Utblick – Så skapar vi en fungerande digital
marknad för kreativt innehåll
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Lärdomar från Danmark, Storbritannien och USA
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INLEDNING
Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. En undersökning från
analysföretaget Mediavision visar att 32 procent av
svenskarna använder illegala tjänster för att se film och
tv, jämfört med mellan 8 och 19 procent i våra nordiska
grannländer. Den illegala spridningen av film och tv på
internet kostar svensk filmbransch över 800 miljoner
kronor i uteblivna intäkter varje år1.
En ny rapport från European Union Intellectual Property
Office Observatory, EUIPO, baserad på över 26 000 intervjuer, visar att hela 97 procent av tillfrågade medborgare
i EU 15 år och uppåt, tycker att utvecklare, kreatörer samt
artister ska kunna skydda sina rättigheter och få ordentligt
betalt för sitt arbete2. Så om det finns ett brett stöd, i teorin, för att använda lagliga tjänster för spridning av film
och tv-program som gynnar och ersätter rättighetsinnehavarna, hur skapar man bäst förutsättningar för att i praktiken förändra ungdomars internetvanor gentemot illegala
tjänster som erbjuder piratkopierat innehåll gratis, eller
nästan gratis, för användaren?
Syftet med denna rapport är att skapa lärdomar för oss
i Sverige baserat på hur arbetet mot illegal spridning av
kreativt innehåll har hanterats i utlandet, med särskild
fokus på Danmark, Storbritannien och USA.

Utgångspunkten är att tillgången till nya medieplattformar
samt teknik för att ladda ned, streama samt sprida TV
och filminnehåll, är i grunden en positiv utveckling. Ny
teknik skapar förutsättningar för att fler människor, oavsett
internetuppkoppling eller tekniska förutsättningar, ska
kunna få tillgång till TV och filminnehåll på sina villkor.
Samtidigt kräver detta föränderliga tekniska landskap ett
ständigt uppdaterat regelverk för att skydda innehållsskaparna och legala verksamheter som skapar en välfungerande marknadsplats.
Oklarheter och gråzoner skapar en grogrund för oseriösa
kriminella verksamheter. Dessa måste kunna urskiljas och
tas itu med på ett effektivt sätt i nationella domstolar så att
kraftiga rättsliga åtgärder kan tas mot dessa brottsliga
verksamheter så att grundläggande ekonomiska och
sociala system ska fungera på ett acceptabelt sätt.
Men domstolarna och åklagare agerar inte i ett vacuum
utan det krävs en palett av olika åtgärder och initiativ från
en rad olika marknadsaktörer för att informera och vägleda allmänheten ifrån verksamheter som inte är lagliga,
hur man hittar till lagliga alternativ samt vilka riskerna faktiskt är i form av, till exempel, installationen av malware
(ID-stöld), som uppkommer av att använda olagliga tjänster.

Denna rapport tjänar också som en uppdatering av den
tidigare omvärldsanalys som var en del av rapporten som
sammanställdes av Boston Consulting Group (BCG) på
uppdrag av Film och TV-branschens samarbetskommitté
och skrevs under perioden juni till augusti 2015.
Rapporten är inte en fullständig redogörelse för alla typer
av insatser mot piratkopiering som gjorts i dessa regioner. Den inkluderar inte heller alla olika parters syn på
dessa insatser. Fokus är istället på de stora insatserna
som framhållits av de experter som intervjuats och citeras
i samband med denna rapport som särskilt effektiva och/
eller opinionsbildande.

