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KLYS medlemsorganisationers samt 

upphovsrättsorganisationernas internationella 

samarbeten 
 

Här presenterar KLYS sin unika kartläggning över medlemsorganisationernas och 

upphovsrättsorganisationernas internationella samarbeten och nätverk.  

Kartläggningen syftar till att ge en överblick över den stora mängd konstnärsorganisationer 

och nätverk som finns på olika internationella nivåer (nordisk, europeisk och global nivå) och 

till att uppnå synergieffekter mellan dessa organisationer och nätverk, t ex när det gäller 

samarbeten kring gemensamma frågor. KLYS internationella arbetsgrupp initierade under 

vintern 2012 en enkät till medlemsorganisationerna och upphovsrättsorganisationerna, vars 

svar har tjänat som underlag för kartläggningen. Följande uppgifter uppdaterades under våren 

2016 av KLYS koordinator och har kategoriserats under ord, ton, scen/film, bild/form och 

samarbetsorganisationer. 

 

ORD 
 

Sveriges Författarförbund (SFF) 
Kontaktperson: Ewa Ulander 
Länk: http://www.forfattarforbundet.se/verksamhet/internationell-verksamhet/ 
 

Nordiskt 
samarbete 

Europeiskt samarbete Globalt 
samarbete 

Annat internationellt 
arbete 

 
NFÖR: 
Nordiska Författar- 
och 
Översättarrådet 
 
samt inom dess 
ram, Nordiskt 
Fackförfattarmöte 

 
EWC: European Writers’ Council 
Malin Koch styrelseledamot 
(förbundsjurist, SFF) 
 
http://www.europeanwriterscouncil.eu/ 

 
CEATL: Conseil Européen des 
Associations de Traducteurs, 
översättarnas europeiska 
nätverk 
 
http://www.ceatl.eu/ 

 
IFRRO: International 
Federation of 
Reproduction Rights 
Organisations samt 
inom dess ram, 
Author’s forum (ett 
globalt nätverk för 
upphovsmän) 
 
http://www.ifrro.org/ 

 
BWC: 
Baltic Writers’ Council 
http://www.balticwriterscouncil.info  
 
ÖFÖC: Östersjöns Författar- 
och Översättarcentrum 
http://www.bcwt.org/1551 

 

 

 

 

 

http://www.europeanwriterscouncil.eu/
http://www.ceatl.eu/
http://www.ifrro.org/
http://www.balticwriterscouncil.info/
http://www.bcwt.org/1551
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Sveriges Läromedelsförfattares Förbund 
Kontaktperson: förbundsordförande Wiwi Ahlberg och förbundsdirektör Jenny Lundström 
Länk: http://www.slff.se/Om-SLFF/ 

 

Nordiskt 
samarbete 

Europeiskt samarbete Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
 
NFÖR (se ovan) samt 
inom dess ram, 
Nordiskt 
Fackförfattarmöte 

 
 
EWC (se ovan) 
 
http://www.europeanwriterscouncil.eu/ 

 
International Authors 
Forum (IAF). 
http://internationalauthors.org/ 

 
IFRRO samt inom dess 
ram, Author’s forum (se 
ovan) 
 
http://www.ifrro.org/ 

 

 

Dramatikerförbundet  
Kontaktperson: Susin Lindblom 
Länk: http://www.dramatiker.se/om-sdf/samarbeten 
 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
Nordic Writers Guild 
 
http://www.nordicwritersguild.com/en/default.aspx 

 
Europeiskt 
samarbete bl a 
inom ramen för 
FSE (jfr globalt 
samarbete) 

 
FSE: Federation of 
Screenwriters in 
Europe 
 
http://www.scenaristes.org/ 

  
ITI: International 
Theatre Institute 
 
http://www.iti-
worldwide.org/ 

 

 

Svenska Journalistförbundet  
Kontaktperson: Anita Vahlberg 
Länk: https://www.sjf.se/om-oss/journalistforbundet-i-varlden 
 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
NJF: 
Nordiska 
Journalistförbundet 
 
 
 

