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STREAMA GUDSTJÄNST PÅ WEBB OCH UPPHOVSRÄTT
Vad ska jag göra om jag vill livesända min gudstjänst inklusive musik?
Det finns några alternativ. De har olika fördelar och nackdelar. När det
gäller de tekniska lösningarna hänvisar vi till andra dokument. Texten nedan
förklarar de olika licenserna som behövs och inte behövs beroende på vilken
plattform man använder.
LIVESÄNDNING MED MUSIK PÅ YOUTUBE, FACEBOOK
(INSTAGRAM) OCH VEVO
Om du bara streamar tal behövs inga licenser. Om du streamar med musik,
live eller lägger upp gudstjänster med musik på via dessa tjänster gäller
följande:
• Ingen kostnad för att använda sajten då den är reklamfinansierad. Du
behöver ingen musiklicens från Stim. Stim har ett avtal med dessa
tjänster och från de reklamintäkter som genereras ersätts
upphovsmännen. Ingen kostnad för musik för din församling.
• Du behöver registrera en ansvarig utgivare. Det kostar inget.
www.mprt.se/att-sanda/tv/webb-tv
• Om du vill visa text till sångerna du streamar behöver du teckna en licens
hos CCLI. Läs mer på: https://store.ccli.com/
• Dina gudstjänster inklusive musik får lagras på sajten inom ramen för det
avtal som Stim slutit med dem. Ingen kostnad för församlingen.
FÖRDELAR
• Du får ingen licenskostnad för livestreaming
• Du når många på dessa kanaler då människor befinner sig där.
• Facebook öppnar för kommentarer och interaktion under sändning.
NACKDELAR
• Reklam kommer att dyka upp under din sändning. Särskilt på Youtube.
– Du kan ställa in att du inte vill att reklam sänds men då kommer
Youtube sannolikt stänga av ljudet på all musik du spelar. Detta för
att det är den typ av material som kostar för Youtube att lägga upp. 		
För att finansiera det materialet sänder de reklam.
• Youtube kan blockera ditt innehåll om du använder material som är
blockerat av rättighetsinnehavare.
• Du överlåter ditt material till dessa sajter som använder det för att
generera intäkter.

SÄNDA PÅ VIMEO
För att använda tjänsten behöver du teckna ett avtal med Vimeo.
• Vimeo tar betalt för tjänsten att streama och lagra ditt innehåll. För
kunna sända live krävs det att du har en premium licens.
– Du tecknar licensen här och den kostar ca 625 kr/månad.
vimeo.com/upgrade
– Om du inte vill sända live utan endast ladda upp videos kan du
komma billigare undan.
• För att få sända musik i din gudstjänst behöver du en licens från Stim.
Den inkluderar även arkiverat innehåll med musik. Kostnaden är
beroende av hur många minuter du beräknar sända, hur många du
beräknar titta samt hur stor andel som är musik. Men ca 350 kr i
månaden. Du tecknar den här, https://my.stim.se/shop
• Du behöver registrera en ansvarig utgivare. Det kostar inget och du gör
det här, www.mprt.se/att-sanda/tv/webb-tv/
• Om du vill visa text till sångerna du streamar behöver du teckna en licens
hos CCLI, https://store.ccli.com/
• Dina gudstjänster inklusive musik får lagras på sajten inom ramen för det
avtal som Stim slutit med dem. Ingen kostnad för församlingen.
FÖRDELAR
• Du slipper reklam
• Du får god support
• Du får en mjukvara som hjälper dig med webbsändningarna. Den går att
använda som bildmixer och hjälper dig att sända till flera
streamingplattformer simultant.
• TBA
NACKDELAR
• Kostnaden
• Du behöver själv teckna avtal med Stim
• TBA