1
2

https://ftvs.se/2017/05/03/ny-dom-olagligt-att-streama-fran-illegala-streamingtjanster/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-perception-2017
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NÄTBROTTSLINGARNAS NYA KLÄDER
Under de senaste åren så har lagens långa arm hunnit
ikapp världens största illegala P2P torrentsajter som
The Pirate Bay och Megaupload. Verksamheterna har
beordrats att stänga ned, deras servrar har beslagtagits
av polisen och dess huvudmän åtalats för diverse brott.
Samtidigt som kampen mot illegala torrentsajter börjar
bära frukt så har användarna skiftat sitt beteende. Idag
väljer en klar majoritet av internetanvändare runt om i
världen, som åtnjuter en bra uppkoppling mot internet,
att streama musik, TV-program och filmer, istället för att
ladda ned filerna.
Kriminella nätverk har tagit tillfället i akt att skifta sin
fokus från torrentsajter till streaming av piratkopierat
material, kring vilket regelverket varit otydligt och upphovsrättsbrott svårare att spåra och bevisa. Dessutom
har streamingsajter möjligheten att sälja fler videoannonser,
vilka är mer lönsamma än traditionella bannerannonser,
och därmed höjt den ekonomiska lockelsen av att syssla
med piratkopiering, vilket bland annat framkommit i den
rättsliga prövningen av Swefilmer i Sverige där huvudmannen ska betala 14 miljoner kronor till staten för
inkomster från brottslig verksamhet och penningtvätt.
”Jag tror att det vi ser är att eftersom användarnas vanor
förändras, anpassar sig piraterna efter dem”, säger Tom
Galvin, verkställande direktör för Digital Citizens Alliance,
en amerikansk intresseorganisation. ”Skiftet är alarmerande,
men helt i linje med konsumenternas vanor. ”3
Ett av de stora bekymmer som Tom Galvin pekar ut är just
att streaming ”innebär utmaningar för gripa in eftersom
strömningen sker i realtid vilket gör den svårare att spåra.”
Han påpekar också att ett annat problem är närvaron
av skadlig malware-kod på alla typer av piratkopieringssajter, vilket leder till problem med ID stöld utöver upphovsrättsintrång.
En ny rapport från antipiratteknikbolaget MUSO bekräftar
att streaming nu nästan helt tagit över som den främsta
källan till piratkopierat TV- och filminnehåll. Inom loppet av
tio år har torrentsajterna minskat från att ha stått för över
90 procent av spridningen av piratkopierat innehåll till
under 20 procent (17,2 procent) år 2015.
MUSO har studerat över 14 000 av de största globala
sajterna som olovligen delar upphovsrättsskyddat
material. Totalt registrerades 141 miljarder besök på
dessa piratsajter förra året. De allra flesta av dessa besök,
nästan 58 miljarder (74procent), är besök på sajter som
streamar piratkopierat innehåll.
MUSOs prognos är att trenden med streaming av piratkopierat material under 2017 och framåt kommer fortsätta
att växa som andel av den totala andel besök på dessa
typer av sajter på global nivå.

3
4

70,8% Streaming preference
35,4% Download or Torrent preference
Above figure represents Industry specific streaming site visits +
Industry share of ALL multi-content streaming site visits on a
global basis throughout 2015. Source: MUSO.

“De som vill komma åt piratkopierat material får snabbare
och snabbare uppkopplingar, blir mer tekniskt kunniga
och vet vad de vill, vilket är orsaken till att så många av
dem har valt att streama upphovsrättsskyddat material,
snarare än att ladda ner den illegalt” säger MUSOs CCO
Christopher Elkins4.
Inte bara är de populära, de är alltmer lönsamma också.
Enligt en rapport som publicerades 2015 från Digital Citizens Alliance och Medialink, som studerat 589 piratsajter,
fann 132 varumärken som annonsörer under 2014, jämfört
med 89 föregående år.
Rapporten visade att piratsajterna genererade uppskattningsvis 209 miljoner USD i sammanlagda reklamintäkter
under 2014, nästan samma som ett år tidigare. Detta trots
det faktum att sju stora torrentsajter stängdes ned det
året. Det kompenserades av tillväxten i små och medelstora sajter, liksom video streaming. Rörelsemarginalen
varierade från 86 procent till så hög som 93 procent.
”För varje sajt som stängdes så växte två nya fram, som
den mytomspunna varelsen Hydra som växte två nya
huvuden för varje som blev avskuren”, står det i rapporten.
”Som ett resultat, är de innehållsägare och myndigheter
som arbetar för att hejda problem (med piratkopiering)
ställda inför en ständigt föränderlig rollista.”