 
EFJ: 
European Federation of 
Journalists 
 
http://europeanjournalists.org 

 
IFJ: 
International Federation 
of Journalists 
 
http://www.ifj.org 

 
Driver projekt för 
uppbyggnad av/stöd till 
journalistförbund i 
utvecklingsländer 
tillsammans med IFJ och 
Union to Union 

http://www.europeanwriterscouncil.eu/
http://internationalauthors.org/
http://www.ifrro.org/
http://www.nordicwritersguild.com/en/default.aspx
http://www.scenaristes.org/
http://www.iti-worldwide.org/
http://www.iti-worldwide.org/
https://www.sjf.se/om-oss/journalistforbundet-i-varlden
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ALIS 
Kontaktperson: Helen Asker 
Länk: http://www.alis.org/om-alis/var-verksamhet/ 
 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
Mycket av det 
internationella arbetet 
på ordområdet sker 
genom ALIS 
medlemsorganisationer 
(SFF, SJF, SDF och SLFF, 
jfr ovan) 

 
Se Nordiskt samarbete. 

 
Medlem i IFRRO, som 
Creator Association 
Member 
 
http://www.ifrro.org/ 

 
Samarbetar med vissa 
systerorganisationer i 
Europa, ibland annat 
Finland, Danmark, 
Holland och 
Storbritannien 

 

 

TON 
 

SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare 
Kontaktperson: Alfons Karabuda 
Länk: http://www.skap.se/detta-ar-skap/samarbeten-och-natverk 
 

Nordiskt samarbete Europeiskt samarbete Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
NPU: 
Nordisk 
populärauktorunion 
 
NU: Nordisk Union – 
samarbete mellan de 
nordiska 
upphovsrättssällskapen 

 
 

 
ECSA:  
European Composer & 
Songwriter Alliance - De 
europeiska kompositörerna 
och tonsättarnas 
lobbyorganisation, med 
generalsekreterare 
och kansli i Bryssel. 
Ordförande i ECSA är Alfons 
Karabuda, omvald i februari 
2016 för perioden 2016-
2019. 
  
http://www.composeralliance.org/ 
 

Authors Group: 
Ett ECSA-initiativ som 
utöver musiker, består av 
författare, journalister 
regissörer och dramatiker. 

 
IMC: 
International Music 
Council – världens 
ledande globala 
organisation gällande 
musikens värde. 
Bildades av UNESCO 
1949 och har fungerat 
som rådgivande 
instans till FN sedan 
dess. Alfons Karabuda 
är sedan 2015 Vice 
Executive President.  
  
http://www.imc-cim.org 

 
Ja 

 

 

http://www.ifrro.org/
http://www.composeralliance.org/
http://www.cisac.org/
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Föreningen Svenska Tonsättare  
Kontaktperson: Martin Q Larsson 
Länk: http://www.fst.se/ 
 

Nordiskt samarbete Europeiskt samarbete Globalt 
samarbete 

Annat 
internationellt 
arbete 

 
NKR: 
Nordiska Komponistrådet 
 
http://nordiccomposers.com/ 
 

Nordiska Musikdagar 
 
http://www.nordicmusicdays.org/ 

 
ECSA (se ovan)  
 
http://www.composeralliance.org/  

 
samt inom dess ram ECF 
(tonsättarna) och FFACE 
(kompositörer på det 
audiovisuella området), 
nätverket RE: New Music: 
 
http://renewmusic.org/ 

 
 

 
 
 

 

 

Federationen Svenska Musiker  
Kontaktperson: Jan Granvik 
 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt 
samarbete 

Annat 
internationellt 
arbete 

 
NMU: 
Nordisk musikerunion 
 
http://www.nordicmusiciansunion.com/stadgar.html 

 
Euro-FIM (jfr globalt 
samarbete) 
 
IAO, International 
Artist Organisation (I 
nuläget består 
medlemmarna av 
europeiska 
organisationer men 
de satsar på ett 
globalt samarbete)   
 
http://www.iaomusic.org/ 

 
FIM: 
International 
Federation of 
Musicians 

 
http://www.fim-

musicians.org/ 

 
Driver bistånds-
projekt i främst 
Afrika, men även i 
Brasilien, m stöd av 
LO/TCO 