STREAMA GUDSTJÄNST MED MUSIK PÅ DIN EGEN HEMSIDA
Om du vill sända ditt material på din egen hemsida utan att blanda in någon
annan tjänst behöver du en licens från Stim. Den tecknas på deras hemsida. Du behöver ingen licens för tal men däremot för musik. I licensen ingår
både livesändning och att materialet ligger kvar. https://my.stim.se/shop
• Du behöver registrera en ansvarig utgivare. Det kostar inget. Se mer här,
www.mprt.se/att-sanda/tv/webb-tv/
• Om du vill visa text till sångerna du streamar behöver du teckna en licens
hos CCLI, https://store.ccli.com/
• Dina gudstjänster inklusive musik får lagras på sajten inom ramen för det
avtal du slutit med Stim.
OM TEXT PÅ WEBBSÄNDNING
Detta gäller oavsett vilken av tjänsterna ovan du väljer.
Om du lägger text på skärmen för att man skall kunna sjunga med är det att
betrakta som ytterligare ett lager av upphovsrättskyddat material, nämligen text. Avtal med Stim reglerar att musiken får låta men inte texten som
visas. När du visar text är det som att du delar ut ett textblad till folk. Det
regleras av CCCLI.
Denna licens är inte dyr och tecknas här. Den är kopplad till hur många som
kommer i snitt till er fysiska gudstjänst. https://store.ccli.com/
P.S. Påminner om att ni behöver ha en annan licens från CCLI för att få visa
text på väggen, kopiera upp texthäfte av sånger i er gudstjänst. Om ni inte
har den så teckna även den.
ANSVARIG UTGIVARE
Detta gäller oavsett vilken av tjänsterna du använder ovan.
Följande webbsändningar behöver pga yttrandefrihetslagen ha en ansvarig
utgivare. Se nedan från myndigheten för press, radio och tv.

Sändningar av webb-tv som riktas till allmänheten ska registreras om de är:
• direktsändningar
• uppspelningar av material på en tid som bestäms av sändaren.
Dessa två kriterier stämmer på att webbsända gudstjänst. Det kostar inget
att registrera ansvarig utgivare men du behöver ha några dokument för att
kunna registrera. Dessa dokument kan kosta några hundralappar att får
fram från berörda myndighet. Du hittar info och kan registrera med hjälp av
bankid på https://www.mprt.se/att-sanda/tv/webb-tv/
TBN
TBN erbjuder en tjänst för att sända ut gudstjänster mot en månadskostnad. För att få information om den kontakta TBN Nordic och Anders Wisth
awisth@tbnnordic.tv.
FÖRDEL:
• TBN har avtal med Stim och är ansvarig utgivare och du behöver inte
ordna detta själv.

HAR INTE PINGST ETT AVTAL MED STIM?
Jo det har vi. Det gäller alla församlingar i Pingst, även samverkansförsamlingarna. Det innefattar liveframträdande men inte webb. Det fångar alltså
inte frågan om streaming som behandlas ovan. Men för kännedom gäller
följande.
1. Gudstjänst betalar vi inte till Stim för. Det behöver inte rapporteras eller
betala för. När det är gudstjänst behöver du aldrig betala.
2. Avtalet innefattar uppspelningen av bakgrundsmusik kopplat till
gudstjänstverksamheten samt eventuella discon.
3. För livemusik. Dvs ALLA andra tillställningar i kyrkan som har musik
som inte är gudstjänst behöver man betala till Stim.
a. Har din församling 299 eller färre medlemmar. Behöver du inte
göra någonting. Du får rapportera om du vill men det är inte ett
krav. Pingst har betalat för din församling,
b. Har din församling 300 eller fler medlemmar:
		
		

i. Ni skall rapportera ALL livemusik som inte är gudstjänst.
Det gör ni på stims hemsida.

		
		
		

ii. Den avgift som generas kommer betalas av Pingst centralt.
Ni rapporterar för att upphovsmännen skall få sina pengar.
Pingst står för er kostnad.

		
		
		

iii. Undantaget är om ni arrangerar liveevent som samlar 500
eller fler besökare. Då rapporterar ni till Stim och får stå för
kostnaden själv.