Variety, 3 February, 2015: Study: Piracy Shifts Away From Downloading to Video Streaming
https://torrentfreak.com/streaming-sites-dominate-movie-and-tv-show-piracy-160727/

4

1648_JKL_Nordisk_utblick_filmbranschen_rapport_16sid_A4.indd 4

2017-06-29 18:39

En annan studie från 2015 uppskattar att dessa webbplatser som tillhandahåller piratkopierat innehåll utöver
annonsintäkter drar in över 70 miljoner USD per år för att
installera skadlig kod, vilket understryker riskerna med
att besöka dessa sajter för konsumenterna.
Studien, kallad ”Digital Bait” på uppdrag av Digital Citizens
Alliance som genomfördes av RiskIQ studerade 800 sajter
avsedda för illegal distribution av filmer och TV-program.
Enligt RiskIQ, så innehöll en av tre sajter skadlig kod.
”Det är uppenbart att de brottslingar som utnyttjar stulet
innehåll har diversifierat sig för att tjäna mer pengar
genom att locka konsumenterna att visa videoklipp och
låtar och sedan stjäla deras ID och finansiella information”
säger Tom Galvin, verkställande direktör för
Digital Citizens Alliance5.
Malware kan tillåta hackare att sälja bank- och kreditkortsinformation på underjordiska internetmarknadsplatser, eller använda information för att stjäla en
användares identitet. Det har också använts för att
”låsa” en dator och kräva en lösensumma innan de
återger tillgång till användaren.
”Genom att använda innehåll (film och TV) som bete
lurar brottslingar intet ont anande användare och
infekterar deras datorer”, står det i studien. ”På så sätt
kan dessa brottslingar utnyttja en brist på förståelse
och medvetenhet bland användarna om de risker som
besök av skumma webbplatser kan innebära.”
Hur kan samhällets funktioner och regelverk komma
ikapp de kriminella nätverken bakom de illegala
sajterna för att skapa bättre förutsättningar för en
bättre fungerande marknad?

Infographic från Amerikanska Digital Citizen’s
Alliance och RiskIQ. Studien gjordes in USA under 2015.

5

Variety, Dec 9, 2015: Piracy Sites Collect $70 Million a Year by Installing Malware (Study)
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USA - RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I FOKUS
Mer än hälften av alla nordamerikanska ungdomar mellan
18 och 35 år gamla, så kallade “millennials”, använder
regelbundet olagliga streamingtjänster för att titta på TVprogram eller filmer, enligt en ny undersökning från
kanadensiska webundersökningsföretaget LaunchLeap
som rapporterats av TorrentFreak.6
Det är i nivå med användandet av illegal nedladdning och
streaming bland de unga i Sverige. Över hälften av
15-24-åringarna uppger att de använt pirattjänster under
den senaste månaden, enligt en undersökning från
Mediavision tidigare i år. Bland unga män i Sverige 15-24
år är andelen hela 70 procent7 . Motsvarande siffror i
svenska grannländerna är 18 procent i Norge, 10 procent i
Danmark och 8 procent i Finland 8. Medan laglig streaming
föredras, är piratkällor mer populära än traditionell TV,
DVD och Blu-ray, i USA, enligt LaunchLeaps undersökning.
Endast 7 procent av de tillfrågade personerna säger att de
känner sig skyldiga när de tittar på en piratkopierad film,
de återstående 93 procent upplever ingen skuld. Intressant är att streaming ses som ”mindre fel” än att ladda ner.
Medan en tredjedel ser det som lika fel, tycker 61 procent
att streaming inte är lika problematisk som nedladdning.
Undersökningen gör det klart att millennials använder
lagliga och illegala strömmande tjänster i tandem. Nästan
hälften av de personer som betalar för en laglig plattform
som Netflix använder även ibland illegala tjänster.
När de vill titta på en film är deras första instinkt att gå till
Netflix för att se om det finns tillgängligt där. Om så inte är
fallet använder många ett olagligt alternativ för att se om
de kan hitta filmen där.
Hittills så har USA gått i bräschen för att ta rättsliga åtgärder mot konsumenter och privatpersoner som delar
piratkopierat material.
Fram till januari 2017 så fanns det två huvudsakliga
program för att komma år piratkopieringen i USA: en för
leverantörer av upphovsrättsskyddat material och en för
konsumenter av upphovsrättsskyddat innehåll.
På utbudssidan, enligt Digital Millennium Copyright Act,
kan upphovsrättsinnehavarna skicka meddelanden till
webbplatser som ber att de tar bort upphovsrättsskyddat
material (eller länkar till upphovsrättsskyddat material)
som har gjorts tillgängligt utan tillstånd.
På efterfrågesidan gav Copyright Alert System rättighetsinnehavarna möjlighet att enkelt skicka meddelanden
direkt till ISP användare som delat obehörigt upphovsrättsskyddat material på nätet.