 

STIM 
Länk: http://www.stim.se/sv/OM-STIM/Organisation/Internationellt-samarbete/ 

 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
NCB:  
Nordisk Copyright 
Bureau - tillvaratar 
musikskaparnas 

 
GESAC: 
Groupment Européen 
des Sociétés d'Auteurs 
et Compositeurs -  

 
BIEM: 
förhandlingsorganisation 
för inspelnings- 
rättigheter 

 
Ja 

http://nordiccomposers.com/
http://www.composeralliance.org/
http://renewmusic.org/
http://www.nordicmusiciansunion.com/stadgar.html
http://www.fim-musicians.org/
http://www.fim-musicians.org/
http://www.stim.se/sv/OM-STIM/Organisation/Internationellt-samarbete/
http://www.gesac.org/
http://www.biem.org/
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rättigheter vid 
inspelning, 
mångfaldigande och 
spridning av skyddad 
musik och text på cd, 
vinyl, dvd el likn 
 
http://www.ncb.dk/ 

representerar 
europeiska upphovsmän 
inom bl a musik, 
litteratur och bildkonst 
 
http://www.gesac.org/ 

 
 
http://www.biem.org/ 
 

CISAC: utföranderätts- 
sällskapens samarbets- 
organisation 
 
http://www.cisac.org 

 

SAMI 
Kontaktperson: Martina Andersson 
Länk: http://www.sami.se/om-oss/internationella-relationer.aspx 
 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
Ja 

 
AEPO-ARTIS: Association 
of European Performers' 
Organisations 
 
http://www.aepo-artis.org/ 

 
SCAPR: 
the Societies Council for 
the Collective 
Management of 
Performers rights 
 
http://www.scapr.org/  

 
Ja 

 

 

SCEN/FILM 
 

Teaterförbundet/för scen och film 
Kontaktperson: Mika Romanus (förbundsdirektör), Christina Olofson och Elisabet Gustafsson(Sveriges 
filmregissörer) 
Länk: http://www.teaterforbundet.se/web/a8d237e0-f57b-4bf9-af66-2024a037a128.aspx#.URDLTKXuDW8  
 

 

Skådespelare: 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
NSR: 
Nordiska 
skådespelarrådet  
 

 
Euro-FIA (jfr globalt 
samarbete) 
 
http://www.fia-
actors.com/en/eurofia.html 

 
FIA (International 
Federation of Actors) 

 
Driver biståndsprojekt, 
genom FIA och UNI-MEI, 
bl a i Afrika och 
Latinamerika  

 

 

http://www.ncb.dk/
http://www.gesac.org/
http://www.biem.org/
http://www.cisac.org/CisacPortal/security.do?method=beforeAuthenticate
http://www.cisac.org/
http://http/www.aepo-artis.org/
http://www.aepo-artis.org/pages/7_1.html
http://www.scapr.org/
http://www.teaterforbundet.se/web/a8d237e0-f57b-4bf9-af66-2024a037a128.aspx#.URDLTKXuDW8
http://www.fia-actors.com/en/eurofia.html
http://www.fia-actors.com/en/eurofia.html
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Tekniska och administrativa yrken på scenområdet och filmarbetare: 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
Nordiskt samarbete inom 
ramen för UNI-MEI (jfr 
globalt samarbete) 
 

 
 
http://www.uniglobalunion.org 

 
Europeiskt samarbete 
inom ramen för UNI-MEI 
(jfr globalt samarbete) 
 
http://www.uniglobalunion.org 

 

 
UNI-MEI (Global Union 
for media, entertainment 
and arts) 
 
http://www.uniglobalunion.org 

 
Se ovan. 

