
Internationella framgångar stärker intresset  
för svensk film och tv 
Filmer som Turist, En duva satt på en gren och funderade 
över tillvaron och Oscars-vinnande dokumentären 
Searching for Sugar Man röner internationell 
uppmärksamhet, vinner priser och hyllas av kritiker. 
Regissörer som Tomas Alfredson, Daniel Espinosa 
och Mikael Håfström gör internationell karriär, liksom 
skådespelare som Alicia Vikander, Noomi Rapace, och 
Joel Kinnaman för att bara nämna några av de senaste 
årens svenska talangexporter. Svensk tv är också en 
internationell framgångssaga, inte minst med Bron som 
sålts till över 130 länder. 

Utbudet på film och tv växer snabbt och 
svenskarnas filmintresse är rekordstort 
Film- och tv-marknaden växer snabbt på nätet. De senaste 
åren har det etablerats ett stort antal digitala film- och tv-
tjänster i Sverige vilket ökat tillgängligheten och utbudet 
på tv-serier och långfilm. Samtidigt når svenskarnas 
filmintresse nya höjder. Faktum är att det aldrig har 
konsumerats lika mycket film i Sverige. Under 2014  
såg den genomsnittliga svenska konsumenten 80 filmer, 
jämfört med endast 11 år 1956.1

 
Sjunkande intäkter trots växande intresse 
Trots det växande antalet digitala film- och tv-tjänster 
och ett rekordstort intresse för film, sjunker den svenska 
filmnäringens intäkter. Filmnäringens sammanlagda 
slutkundsintäkter från bio, fysisk köp- och hyrfilm, SVoD och 
TVoD har fallit med 523 miljoner kr (14 procent) sedan 2010. 
Tappet har framför allt drivits av sjunkande intäkter från 
eftermarknaden, som tidigare dominerades av fysisk köp- 
och hyrfilm. De digitala marknaden för film och tv har vuxit 

kraftigt den senaste tiden men kan inte kompensera för de 
förlorade intäkterna från hyr- och köpfilmsmarknaden.2

 
Växande illegal streaming och nedladdning 
underminerar den digitala marknaden 
Den viktigaste anledningen till de fortsatt begränsade 
intäkterna från den digitala marknaden är den illegala 
konkurrensen i form av nedladdnings- och streaming-
tjänster för piratkopierad film och tv. Sammanlagt 
skaffar sig 2,2 miljoner svenskar varje år tillgång till 280 
miljoner filmer eller tv-program via de illegala tjänsterna.3 
Konsekvensen blir dels att de lagliga film- och tv-tjänsterna 
får svårt att locka användare när det finns alternativ med 
snarlik användarvänlighet som är helt ”gratis”, och dels att 
betalningsviljan för de lagliga alternativen undermineras. 

En fjärdedel av filmnäringens intäkter  
försvinner på grund av illegal konkurrens 
Årligen ser svenskarna 104 miljoner filmer via de illegala 
tjänsterna och de som använder tjänsterna anger att 
de skulle ha betalat för en tredjedel av dessa om de 
illegala tjänsterna inte fanns tillgängliga. Omräknat till 
intäktsförluster för filmbranschen uppskattas detta till  
830 miljoner kr årligen. Det motsvarar en fjärdedel av  
den svenska filmnäringens årliga slutkundsintäkter från  
bio, fysisk köp- och hyrfilm samt olika digitala tjänster.4

Sverige värst i Norden gällande  
användandet av illegala tjänster 
Illegala tjänster är ett globalt problem. Men Sverige 
är särskilt illa drabbat; hela 32 procent av svenskarna 
använder illegala tjänster för att se film och tv. Detta kan 
jämföras med en motsvarande andel på mellan 8 och 19 
procent i våra nordiska grannländer.
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Film- och tv-branschens manifest  
– så skapar vi bättre förutsättningar för svensk film och tv  
Digitaliseringen skapar möjligheter för produktion och distribution av film och tv, men medför också svårigheter 
att skydda verk från illegal spridning. Svensk film- och tv-bransch står vid ett vägskäl. Intresset växer men 
intäkterna sjunker. Situationen är inte hållbar. I förlängningen är en fungerande upphovsrätt en överlevnadsfråga 
för de kreativa näringarna i stort. Näringar som blir allt viktigare för jobb och tillväxt i takt med att samhället 
digitaliseras och intellektuell egendom spelar en allt större roll i ekonomin.
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Förändringar krävs för att skapa en fungerande digital marknad 
Film-och Tv-branschen har ett ansvar för att utveckla nya tjänster, nya affärsmodeller och framför allt nytt innehåll 
som lockar publik och skapar intäkter. Men trots ett växande intresse, och att allt fler digitala film- och tv-tjänster 
etablerats, så sjunker intäkterna. Det krävs förändringar som till stor del ligger utanför branschens kontroll för att vända 
utvecklingen. Det handlar om att skapa en fungerande digital marknad för film och tv.

