansvara för marknadsföring och försäljning av denna musik.

Musikförlag
Musikförlag arbetar på uppdrag av låtskrivare, kompositörer och textförfattare. Musikför-
laget tillvaratar och representerar rättigheterna till upphovsmännens kompositioner så 
att de får ersättning för nyttjandet av deras musikaliska verk. Musikförlagen marknadsför 
musiken till olika sorters användare inom en rad områden, bland annat genom synkroni-
sering i film, tv och reklam och utgivning av noter och låttexter.
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HUR SKULLE MUSIKBRANSCHEN FUNGERA UTAN UPPHOVSRÄTT?
För musikbranschen är upphovsrätten den viktigaste grunden för intäkter.  
Den gör det möjligt att professionellt skapa, framföra och producera musik. 

Motståndare till upphovsrätten hävdar ibland att upphovsrätten verkar inskrän-
kande på människors integritet och yttrandefrihet. Men även musikskapare 
har rätt till integritet och yttrandefrihet. De är viktiga förutsättningar för ett 
fritt och kreativt kulturskapande. Och rätten att uttrycka sig fritt är kopplad till 
möjligheten att skydda sitt verk.

Avskaffar vi upphovsrätten ska vi också vara medvetna om att vi avskaffar den 
professionella musikskaparen. Vi degraderar helt enkelt det kulturella skapandet 
till en hobby. För att bli en duktig musikskapare måste man, precis som i andra 
yrken, tillbringa mycket tid med att träna och förbättra sitt skapande. Med färre 
yrkesutövande musikskapare, utan de mindre bolagens specialistkompetens 
och de större bolagens vilja att investera, måste vi ställa oss frågan om vi har 
möjlighet att behålla den konstnärliga kvaliteten på musiken i framtiden. Kan 
vi verkligen förvänta oss samma utbud och konstnärliga höjd på det som skapas 
om upphovsrätten inte fanns? Utan de intäkter upphovsrätten säkerställer, skulle 
investeringarna med stor säkerhet gå till projekt som utlovar en omedelbar och 
säker avkastning, något som dramatiskt skulle underminera musikutbudet. Det 
smala, nytänkande och unika riskerar då att försvinna.

Utan upphovsrätt skulle intäkterna behöva säkras på något alternativt sätt.  
Ett sådant skulle till exempel kunna vara att upphovsmän, artister och musiker 
förlitar sig på människors lojalitet och goda vilja för att få betalt för sina verk, 
det vill säga, hoppas på att musiklyssnare vill betala på eget initiativ. Donationer 
och crowdfunding kan fungera som komplement - men kan inte ersätta -  
de upphovsrättsliga intäkter som finns idag.  

Med färre investerande företag skulle vi alltså behöva hitta andra sätt att finansiera 
produktionerna. Ett förslag har varit att musiken enbart ska vara offentligt  
finansierad. Men vem ska då besluta om vilka projekt som är värda att satsa på?  
Och kan vi verkligen vara säkra på att musiken inte riskerar att bli politiskt styrd? 

VARFÖR VILL VISSA MUSIKSKAPARE INTE HA UPPHOVSRÄTT PÅ SINA VERK? 
Det kan finnas olika skäl till varför musikskapare inte vill ha upphovsrätt på  
sina verk. Några upplever att upphovsrätten kan bromsa spridningen av 
musiken. Andra har ett ideologiskt motstånd till upphovsrätten. En ökad 
exponering kan upplevas som mer värd än att få betalt för sin kompositörs-
gärning, eftersom man tack vare exponeringen kanske får konsertintäkter och 
säljer kringprodukter vid framträdanden. Men detta är i sig inte en fråga om 
upphovsrättens vara eller icke vara, eftersom det är fullt möjligt att sprida sin 
musik gratis även under nuvarande upphovsrättslag. En viktig faktor för den 
som avstår upphovsrätten är dock att man måste ha ekonomiska tillgångar,  
eller andra yrkesarbeten, som gör att man har råd att avstå ifrån  
sina upphovsrättsliga ersättningar.  

Förändringar av upphovsrätten.
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Det finns ett flertal organisationer som arbetar med upphovsrätten som grund 
och som samlar in pengar till kompositörer, textförfattare, artister, producenter, 
musikbolag och musiker. Dagens ersättningssystem bygger på en väldigt enkel 
princip: yrkesgrupperna ska, var och en för sig, få bästa möjliga arbetsförutsätt-
ningar och ersättning för sitt jobb. 