 

Filmregissörer: 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 FERA: 
den europeiska 
filmregissörs- 
organisationen 
 
http://www.filmdirectors.eu/ 

  
 

 

 

Svenska Regissörsföreningen (teaterregissörer) 
Kontaktperson: Stefan Moberg, Judit Benedek 
Länk: http://www.teaterforbundet.se/web/a8d237e0-f57b-4bf9-af66-2024a037a128.aspx#.URDLTKXuDW8 
 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
NSiR:  
Nordiska 
Sceneinstruktörsrådet - 
det nordiska 
teaterregissörs- 
Samarbetet 
 

 
Har etablerade 
kontakter i Ungern samt 
Frankrike och Tyskland 
dit studieresor ordnats 

 
Tagit emot flera besök 
från Kina och planerar 
studieresor dit 

 
Samarbetsavtal med den 
estniska 
regissörsföreningen, 
nära kontakter med bl a 
Directors Guild of Britain 

 

 

 

 

http://www.uniglobalunion.org/
http://www.uniglobalunion.org/
http://www.uniglobalunion.org/
http://www.filmdirectors.eu/
http://www.teaterforbundet.se/web/a8d237e0-f57b-4bf9-af66-2024a037a128.aspx#.URDLTKXuDW8
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Oberoende Filmares förbund  
Kontaktperson: Jennifer Jerez 
Länk: http://off.se/ 

 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
Nordic Panorama, 
Filmkontakt Nord, Kerstin 
Übelacker 
 

 
http://www.nordiskpanorama.com/ 

 
EDN:  
European Documentary 
Network 
 
http://www.edn.dk/ 
 

 

 
B2B Doc 

 
Kontakt med AGdok, 
systerorganisation i 
Tyskland 

 

 

Rättighetsbolaget  (TF) 
Kontaktperson: Ulf Mårtens 
Länk: http://www.teaterforbundet.se/web/a8d237e0-f57b-4bf9-af66-2024a037a128.aspx#.URDLTKXuDW8 
 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
Nordisk upphovsmanna- 
och utövarallians 
(informellt nordiskt 
nätverk i 
upphovsrättsfrågor), NSR 
(se Teaterförbundet 
ovan) 
 

 
Euro-FIA, AEPO-ARTIST: 
europeiskt samarbete 
mellan collecting 
societies för utövande 
konstnärer 
 
http://www.aepo-artis.org 
 

 SAA  via Copyswede för 
upphovsmän (se nedan) 
  

 
 

 
Verkar internationellt via 
KLYS, bevakning av 
WIPOs arbete. 

 

 

  

http://www.nordiskpanorama.com/
http://www.edn.dk/
http://www.aepo-artis.org/
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BILD/FORM 
 

Svenska tecknare  
Kontaktperson: Tyra von Zweigbergk 
Länk: http://www.svenskatecknare.se/om/internationellt/ 
 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
NVK:  
Nordisk Visuell 
Kommunikation, 
representant för Svenska 
Tecknare är Lars Fuhre. 
SDA: Scandinavian 
Design Alliance –
designernätverk 

 

 
EIF:  
European Illustrators 
Forum, Anders Sunesson 
sitter i styrelsen 
 
http://www.european-
illustrators-forum.com/ 

 
ICOGRADA 
http://www.icograda.org/ 

 

 

 

Svenska Fotografers Förbund 
Kontaktperson: Paul Vestergren 
Länk: http://www.sfoto.se/f/nyheter/norden-blir-centrum-europasamarbete 
 

Nordiskt 
samarbete 

Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
Pyramide Norden, 
ordförande är Paul 
Vestergren (Sveriges 
Fotografers förbund) 

 
Pyramide Europa, finsk 
ordförande 
 

 

 
IFRRO: 
International Federation of 
Reproduction 
Rights Organisations 
 
http://www.ifrro.org/ 

 
 och  
 

Authors Forum.  
 
http://www.internationalauthors.org/ 

 
Bevakning av CEPIC: 
internationell organisation för 
nyhetsbyråer och bildbyråer 
 
http://www.cepic.org/ 
 

 

 

 

http://www.european-illustrators-forum.com/
http://www.european-illustrators-forum.com/
http://www.icograda.org/
http://www.ifrro.org/
http://www.internationalauthors.org/
http://www.cepic.org/
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KRO/KIF 
Kontaktperson: Katarina Jönsson Norling, Sanna Svedestedt Carboo (internationellt konsthantverk)  
Länk: http://www.kro.se/4045 
 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
NKF: 
Nordiska konstförbundet 
– en organisation för 
bildkonstnärer i de 
nordiska länderna, som 
syftar till att skapa 
nätverk 
 
http://www.nkf.se/ 

 
Nordiskt samarbete via 
IAA. 
 