De rättsliga åtgärderna understöds av amerikanska undersökningar som visar på att förutom lagbrott så finns det
även starka ekonomiska konsekvenser av att låta pirater
fortsätta utan tydliga rättsliga åtgärder.
En nyligen släppt rapport för tidsperioden 2011-2013 framhåller att om piratkopiering skulle ha eliminerats kunde
intäkterna från biografer öka med 14-15 procent eller runt
1.3 miljarder dollar per år. Om piratkopiering inte genererade vissa positiva effekter genom word-of-mouth skulle
biointäkter sjunka med ytterligare 1,5 procent 9.
En studie av SNL Kagan som publicerades 2016 fann att
98 procent av “premiumfilmer” och 94 procent av “premium-TV-serier” var digitalt tillgängliga på åtminstone en av
de onlinetjänster de granskade (inklusive VOD och TV
Everywhere tjänster)10.
Trots den goda tillgängligheten till legala streamingtjänster
i USA toppar landet idag alltså listan över antalet besök
till sajter som tillhandahåller piratkopierat material. Den
amerikanska trafiken till streamingpiratsajter representerar hela 12 procent av den totala trafiken i världen, vilket
motsvarar nästan 10 miljarder besök och över 3 miljarder
besök till torrentsajter, vilket i absoluta tal gör USA till
det land med störst volym av besök till piratsajter, enligt
MUSO.
“Problemet är att tillgänglighet till lagliga alternativ påverkar
endast beteendet hos vissa konsumenter. Många konsumenter föredrar fortfarande att konsumera (gratis) piratkopierat innehåll, även om de vet att det är tillgängligt på
(betalda) lagliga kanaler. Det är därför rättighetsinnehavare
behöver använda både pro-lagliga och anti-piratkopieringsstrategier”, säger Michael D. Smith, Professor of
Information Technology and Marketing at Carnegie Mellon
University’s H. John Heinz III College.
Tittar man istället på trafiken till piratsajter i relation till
antalet internetuppkopplingar i landet så hamnar dock inte
USA längre i toppen. När man tar storleken av den uppkopplade befolkningen i hänsyn är USA faktiskt ett av
de länder som har lägst piratkopieringandel, på knappt
5 procent. För att sätta det i perspektiv ligger Lettland i
toppen, där hela 46 procent av internetanvändare besöker
piratsajter regelbundet, följt av Bulgarien, Litauen,
Kroatien, Spanien och Grekland. De 10 länder med högst
relativ andel av trafik till piratkopieringssajter kompletteras
med Serbien, Irland, Rumänien och Sverige.

