Guide för Guld- och platinacertifiering
Guld och Platinacertifikat gällande streaming, digitalt och fysisk försäljning i Sverige delas ut av Ifpi
Sverige.
För låt/inspelning gäller följande:
Från och med den 1 januari 2018 räknas endast streaming. Fysiska låtar/inspelningar och
downloadförsäljning räknas inte längre in i beräkningen. Dessa regler gäller oavsett
låtens/inspelningens releasedatum.

För album gäller följande:
Beräkningsgrunden och regler för album behålls men gränserna sänks. Endast album släppta från och
med 1 januari 2010 kan ansöka om guld eller platinacertifikat.
För att underlätta Guld & Platinacertifieringen har vi tagit fram ett verktyg som är tillgängligt via ifpi.se.
Detta verktyg skapar dessutom underlaget för ansökan av Guld & Platina.
Regler från och med 1 januari 2018
Regler för certifikat - ”Låt/inspelning”
1. Streaming av spår, titel X och dess olika remixer, oavsett om de spelas från en låt, bundle,
album eller samling.
Regler för releaser från och med 1 januari 2010
Regler för certifikat - Album
1. Fysiskt album med titel Y.
2. Fysisk försäljning av olika versioner av album Y.
3. Download bundle motsvarande 1 och 2.
4. Download-spår från 3, då minst ¾ av albumets titlar sålts.
5. Streaming av spår från album enligt 3. Tillgodoräkning får endast ske i det fall streamingen
gjorts från albumet och ej från någon annan produkt där låten även förekommer, ex. singel
eller samling.
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Definitioner:

Låt/inspelning: Efterföljande låtar med remixer av den ursprungliga låten.
Album: Ett album innehåller minst fem olika titlar.
Album, versioner: Efterföljande album där minst 70 procent av spårtitlarna överensstämmer med det
ursprungliga albumet. Även limiterad upplaga eller utgåva som innehåller bonusmaterial får räknas in
om det släpps på samma dag som det ursprungliga albumet.
Streaming: (strömmande media) eller "strömning" är uppspelning av ljud- och videofiler på mottagarens
dator eller mobiltelefon, där filen samtidigt överförs från Internet eller där uppspelning av fil sker från
en offline-lagrad fil.
Download: (digital nedladdning) syftar på, album, mobil ringsignal samt mobil video, som säljs på
Internetbutiker och laddas ned till dator eller mobiltelefon.
Bundle: En eller flera downloads som paketerats till en produkt och säljs tillsammans.

För ytterligare information om Guld- & Platinacertifiering, kontakta Ifpi Sverige på tel:
08-735 97 50 eller mail: info@ifpi.se
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