
Rapport till Rättighetshavarmötet den 19 maj 2022  
om det upphovsrättsliga arbetet och Upphovsrätt Scen & Films 
verksamhet 

Scen & Films arbete på upphovsrättsområdet sker dels inom ramen för förbundets egen 
verksamhet, dels ge nom det helägda bolaget "Upphovsrätt Scen & Film AB" 
(Upphovsrätt Scen & Film) och genom de upphovsrättsliga samarbetsorganisationerna 
Copyswede och SAMI. 

Teaterförbundets Rättighetsbolag Tromb AB har under året bytt namn. Det nya namnet, 
som kom på plats i slutet på året, är Upphovsrätt Scen & Film. Namnbytet kan 
ses som ett naturligt steg i förlängningen av förbundets namnbyte. Det har även rått viss 
otydlighet i vad bolaget egentligen har hetat i dagligt tal, då vissa använt namnet 
Rättighetsbolaget och andra det tidigare namnet TROMB. I och med namnbytet till 
Upphovsrätt Scen & Film vill förbundet dels skapa ytterligare tydlighet i att hantering av 
upphovsrättigheter och ersättning för dessa är en integrerad del av förbundets 
medlemserbjudande, dels lägga en solid grund till att ett och samma namn används 
framgent för bolaget  Upphovsrätt Scen & Film. 

Upphovsrättsliga ersättningar 

Under året uppgick den totala upphovsrättsliga ersättningen till 127 555 930 miljoner kr 
brutto vilket genom förbundets försorg fördelades till rättighetshavarna. Av detta belopp 
inkasserade Upphovsrätt Scen & Film 105 325 962 kr. Rättighetshavarna är utövande 
konstnärer (skådespelare, artister och dansare) och upphovspersoner (regissörer, 
scenografer, koreografer, Afotografer, kostymdesigners och animatörer). 



2 

Upphovsrätt Scen & Films inkassering av upphovsrättslig ersättning 

I enlighet med Förbundets kollektivavtal på film och tvområdet kunde Scen & Film 
inkassera 81 341 339 kr (82 979 639 kr 2020). 

Från Copyswede 12 875 865 kr (30 378 625 kr) för samtidig oförändrad vidaresändning 
av tvprogram/filmer i kabelnät eller över internet. 234 319 kr (23 324 973 kr) för PVF 
(svenska program sända i nordiska länder) samt 6 727 740 kr (7 631 222 kr) avseende 
privatkopiering.  

Från SAMI 1 405 455 kr (1 973 301 kr) för offentligt framförande av tvsändningar i 
hotellfoajéer, på flygplatser, tågstationer med mera.  

I enlighet med reglerna i Förbundets kollektivavtal med SVT utbetalades 1 415 813 kr 
(1 140 727 kr första licensperiod) direkt till de medverkande (inhouse).  

4 020 333 kr (4 277 336 kr) betalades direkt till de medverkande via producenterna för 
SVT:s beställningar och samproduktioner.  
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Genom Förbundets kollektivavtal med Sveriges Radio betalades 2 757 188 kr (2 361 679 
kr) ut i sändning/webbersättning. För Utbildningsradion betalades 1 984 909 kr (1 737 
586 kr) ut för tv och radio.  

Ersättning för dubbning direkt till de medverkande uppgick till 2 261 181 (1 128 000 kr). 

SAMI betalar direkt till Förbundets medlemmar för musikframföranden i radio, tv och i 
andra offentliga sammanhang såsom butiker, hotell och gym. Från och med 2018 har 
SAMI bestämt att förbunden inte ska få förbundsspecifika uppgifter om utbetalningar. 
Det kan konstateras att ersättningarna än så länge fortsätter att öka trots turbulens 
kring framväxten av det nya digitala medielandskapet. 

Upphovsrättsliga ersättningar enligt ömsesidighetsavtal med andra länder 

Filmex i Danmark inkasserade på uppdrag av Upphovsrätt Scen & Film 2 474 371 kr 
(1 900 201 kr).  Från Norsk Skuespillerforbund har erhållits 266 873 kr (461 101 kr). 

Upphovsrätt Scen & Film betalade till Filmex Danmark 1 362 175 kr (2 696 566 kr), till 
Norsk Skuespillerforbund1 158 983 kr (679 054 kr) och till Filmex Finland 864 195 kr 
(359 171 kr) för prestationer som exponerats i svenska medier. 

Förhandlingsorganisationen Copyswede har under året översänt upphovsrättsersättning 
(kabel och privatkopieringsersättning) till upphovsrättsorganisationer utanför Norden 
för prestationer som exponerats i svenska medier. Dessa organisationer har samtidigt 
översänt ersättning för svenska upphovsmän och utövares prestationer som exponeras 
utomlands. Copyswede har under året även gjort andra direkt betalningar till våra 
medverkande som inte tidigare redovisats statistiskt Totalt utbetalt belopp direkt till 
våra medverkande 2021 var 9 790 544 (11 268 060 kr) endast ersättning från utlandet 
utanför Norden)  

Upphovsrättsarbetet under 2021 i korthet 

Påverkansarbete och internationellt samarbete 

Förbundet och Upphovsrätt Scen & Film följer och deltar aktivt i flera arbeten som pågår 
på upphovsrättens område, ofta som egen medlemsorganisation, men ibland genom 
Klys och Copyswede. Som ett exempel kan nämnas påverkansarbete avseende EU:s 
förslag till ny upphovsrättslagstiftning, det så kallade DSMdirektivet.  