Så sent som i fjol bad den amerikanska regeringen också
Interpol om hjälp för att samordna ett nytt tillslag mot utlänningar som bedriver piratkopiering av film samt lägga till
deras namn i listan över världens mest efterlysta brottslingar.
6
https://torrentfreak.com/millennials-regularly-stream-pirated-content-survey-finds-170412/
7
http://www.mediavision.se/over-halften-av-unga-ar-pirater/
8
https://www.svd.se/svenskar-laddar-ner-mest-illegalt
9	The Dual Impact of Movie Piracy on Box-Office Revenue: Cannibalization and Promotion, Social Science
Research Network (SSRN), Dec. 2016.
10
U.S. Availability of Film and TV Titles in the Digital Age, SNL Kagan, Nov. 2016.
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USA har förutom att ta till rättsliga åtgärder för att
komma åt pirater hemma så väl som utomlands också
gått i bräschen för att genom mellanhänder som internetleverantörer (ISPs) upplysa konsumenter som vid flertalet
gånger besökt sajter som tillhandahåller piratkopierat
material.
“Streaming ställer nuvarande upphovsrättsinnehavare
med en ny utmaning. Med peer-to-peer-nätverk, så laddar
personer ner innehåll till sin IP-adress som finns i nätverket,
vilket i sin tur gör det lättare för rättighetsinnehavare att
identifiera vem som piratkopierat deras innehåll. IP-adresser
är inte tillgängliga för allmänheten när pirater använder sig
av streaming. Detta har tvingat rättighetsinnehavarna att
flytta sina antipiratkopieringsåtgärder mot utbudssidan”,
säger Professor Smith.
Lagstadgade skadestånd kan uppgå till hela 150 000 USD
per titel. Fängelsestraff är ovanliga och sparas oftast för
mer allvarliga brottslingar som gör upphovsrättsintrång på
en industriell skala. Vid de sällsynta tillfällen som fängelsestraff delas ut, tenderar de dock att mätas i månader och
år, inte dagar och veckor.

“ACE kommer att dra på de globala antipiratresurserna hos
Motion Picture Association of America (MPAA) i samklang
med den interna antipiratexpertis som finns hos ACE-koalitionsmedlemmarna. Specifikt kommer ACE att genomföra
forskning, arbeta nära lagstiftning för att begränsa olagliga
piratföretag, arkivera civilrättsliga tvister, skapa samarbetsrelationer med befintliga nationella innehållsorganisationer
och driva frivilliga avtal med ansvariga parter över internets
ekosystem.11”
“Det är viktigt att inse att det finns tydliga ekonomiska
bevis för att olika åtgärder mot piratkopiering kan vara
effektiva för att förändra beteende, på både utbudssidan
och efterfrågesidan. Vår forskning har också funnit att till
exempel göra piratkopierade länkar svårare att hitta på
internet resulterar i minskad konsumtion av piratkopierat
innehåll och leder till en ökning av laglig konsumtion”,
säger Professor Smith.

Så sent som i juni i år lanserades också ett nytt internationellt initiativ, Alliance for Creativity and Entertainment,
ACE, med målet att sammanföra globala kreativa företag
som producerar alla former av innehåll. ACE kommer att
löpande utöka kooperativa insatser för att minska förekomsten av illegal spridning av upphovsrättsskyddat
material på nätet:

11

http://alliance4creativity.com/news/ace-launch/
7
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GB - FÖR LITE, FÖR SENT?
Med 2,76 miljarder besök på illegala film- och TVstreaming sajter under 2015, är den brittiska publiken
flitiga besökare av piratsajter på nätet. Båda typer av
piratsajter är olagliga, enligt brittisk lagstiftning12.

Informationskampanjen har riktats mot 16-24-åringar, deras
föräldrar, mor- och farföräldrar och andra ansvariga för
hushållets internetanslutningar, liksom till andra som påverkar unga människors attityder till tillgång till innehåll.

