SVERIGETOPPLISTAN – REGELVERK & DEFINITIONER
DEFINITIONER:
SINGEL
- Singel med 1 låt/titel får ha en speltid på max 40 minuter.
- Singel/bundle får ha max fyra olika låtar/titlar och en speltid på max 25 minuter. En remix av en låt
räknas inte som en ny låt/titel.
- Antal tillåtna mixar är obegränsat.
- Singel/låt med efterföljande remixar räknas ihop.
ALBUM
- Innehåller fem olika låtar/titlar eller mer. En remix av en låt räknas inte som en ny låt/titel.
- Filmmusik & samlingar: Album som innehåller låtar med en enskild artist betraktas som ett album.
- Greatest Hits: Ett album med låtar av en enskild artist.
- Minst 70 procent av spåren ska vara samma för att efterföljande album skall räknas ihop med första
release.
- Om en limiterad upplaga eller bonus DVD/CD släpps på samma dag som originalalbumet, kan de
räknas samman trots att spåren inte är 70 procent lika.
- Släpps en bonus DVD/CD tillsammans med originalalbumet kan de räknas samman.
- Om produkter släpps officiellt till konsument på olika releasedagar, gäller första releasedatum som
entré på SverigeTopplistan oavsett format.
De format som inkluderas i SverigeTopplistan är: fysiska och digitala produkter samt strömmad musik.
- Om försäljning sker till konsument innan officiellt releasedatum och periodstart för SverigeTopplistan,
tas det inte med till berörd lista.
PRISREGLER FÖR FYSISKA ALBUM
- 55 kr är lägsta PPD för att vara med på album och klassisk fullprislista avseende album.
- Album som enbart finns som downloads och/eller streaming räknas som fullpris.
- Om ett album finns som fysisk produkt är det den fysiska produkten som bestämmer prisnivån.
SAMLINGAR
Album som innehåller olika artister betraktas som en samlingsskiva.
KLASSISKA ARTISTER
Ett klassiskt album kan ligga på två listor, dvs. både på albumlistan och på den klassiska fullprislistan.
BERÄKNINGSMODELL FÖR STREAMING:
ALBUM
1. Antal lyssningar på samtliga spår på ett album* / (dividerat med) antalet spår på albumet =
Genomsnittligt antal lyssningar på albumet.
2. Genomsnittligt antal lyssningar på albumet / (dividerat med) omräkningsfaktorn (X)** =
Antalet ”streamingalbum” som räknas till albumtopplistan.
*Notera att detta endast avser lyssningar direkt från ett specifikt album.
**Av konkurrensrättsliga skäl kommuniceras inte omräkningsfaktor/värden (X) när det gäller
musikförsäljning.
SINGEL
Antal lyssningar på låt / (dividerat med) omräkningsfaktorn (X) **
= Antalet ”streaminglåtar” som räknas till singeltopplistan.
**Av konkurrensrättsliga skäl kommuniceras inte omräkningsfaktor/värden (X) när det gäller
musikförsäljning.

GODKÄND FÖRSÄLJNING:
1. All försäljningsdata som används för sammanställning av SverigeTopplistan ska baseras på ett
privat köp/konsumtion av en konsument i Sverige.
2. Inget skivbolag, distributör, återförsäljare, artist eller annan part får själva uppmuntra andra att
agera med avsikt att förvränga eller agera på sätt som har effekt att SverigeTopplistan förvrängs,
genom att nå en högre eller lägre listplacering för en produkt än vad den annars skulle ha haft.
3. Handlingar som anses bryta mot dessa regler innefattar att:
- Gynna försäljning av skiva genom att förse handlare med gratis skivor eller andra förmåner.
- Köpa skivor eller se till att skivor köps på annat sätt än ett konsument köp.
- Medverka till att falsk eller förvrängd försäljningsdata levereras till SverigeTopplistan.
- Erbjuda pengar eller andra fördelar till rapportör beroende av om en produkt går in på
SverigeTopplistan eller når en minimiplats på SverigeTopplistan.
- Koppla försäljning/konsumtion av en produkt till en icke relaterad eller orimlig gåva, dvs. ge
konsumenten en produkt, voucher, fördel eller något annat som antingen är orelaterat till produkten
i fråga eller i värde långt över värdet på skivan utan gåvan (värde = normalt detaljistpris).
- All annan aktivitet ämnad att oetiskt påverka SverigeTopplistan.
4. Om GLF (Grammofon Leverantörernas Förening) har anledning att tro att någon produkt varit
föremål för någon av ovan handlingarna, kommer GLF enligt gottfinnande antingen ta bort
identifierbara/irrelevanta kvantiteter som använts för sammanställningen av SverigeTopplistan,
eller med omedelbar verkan, utesluta produkten från SverigeTopplistan.
5. Eventuella ytterligare sanktioner (t.ex. straffavgift, avstängning) beslutas av GLF:s styrelse.
6. Om en produkt utesluts från SverigeTopplistan kommer GLF att informera skivbolaget,
distributören om uteslutningen.
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