NNCA - Nordic Network 
of Craft Associations 
 

 
IAA Europa: 
KRO representeras i 
Europastyrelsen av 
Pontus Raud 
 
http://www.iaa-europe.eu/ 
 

Culture Action Europe 

 

 
IAA:  
International Artist 
Associations - verkar för 
att stärka samarbetet 
mellan konstnärer och 
för att förbättra deras 
villkor internationellt. 
KRO är representerat i 
världsstyrelsen genom 
Katarina Jönsson Norling 
 
http://www.aiap-iaa.org 

 
Ja, MU-avtalet har börjat 
väcka intresse 
internationellt. Besök i 
andra europeiska länder 
för att berätta om MU. 
 
 

 

 

Bildupphovsrätt i Sverige 
Kontaktperson: Mats Lindberg 
Länk: http://bus.se/om-oss/internationellt-arbete 

 

Nordiskt 
samarbete 

Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
Ja 

 
EVA:  
European Visual Artists, 
Mats Lindberg (BUS) är 
styrelseledamot 
 
http://www.evartists.org/ 

 

 
IFRRO, CISAC, och inom dess 
ram CIAGP för 
bildorganisationer, 
International Authors Forum, 
globalt 
upphovsmannanätverk, 
främst inom text och bild, 
(Mats Lindberg i steering 
committée)  
 
http://www.ifrro.org/ 
http://cisac.org/ 
http://www.internationalauthors.org 

 

 
OnLineArt 
 
http://www.onlineart.info/ 

 

 

 

http://www.nkf.se/
http://www.iaa-europe.eu/
http://www.aiap-iaa.org/inside.iaa.ga.pilsen.2015.htm
http://www.evartists.org/
http://www.internationalauthors.org/
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SAMARBETSORGANISATIONER 
 

KLYS 
Kontaktperson: Ulrica Källén 
Länk: http://www.klys.se/internationellt-1.html 
 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
Nordiskt konstnärsråd 
(informellt nätverk 
mellan KLYS nordiska 
systerorganisationer),  
 
Nordisk upphovsmanna- 
och utövarallians 
(informellt nätverk i 
upphovsrättsfrågor 
mellan 
konstnärsorganisationer i 
de nordiska länderna) 
 
 

 
ECCD - European 
Coalitions for Cultural 
Diversity: IFCCDs 
europeiska gren (se 
globalt samarbete) 
 
KLYS deltar i 
referensgruppen till EU:s 
ministerråds per-
manenta arbetsgrupp 
(CAC) för kultur- och 
mediefrågor på 
Kulturdepartementet. 
 

 
IFCCD: International 
Federation of Coalitions 
for Cultural Diversity - 
världsomspännande 
nätverk för 
kulturorganisationer som 
syftar till att värna 
kulturell mångfald 
 
http://www.ficdc.org/?lang=fr 

 
KLYS arbetar även direkt 
mot EU-parlamentet, 
EU-kommissionen samt 
ministerrådet. Vi följer 
den kulturpolitiska 
utvecklingen i andra 
länder, inte minst i 
krisdrabbade sådana. 
 
KLYS har även ett eget 
internationellt nätverk 
för bevakning och 
agerande i 
internationella frågor. 

 

 

Copyswede 
Kontaktperson: Lars Grönqvist 
Länk: http://www.copyswede.se/om-copyswede/andra-organisationer-3/ 
 

Nordiskt samarbete Europeiskt 
samarbete 

Globalt samarbete Annat 
internationellt 
arbete 

 
Ja 

 
SAA: 
Society of Audiovisual 
Authors, representerar 
collecting societies för 
upphovsmän på AV-
området 
 
http://www.saa-authors.eu/ 
 

  

 

http://www.ficdc.org/?lang=fr
http://www.saa-authors.eu/