Forskning på uppdrag av brittiska Intellectual Property
Office, IPO, uppskattar att 15 procent - cirka 6,7 miljoner
brittiska internetanvändare konsumerar åtminstone en
del olagligt innehåll mellan mars och maj månad 2016.

Kampanjen upplyser konsumenterna om det stora utbudet
av lagliga källor för innehåll tillgängligt för brittiska
konsumenter och främjar värdet av kreativt innehåll och
upphovsrätten som ligger till grund för den.

Men inom vissa åldrar är problemet betydligt större. Enligt
en undersökning som utfördes av Kantar Media från 2015,
använder 56procent av brittiska internetanvändare mellan
16-34 år och 59 procent av män i samma åldersintervall
illegala fildelningstjänster för åtkomst av åtminstone en
del av det upphovsrättsskyddade innehåll de konsumerar
varje månad13.

Kampanjen har nu nått 21 procent av befolkningen och,
medan piratkopieringsnivåerna har förblivit konstanta, så
har den minskat signifikant bland de som exponerats för
kampanjen14.

Den som begår allvarliga brott mot upphovsrättslagen
och som ställs inför rätta vid Crown Court kan dömas till
böter eller fängelse i högst tio år, alternativt till en kombination av böter och fängelse. Motsvarande straffstadganden med likalydande straffskalor finns för den som begår
olika former av varumärkesintrång (artikel 92.6.a och b i
Trade Marks Act 1994).
Förutom rättsliga åtgärder, så har den brittiska regeringen,
internetleverantörer samt rättighetsinnehavare under en
längre tid bedrivit informationskampanjen “Get It Right
From a Genuine Site”. Informationskampanjen har delvis
finansierats av brittiska staten.

Nytt för 2017 är att ett regeringsunderstött övervakningsoch varningssystem även lanserats gentemot de som
sprider upphovsrättsskyddat material.
Denna kampanj går ut på att privata bredbandsabonnenter kontaktas via email när deras internetuppkoppling har
använts olagligt för att dela filer som innehåller upphovsrättsligt skyddat innehåll med andra.
Dessa email förklarar för konsumenterna skillnaden mellan
denna kampanj och eventuella andra meddelanden som
bredbandsanvändare kan ha fått från andra organisationer
som företräder rättighetsinnehavare och som utkräver
finansiell kompensation

Programmet har en rapporterad budget på 3.5 miljoner
brittiska pund och sponsorer av Creative Content UK är
Motion Picture Association (MPA), the BPI (British Recorded Music Industry) samt BT, Sky Broadband, TalkTalk och
Virgin Media. The BBC, Film Distributors’ Association och
Independent Film & Television Alliance (IFTA) stöder också
kampanjen.

Piracy category delivery preference
81,4% Web streaming
3,8% Web download
13,9% Public torrent
0,9% Private torrent
0,1% YouTube ripper

12
13
14

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/594844/foi-2017-507-downloading-streaming-ip-content.pdf
http://www.ibtimes.com/spotify-netflix-aside-majority-uk-millennials-are-still-pirating-content-2040109/
https://www.gov.uk/government/news/get-it-right-from-a-genuine-site-copyright-campaign-update
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Meddelandena från “Get It Right from a Genuine Site”
kommer inte med några stränga ekonomiska sanktioner.
Användarna får en varning som informerar dem om att
olaglig fildelning kan ha skett på deras anslutning - samt
lite annat. Syftet är utbildning, snarare än bestraffning.

”Så fort vi får flera rapporter av att webbplatsen blockeras,
omdirigerar vi till en ny domän samma dag. Det har blivit
en ganska enkel rutin nu och vi förväntar oss inte att ge
upp när som helst snart”, berättade Unblockeds ägare
tidigare för TorrentFreak.

