
 
 
 
Styrelsens förslag gällande: 
 
 
 
Modernisering av Samis rollkoder 
 

Till Samis ordinarie föreningsstämma den 14 maj 2018 föreslår en enig styrelse reviderade 
och moderniserade rollkoder för Samis fördelning av ersättningar.  
Bakgrund 
Alltsedan Sami bildades har fördelning av insamlade ersättningar byggt på en kategorisering 
och värdering av artisternas och musikernas medverkan på en inspelning (det så kallade 
poängsystemet). Regelsystemet med olika rollkoder kopplade till en viss poäng per spelminut 
har alltså många år på nacken och har endast marginellt utvecklats över tid. De nu gällande 
rollkoderna togs i bruk 2004.  
Eftersom artisterna och musikerna själva kategoriserar sin medverkan i förhållande till Sami, 
ställs höga krav på rollkodernas definitioner. Definitionerna måste formuleras på ett sätt så 
att artister och musiker känner igen sig. Sedan Samis rollkoder tillkom har dessutom 
musikvärlden utvecklats när det gäller hur utövande konstnärer skapar och jobbar med ljud 
och musik. Rollkoderna har helt enkelt inte följt med i utvecklingen.  
Att modernisera och uppdatera rollkoderna har varit en prioriterad fråga för styrelsen de 
senaste åren. En arbetsgrupp bestående av representanter från styrelsen samt expertis från 
Samis tjänstemän har arbetat med frågan sedan 2015. Uppdraget till arbetsgruppen har varit 
att modernisera rollkoderna samt anpassa dessa efter de tekniska förutsättningar som idag 
existerar nationellt såväl som internationellt. 
  



Nu gällande rollkoder 
Roller, rollkoder och tillhörande poäng 

Roll  Rollkod Poäng Beskrivning 
Soloartist  S 1-7 Huvudartisten 
Dirigent  D 5 Medverkande som dirigerat kör eller orkester med 

16 eller fler 
Kapellmästare  K 2-3 Medverkande som agerat som ledare av sång- eller 

instrumentalgrupper. 1 st = 3p, 2-4 st = 2p (var) 
Gruppmedlem G 1-7 Flera personer ingår i huvudakten, t ex ett band 
Övriga musiker M (CM) 1 Medverkande som inte ingår i huvudakten,  

t ex inhyrda studiomusiker eller körmedlemmar 
(CM) 

Studiodirigent P  1 Icke ljudande medverkan – utövande producent 
(studioproducentens bidrag till framförandet som 
sådant ska i inspelningsögonblicket ha en 
konstnärlig påverkan som klart framträder på den 
färdiga inspelningen) 
 
1-2 st = 1p (var), 3 st =0,66p (var) 

 
Poäng för grupper, orkestrar och körer 

Roll Poäng 
Enmannagrupp 1 x 7 poäng 
Duo 2 x 6 poäng 
Trio 3 x 4 poäng 
Kvartett 4 x 3 poäng 
Kvintett & Sextett 5-6 x 2 poäng 
Septett & Oktett med namngivna 
medverkande 

7-8 x 2 poäng 

Nio eller fler i grupp som alla är namngivna 1 poäng vardera 
 
  



Poäng för Soloartister 
Antal soloartister på en inspelning Poäng 
1 Soloartist 7 poäng 
2 Soloartister 2 x 6 poäng 
3 Soloartister 3 x 4 poäng 
4 Soloartister 4 x 3 poäng 
5-8 Soloartister 5-8 x 2 poäng 
Nio (9) eller fler Soloartister 1 poäng vardera 

 
För varje inspelning kan en utövare endast ha en roll, och då väljs den som ger högst poäng.  
Problem med nuvarande rollkoder 

 Rollkoderna och deras definitioner är förlegade och harmoniserar inte med dagens 
sätt att skapa musik. 

 
 Vissa rollkoder och deras definitioner innebär problem för både musiker och 

handläggare på Sami då det är svårt att förstå när de ska användas, exempel: 
o Studiodirigent  
o Kapellmästare 

 
 
  



Förslaget 
Om förslaget 
Rollkodsmatrisen har lagts samman till en enklare modell som gör det lättare att hitta vilken 
rollkod som skall väljas när Sami-listan fylls i. 
Rollkoderna Kapellmästare och Studiodirigent har tagits bort och ersatts av Ljudande 
Producent (någon som både spelar och har en producentroll) och Konstnärlig Producent 
(någon som inte spelar, men påverkar inspelningen konstnärligt).  
Rollkoden Musiker har traditionellt enbart kunnat få ett poäng oavsett om den medverkande 
har spelat flera instrument. I förslaget kan rollen få två poäng om den medverkande spelat 
flera instrument inom olika instrumentgrupper. Instrumentgrupperna bygger på den 
instrumentgruppering som används internationellt av samarbetsorganisationen SCAPR och 
tillämpas av flertalet kollektiva rättighetsförvaltande organisationer. 
Vid registrering skall alla instrument som spelas registreras.  
Det kommer att finnas en ”instrumentlista” där man anger vilket instrument eller vilken 
vokalinsats som framförts. För att harmonisera med internationell tillämpning delas 
instrument och vokalinsatser in i instrumentgrupper enligt följande: 

 Keyboards 
 Mechanical 
 Percussion 
 Strings 
 Tuned percussion 
 Vocal 
 Wind 
 Others  Det är viktigt att registrera samtliga instrument när man fyller i Sami-listan då man annars 

kan gå miste om internationella ersättningar från sällskap som (precis som ovan) ger högre 
ersättning om man spelar flera instrument. 
Inom varje utövartyp finns ett maxantal per inspelning (se nedan*). Om det ändå skulle finnas 
fler medverkande på en inspelning än maxantalet anger, minskas poängen per individ 
proportionerligt med antalet medverkande.  
 


