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Angående din kritik mot musikförlagen 

Vi skriver till dig angående felaktigheter i din kritik mot musikförlagen gällande avtals
diskussionerna med Stockholms Stadsteater. Då du har avböjt vårt erbjudande om ett 
snabbt möte känns det angeläget för oss att genom detta brev istället kort fa beskriva våra 
utgångspunkter. 

Musikförlagens själva grundidé Ät naturligtvis att nå ut med sin musik i så många olika 
sammanhang som möjligt. Det är det vi lever av och det gynnar såväl upphovsmän som 
publik. Vi är ingen stor bransch, men sammanlagt är vi ändå omkring 200 personer i 
Stockholm som dagligen arbetar med att exempelvis i nära samverkan med olika teatrar 
bistå i musikval, hantera rättigheter med mera. 

När det gäller den aktuella föreställningen De fre musketörerna så förlorar såväl musikförlag 
som upphovsmän, teatern och publiken på att avtalsfrågan ännu inte är löst. Din beskriv
ning av att detta bottnar i att musikförlagen inte respekterar Stim-avtalet är direkt felaktig, 
vilket också bekräftas av Stim. För denna typ av föreställning, där musiken har en mycket 
framträdande plats, skrivs avtalen direkt med respektive upphovsman, och där har musik
förlagen en viktig roll som länk mellan teatrar och upphovsmän. Detta samarbete fungerar 
normalt sett mycket bra. Så skedde med Stadsteatern exempelvis i samband med Edith 
Piaf-föreställningen 2002. Som framkom av en artikel i SvD i förra veckan så ställer sig 
även andra kulturinstitutioner i Stockholm frågande till hur Stadsteatern har kunnat försätta 
sig i denna situation. 

Trots att inga avtal fanns på plats när föreställningen började har förlagen ändå med alla till 
buds stående medel försökt att under sommaren och början av hösten hitta lösningar inom 
ramen för de avtal som förlagen har med sina upphovsmän. Flertalet av upphovsmännen 
har också ställt sig positiva till att deras verk används, under förutsättning att parterna kan 
enas om ersättningsnivån, vilket är en process som pågår i skrivande stund. 

Att du som Kulturborgarråd i detta skede väljer att ensidigt peka finger och dessutom 
sprida felaktig information är minst sagt anmärkningsvärt. Sådana utspel gynnar självklart 
ingen av de inblandade parterna. Om du är intresserad av att agera för teaterns, upphovs
männens och publikens bästa vore det istället önskvärt med en dialog inriktad på samför
stånd och lösning av det konkreta problemet i just detta fall. 
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Vi står givetvis fortfarande till förfogande för ett möte för att beskriva musikförlagens 
verksamhet och vår syn på detta temaområde. Vår förhoppning är att vi från och med nu 
gemensamt kan arbeta för att skapa ett ännu bättre musik- och kulturliv i Stockholm utifrån 
våra respektive roller. 
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