De olika aktörerna i musikbranschen driver tillsammans på utvecklingen inom 
teknik och distributionssätt för musik. Givetvis måste upphovsrättslagen anpassas 
till de nya förutsättningarna. Inom musikbranschen arbetar man därför ständigt 
med att förbättra licenseringsmodeller och att öka samarbetet mellan rättighets-
organisationerna. Synen på de förändringar som bör göras i upphovsrättslagen 
skiljer sig visserligen något åt mellan organisationerna, men grunden för arbetet 
är respekt för upphovsrätten – att den som skapat musiken både har rätt att  
bestämma över den och att få ersättning för den.

Upphovsrätt i framtiden.VAD SKULLE EN KORTAD SKYDDSTID INNEBÄRA? 
Det har i de senaste årens debatter kommit fram förslag om att korta upphovs-
rättens skyddstid. Det skulle vara förödande för det framtida musikskapandet. 
Ett musikstycke har en annan livscykel än vanliga varor och exploateras ofta på 
marknaden långt efter att det skrivits och registrerats.

Redan idag går majoriteten av musikinspelningar med förlust, trots att det är 
förhållandevis billigt att spela in och distribuera musik. Det innebär att ytterst 
få investeringar vore värda att göra, om man endast hade rätt att ta betalt under 
till exempel en femårsperiod. Incitamentet att marknadsföra musiken i slutet av 
en förkortad skyddsperiod skulle vara litet, eftersom det skulle komma någon 
som inte gjort investeringarna till godo.  
 
De centrala ekonomiska faktorerna är likadana i musikens värld som i andra: 
för att investera vill den som riskerar sina pengar veta att hen har rätt till ersättning 
under en längre tid. Endast extremt kommersiellt gångbara musikprodukter 
som snabbt garanterar hela investeringen, plus en eventuell vinst, skulle vara 
värda att satsa på. Något som givetvis skulle begränsa musikutbudet drastiskt.

Licens och licensavtal
En musiklicens ger rätten att använda någon annans musik. Upphovsrättsinnehavaren 
kan till exempel skriva licensavtal med en part från utlandet som vill distribuera musiken 
utanför Sverige, med en ny digital musiktjänst eller ett avtal för att mångfaldiga verket 
på till exempel cd. Licensen ger den andra parten rätt att använda musiken – att agera 
som repertoarägare – i det land eller sammanhang som licensen avser enligt licensavtalet. 
På intäkterna som genereras betalas en ersättning till upphovsrättsinnehavaren och 
närstående rättighetsinnehavare.



Copyswede licensierar vidarean-
vändning av tv- och radioprogram i 
en rad medier. Copyswede samarbetar 
med Filmproducenternas Rättighets-
förening (FRF), IFPI och radio- och 
tv-företagens samarbetsorganisation 
UBOS. Copyswede administrerar 
också det svenska kompensations-
systemet för privatkopiering, PKE. 

copyswede.se

IFPI Sverige (International 
Federation of the Phonographic 
Industry) företräder musikbolagen 
och representerar cirka 95 procent av  
den totala skivmarknaden i Sverige. 
IFPI samlar in ersättning när musik 
används i bland annat radio och tv.  
Insamlingen sker i samarbete med 
SAMI. IFPI delar även ut musikpriset 
Grammis. 

ifpi.se

NCB (Nordic Copyright Bureau) 
är en nordisk-baltisk organisation 
som i samverkan med upphovsrätts-
organisationer över hela världen 
förvaltar rättigheterna till inspelning  
och kopiering av musik på cd, dvd,  
 
 
 

film, video, internet och så vidare 
för kompositörer, textförfattare och 
musikförlag. 

ncb.dk

SAMI (Svenska Artisters och  
Musikers Intresseorganisation)  
ser till att artister och musiker får 
betalt för sin musik när den framförts 
offentligt och samlar in pengar när 
inspelad musik sprids via radio/tv 
och till exempel i butiker, restauranger, 
gym och diskotek. Över 28 000  
artister och musiker är anslutna till 
SAMI och organisationen har drygt 
40 000 kunder som använder musik  
i sin verksamhet. SAMI:s insamling 
sker i samarbete med IFPI. 

sami.se

Stim (Svenska tonsättares  
internationella musikbyrå) är  
en upphovsrättsorganisation för 
musikskaparna och deras musikförlag. 
Uppdraget är att se till att de drygt 
71 000 anslutna rättighetshavarna får 
ersättning när deras musik spelats 
offentligt. Stim är en ekonomisk 
förening utan vinstintresse.