Meddelandet beskriver i vissa fall detaljerna i filen som påstås ha delats, såsom en låt, album, film, program, TV-serie
eller e-bok, samt datum och tid det delades. E-postmeddelandet kommer också att ge länkar för att hjälpa mottagaren att hitta legitima källor och ge information om hur
filen som delats har kopplats till deras bredbandskonto,
vilket resulterat i e-postmeddelandet.

Mycket tyder dock således på att blockering av ett stort
antal platser fortfarande kan påverka konsumenternas
beteende i en positiv riktning, men att det kan finnas avtagande avkastning eftersom tidigare besökare till piratsajter har en lägre betalningsvilja för lagligt innehåll. Icke
desto mindre kan sådana blockeringar användas för att
mildra möjligheten av en långsiktig avkastning till tidigare
status quo16.

Syftet är utbildning, snarare än bestraffning.
Det annars mest effektiva vapnet i kampen mot illegal
spridning av upphovsrättsskyddat material i Storbritannien
har varit att internetleverantörerna helt enkelt har blockerat
dessa sajter.
Ett test med att blockera 53 illegala webbplatser i Storbritannien i november 2014 ledde till en minskning av
den illegala konsumtionen av upphovsrättsskyddat
material med 22 procent för alla användare som drabbats
av blockeringen (eller en 16 procent minskning över alla
användare totalt).
Undersökningen fann också att dessa blockeringar
ledde till en ökning med 6 procent i besök på legala
strömmande sajter som Netflix och en ökning av videor
som visas på andra legala strömmande sajter som BBC
och Channel 5 med 10 procent.
Resultat som det ovan har lett till att Storbritannien numera
är ledande när det gäller blockeringar, med High Court
som förelägger lokala internetleverantörer att blockera
tillgång till många populära fildelningssajter.
Torrentfreak rapporterar att domstolarna i landet tillåter
upphovsrättsinnehavare att utöka blocklistor med proxyservrar utan att behöva lämna in ett nytt fall. Detta innebär
att om, till exempel The Pirate Bay, har en ny proxy, så kan
domstolen instruera internetleverantörer att lägga till
denna domän till deras anti-piratkopieringsfilter och
blockera den också.
Totalt ska 3 814 webbadresser vara på blockeringslistan i
slutet av mars månad, av vilka de flesta är proxies, enligt
TorrentFreak15. Och listan fortsätter växa, vilket indikerar
en svaghet med blockeringsmetoden, då nya proxyservrar
hela tiden läggs till då tidigare domäner blockerats.
Webbplatser som ”Unblocked” tillhandahåller en lista av
tillgängliga proxies, genom vilka många blockerade platser är lättåtkomliga. Webbplatsen och dess ombud tillsätts
ofta till blockeringslistan också, men dessa blockeringar
kringgås snabbt.

15
16

Slutligen så finns det en ännu en metod för att stävja
piraterna i Storbritannien: BBC och de största sökmotorerna har slutit ett avtal om att försvåra för brittiska
internetanvändare att hitta piratkopierade filmer, musik
och olagligt strömmat sportinnehåll.
Google och Microsoft Bing har anslutit sig till en frivillig
“uppförandekod” och kommer att se till att felande webbplatser degraderas i sina sökresultat. Underhållnings
industrin nådde en överenskommelse med techjättarna
efter samtal förmedlade av regeringen. Satsningen
kommer att löpa parallellt med existerande anti-piratkopieringsåtgärder.
Avtalet som uppges vara den första av sitt slag i världen
förväntas vara i drift till sommaren 2017. Google har meddelat att ansträngningen skulle ge ett sätt att kontrollera
att de befintliga antipiratkopieringsåtgärderna är effektiva,
snarare än att behöva lägga till nya åtgärder.
Intellectual Property Office ledde diskussionerna, med
hjälp av departementet för kultur, medier och idrott.
Kommunikationsmyndigheten Ofcom stödjer samtalen
genom att undersöka metoder som kan användas för att
säkerställa att internetanvändare undviker att nå olagligt
innehåll.
Gällande antipiratmetoder i Storbritannien, utöver rättsliga
åtgärder, är det alltså en blandning av de domstolsbeordrade sidblockeringarna, insatser för att minska
reklam som visas på olagliga webbplatser och utbildningskampanjen “Get It From A Genuine Site”, som uppmuntrar
användare att stödja den kreativa processen.
Parterna i det nya avtalet kring sökmotorerna framhäver
att internetanvändare kommer att vara mer benägna att
gå till legala leverantörer än till piratsajter när deras onlinesäkerhet är i fara.

