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Ny rapport: 280 miljoner filmer och tv-program visas 

illegalt i Sverige årligen 

Illegal streaming och fildelning av film och tv på nätet fortsätter att vara ett stort problem för 

den svenska film- och tv-branschen, trots att ett växande utbud av lagliga digitala tjänster i 

Sverige. Det framgår av rapporten Digital marknad för film och TV som Film- och TV-

branschens Samarbetskommitté (FTVS) publicerar i dag. 

- Det är en vanlig missuppfattning att piratkopiering är ett mindre problem idag eftersom vi har 

ett brett utbud av lagliga alternativ. Tvärtom så är problemet med illegala tjänster större än 

någonsin. Så mycket som 280 miljoner filmer och TV-program årligen visas illegalt bara i 

Sverige, säger Per Strömbäck, sakkunnig i digitala näringsfrågor för FTVS. 

Om det illegala användandet begränsades skulle det innebära stora möjligheter för svensk film, enligt 

rapporten. Var tredje film som idag ses illegalt skulle ha köpts på laglig väg om de illegala tjänsterna 

inte fanns tillgängliga. Uppskattningsvis skulle det öka branschens intäkter med 830 miljoner kr 

årligen, motsvarande en fjärdedel av branschens nuvarande slutskundsintäkter.  

- Situationen är inte hållbar. För att vi ska kunna fortsätta producera, distribuera och visa film 

och TV som publiken vill se och betala för, krävs en fungerande digital marknad och åtgärder 

för att stoppa den illegala konkurrensen, säger Per Strömbäck. 

Rapporten har tagits fram i samarbete med undersökningsföretaget Novus. Resultaten baseras på 1003 

intervjuer gjorda mellan den 27:e februari och den 9:e mars 2015. Deltagarna i undersökningen var 

mellan 16 och 79 år. 
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Om Film- och tv-branschens samarbetskommitté 

Film- och tv-branschens samarbetskommitté representerar branschparterna som ingår i Filmavtalet. 

Avtalets parter, vid sidan av staten, är Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och Parker, 

Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening, Film- och TV-producenterna, Nätverket 

för Regionala Filmproduktionscenter samt Sveriges Television, TV 4, MTG, SBS TV och C More 

Entertainment. Filmavtalet är ett avtal mellan staten och den svenska film- och tv-branschen som 

syftar till att stötta svensk film med målet att Sverige ska vara en ledande filmnation i Europa.  

 