Scen & Film inlämnade till Justitiedepartementet ett noga genomtänkt remissvar den 13 
december 2020 och deltog även aktivt i samarbetet med andra konstnärsorganisationer 
(genom Klys) inför och under arbetet med remissvaret. Därefter analyseras DSM
direktivets mer praktiska betydelse för förbundet och dess medlemmar. Upphovsrätt 
Scen & Film har även deltagit i utredningen kring en oavvislig ersättningsrätt för 
upphovspersoner och utövande konstnärer. 
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Upphovsrätt Scen & Film har även deltagit i utredningen kring privatkopierings
ersättning (PKEutredningen) med utgångspunkt att modernisera och effektivisera PKE
systemet för att säkerställa en rimlig ersättning för privatkopiering även i framtiden. 
Utredningen lämnade sitt betänkande under våren 2022 och föreslog en rad 
förändringar kring nuvarande regelverk.  

På nordisk nivå finns ett nära samarbete med systerorganisationer såsom 
Dramatikerförbundet, Create Denmark, Norsk Skuespillerforbund och Norsk 
Filmforbund. Det europeiska och internationella upphovsrättsarbetet bedrivs primärt 
genom samarbetsorganisationer såsom FIA, FERA och AEPOARTIS. 

Upphovsrättsligt förhandlingsarbete 

Under 2021 startade en rad förhandlingar avseende upphovsrättsliga nyttjanden och 
därtill kopplade ersättningar, bland annat avseende långfilm på Netflix plattform och 
reprisersättning för tvserier på TV4s kanaler.  

Förbundet startade även en omförhandling med Medieföretagen avseende den så 
kallade ”Bilaga 9”, där sedan tidigare ersättning för nyttjande av tvserier för olika 
streamingplattformar slås fast. Omförhandlingen gäller bland annat hur långfilm på 
liknande plattformar ska klareras och betalas. I väntan på att den förhandlingen ska bli 
klar gör förbundet så kallade ”säröverenskommelser” kring ersättning och nyttjande per 
varje enskild långfilmsproduktion. 

Det har även bedrivits flertalet förhandlingar om upphovsrättsliga ersättningar och 
nyttjanden för digital scenkonst, exempelvis när en teaterföreställning filmas och klipps 
ihop till ett digitalt verk som kan visas på olika plattformar utanför själva 
teatersalongen.  

Ett projekt har startats upp kring kommande förhandlingar om upphovsrättsligt 
nyttjande och ersättning för så kallat ”ljuddrama” på streamingplattformar såsom 
Spotify, samt ljudböcker på plattformar som Nextory och Book Beat.  

Övrigt upphovsrättsligt arbete 

Förbundet och Upphovsrätt Scen & Film arbetar aktivt för att flera, "nya" 
rättighetsgrupper ska bli del av relevanta kollektivavtal och därmed kunna få ersättning 
när sådana rättighetshavares rättigheter används i olika samman hang. Exempel på 
"nya" rättighetsgrupper på film och tvområdet är klippare, ljuddesign och maskdesign. 
Framgång nåddes under 2021 i detta arbete, då klippare numera kan få del av vidare
sändningsersättning från Copyswede, förutsatt att giltigt rättighetsförbehåll finns i det 
enskilda medverkanskontraktet. Arbetet är dock inte på långa vägar avslutat, utan 
fortsätter inom olika områden. 
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Administrationsavgifter 

Under 2021 beslutade styrelsen för Upphovsrätt Scen & Film en mer formell årlig rutin 
för fastställande av administrationsavgifter för de ersättningar som härrör från 
förbundets kollektivavtal  främst från film och tvproduktion. Eftersom dessa 
ersättningar beror på hur många produktioner som görs under året, är ersättningen inte 
känd på förhand. Därför fastställs administrationsavgifterna av styrelsen varje år genom 
en uppskattning av årets intäkter, minus bolagets kostnader. Kansliet tillser att styrelsen 
får underlag för beslutet. 

Upphovsrätt Scen & Films stipendieverksamhet 

Upphovsrätt Scen & Films stipendier fördelas efter ansökan till personer inom olika 
yrkesgrupper, som utses av en stipendiekommitté. Vid årets stipendieutdelning i augusti 
fick följande personer stipendier: 

Skådespelarna: Astrid Assefa, Anders Beckman, Marie Delleskog, Kajsa Ernst, Johan Hson 
Kjellgren, Pia Johansson, Victoria Kahn, Mikael Odhag, Ingela Sahlin, Haakon Svenson, 
Helen Söderqvist 
Regissörerna: KjellÅke Andersson, Antonia Carnerud, Richard Hobert, Stellan Olsson 
Filmfotograferna: Rolf Lindström, Hans Welin 
Scenograferna: Gert Wibe 
Kostymdesigner: Ewa Mark 
Koreografen: Petra Nielsen 

Upphovsrätt Scen & Film fördelar även ett boendestipendium till GrezSurLoing. För 2021 erhölls 
det av Felicia Löwerdahl och Kerstin Perski. 
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