VÄGEN FRAMÅT

Spärra illegala tjänster är en effektiv metod för 
att minska piracy
Den lägre användningen av illegala tjänster i våra 
grannländer kan till stor del förklaras av starkare rättsliga 
verktyg – som tydliggör internetoperatörernas ansvar. I 
samtliga övriga länder i Norden, samt i tio andra EU-länder 
samverkar rättighetshavare med internetoperatörer för 
att stoppa de illegala tjänsternas tillgång till användarna 
i landet. En studie genomförd i Norge, Danmark och 
Finland visar att var fjärde person anger att de har slutat 
använda illegala tjänster efter att tillgången till dessa 
spärrats. 38 procent anger att de har slutat eller minskat 
sin användning.5 Svensk lagstiftning innehåller liknande 
bestämmelser om internetoperatörernas ansvar som 
tillämpas i våra nordiska grannländer. I kontrast till hur 
internetoperatörerna agerat i de övriga nordiska länderna 
så har de svenska operatörerna direkt motarbetat 
alla gemensamma initiativ för att komma till rätta med 
problematiken med de illegala tjänsterna. Därför prövas 
nu huruvida dessa bestämmelser lever upp till sitt syfte i 
domstol. 

Inför grovt upphovsrättsbrott och teknikneutral 
lagstiftning
De illegala tjänsterna har utvecklats. Och med det krävs 
det att även lagstiftningen moderniseras. Idag är det en 
mångmiljonindustri att olovligen distribuera film och tv på 
nätet.6 Samtidigt gör lagstiftningen inte tillräcklig skillnad 
på de som fildelar i mindre skala, och de som gör det 
kommersiellt. Genom att införa grovt upphovsrättsbrott 
så skulle rättsväsendet få ytterligare befogenheter i 
spaningsarbetet, samtidigt som högre straff i sig skulle 
agera avskräckande. Parallellt med de illegala tjänsterna 
blivit än mer kommersiella så har även tekniken gått 
från fildelning till streaming. Rättsläget är tydligt med att 
fildelning av upphovsrättsskyddat material är illegalt men 

gällande streaming, som innebär nedladdning av tillfälliga 
kopior, så är rättsläget oklart. Vi tycker det är självklart att 
svensk lagstiftning ska vara teknikneutral, och vill därför se 
ett förtydligande i lagstiftningen gällande tillfälliga kopior.   

Näringspolitisk tillväxtstrategi för de 
immateriella näringarna 
Det finns ingen mirakelkur för att få till stånd en 
fungerande marknad för film och tv på nätet. Det krävs en 
mångfald av åtgärder, som utbildning, polisiära insatser 
och ett stärkt rättsmedvetande på nätet. De frivilliga 
åtgärder som nu diskuteras inom ramen för kultur- och 
demokratiministerns rundabordssamtal är otillräckliga för 
att nå regeringens mål om en halvering av användandet 
av illegala tjänster. Att skapa en fungerande marknad där 
immateriella värden skyddas från illegal konkurrens är 
i grunden ett politiskt projekt som omfattar större delar 
av vårt samhälle än de kreativa näringarna. I takt med 
att ekonomin alltmer domineras av tjänster, och fler och 
fler branscher digitaliseras, blir möjligheten att skydda 
intellektuell egendom från illegal konkurrens allt viktigare. 
Undersökningar visar att så mycket som 30 procent 
av alla arbetstillfällen i Sverige samt 40 procent av det 
ekonomiska värde som skapas i landet intensivt förlitar 
sig på immateriell egendom.7 Därför vill vi att regeringen 
tar initiativ till en strategi för de immateriella näringarna 
i sin helhet. En strategi som tar ett brett grepp på de 
immateriella näringarnas förutsättningar med sikte på att 
skapa exportmöjligheter, långsiktig ekonomisk tillväxt och 
arbetstillfällen. 
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