stim.se

Svenska organisationer som  
arbetar med insamling av upp-
hovsrättslig ersättning av musik. 
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Svenska organisationer som  
arbetar med frågor som rör  
upphovsrätt och musik.
FST (Föreningen svenska  
tonsättare) organiserar de professio-
nella tonsättarna inom det konstmu-
sikaliska området. FST tillvaratar sina 
medlemmars konstnärliga, ekonomiska 
och sociala intressen. 

fst.se 

KLYS är de professionella kultur-
skaparnas samarbetsorganisation, 
vars främsta syfte är att samordna 
yrkesverksamma upphovsmäns och 
utövande konstnärers intressen. 

www.klys.se

MBIN (Music Business Indepen-
dent Network) är en förening för 
ensam- eller fåmansföretagare inom 
musikindustrin. Syftet är att stödja 
medlemmarna, att verka som upp-
dragsförmedling och ett kontaktnät 
inom och utanför föreningen. 

mbin.net

MMF Sweden är en del av Inter-
national Music Managers Forum. 
Föreningens syfte är att i Sverige 
skapa en förståelse för, samt mark-
nadsföra musikmanagers arbete och 
deras artister. 

mmfsweden.se

Musikförläggarna är de svenska 
musikförlagens intresseorganisation. 
De representerar 95 procent av de 
musikförlag som arbetar yrkesmässigt 
med musikförlagsverksamhet. Med-
lemmarna är yrkesmässigt verksamma 
som musikförlag. Med yrkesmässigt 
menas att musikförlaget har som sin 
huvudsakliga verksamhet att vara just 
musikförlag, och inte till exempel 
skivbolag eller bokförlag. 

musikforlaggarna.se

Musikerförbundet är en ideell 
förening (fackförbund) som uppbär 
kollektivavtal inom hela musikom-
rådet (radio/tv, musikindustri, teater 
och scen). Musikerförbundet företrä-
der sina medlemmar i upphovsrätt, 
arbetsrätt, förhandlingar och tvister, 
och ger omfattande juridisk och 
branschrelaterad service (artistavtal). 
Medlemmarna består av musiker och 
artister, musikföretagare, upphovsmän, 
lärare och producenter inom alla 
musikgenrer. 

musikerforbundet.se
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Musiksverige är en intresseorganisa-
tion som kommunicerar och driver 
den samlade musikbranschens frågor. 
Organisationen arbetar för att ge 
den svenska musiken bästa möjliga 
förutsättningar att skapas, utvecklas 
och spridas. Musiksverige arbetar i 
huvudsak med tre områden: upphovs-
rätt, musikexport och branschanpas-
sade utbildningar. Organisationen 
sammanställer dessutom statistik om 
branschen.

musiksverige.org

SKAP (Sveriges kompositörer 
och textförfattare) är Sveriges 
intresseförening för yrkesverksamma 
kompositörer, textförfattare och be-
arbetare. De arbetar med att tillvarata 
medlemmarnas konstnärliga och upp-
hovsrättsliga intressen samt verkar för 
svensk populärmusik. SKAP fördelar 
även bidrag, stipendier och priser. 

skap.se 

SOM (Svenska oberoende  
musikproducenter) är en ideell 
intresseorganisation för oberoende 
svenska musikbolag. Den viktigaste 
uppgiften är att tillvarata medlem-
marnas upphovsrättsliga intressen. 
SOM ingår kollektivt som medlem  
i IFPI. 

som.se

SSES (Swedish Sound Engineers 
Society) är en ideell intresseorgani-
sation för yrkesverksamma ljudtekni-
ker, producenter och sound directors. 
SSES arbetar för att organisera alla 
de som jobbar med ljud oavsett om 
det gäller musikinspelning, reklam, 
broadcast, mastering eller film. 
Huvudfrågor för organisationen är: 
ny teknik, upphovsrätt och bransch-
frågor. 

sses.org

SYMF (Sveriges Yrkesmusiker-
förbund) är en ideell förening  
(fackförbund) som uppbär kollektiv-
avtal för institutionsmusiker. SYMF 
företräder sina medlemmar i upp-
hovsrätt, arbetsrätt, förhandlingar  
och tvister. Medlemmarna består  
av yrkesverksamma musiker, både  
tillsvidareanställda och frilansare, 
inom huvudsakligen symfoni- 
orkestrar, operahus, teatrar och  
länsmusikavdelningar. 

symf.se
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