https://torrentfreak.com/uks-piracy-blocklist-exceeds-3800-urls-170321/
WEBSITE BLOCKING REVISITED: THE EFFECT OF THE UK NOVEMBER 2014 BLOCKS ON CONSUMER BEHAVIOR, Carnegie Mellon
University’s Initiative for Digital Entertainment Analytics (IDEA), April 2016.
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Eddy Leviten, generaldirektör för branschorganisationen
Alliance For Intellectual Property:
”Vad vi vill se är att resultaten i toppen av sökmotorerna
är de äkta (sajterna). Det handlar om att skydda människor
som använder internet, men också att skydda skaparna av
detta material17.”
Stan McCoy, från Motion Picture Association i Europa
välkomnar den nya uppförandekoden och säger att piratkopierade webbplatser för närvarande är alltför lätta att
hitta via sökmotorer.
Geoff Taylor, vd för musikbranschorganisationen BPI til�lägger: ”Framgångsrik och dynamisk innovation på nätet
kräver ett ekosystem som fungerar för alla användare,
teknikföretag och konstnärer samt kreatörer.”

BBC menar att även om Google har anslutit sig till avtalet,
så anser de att de redan har tillräckliga åtgärder för att ta
itu med piratkopiering och planerar inte några omedelbara
politiska förändringar.
Företaget tar redan bort specifika länkar från sina sökresultat när rättighetsinnehavare ger bevis för brott mot
upphovs- rätten. De ger också en lägre ranking till webbplatser som lockar en betydande antal sådana ”takedown-notices”.
”Google har varit en aktiv partner i många år i kampen mot
piratkopiering på nätet”, säger en talesman för BBC.
”Vi är fast beslutna att ta itu med denna fråga och ser fram
emot ytterligare samarbete med rättighetsinnehavarna19.”

“Avtalet kommer inte att vara en silverkula, men det
kommer att innebära att olagliga webbplatser degraderas
snabbare från sökresultat och att fans som söker efter
musik är mer benägna att hitta lagliga alternativ18.”

17
18
19

http://www.bbc.com/news/technology-39023950
http://www.bbc.com/news/technology-39023950
http://www.bbc.com/news/technology-39023950
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DANMARK - SHARE WITH CARE
Danska organisationer och företag ligger relativt långt i
framkant när det gäller att ta till ett brett spektrum av
åtgärder för att försvara den kreativa industrins immateriella rättigheter i förhållande till andra länder.
Till grunden för dessa åtgärder är ett unikt frivilligt, och
ändå ambitiöst och målinriktat, samarbete mellan organisationer och företag för att främja lagliga sätt att komma
åt bland annat film och TV-innehåll.
I Danmark kan den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet begår upphovsrättsintrång eller varumärkesintrång
dömas till böter. Om intrånget begåtts uppsåtligen och det
förekommit försvårande omständigheter, kan straffet uppgå till fängelse mellan sex månader och ett år. Vidare kan
den som har berett sig eller annan oberättigad vinning
eller som under särskilt försvårande omständigheter gjort
sig skyldig till sådant intrång dömas till fängelse i upp till
sex år.
Men utöver rättsliga åtgärder, har Danmark kanske framförallt lanserat framgångsrika och internationellt uppmärksammade kampanjer som “Share with Care” and “Web
Nudge” som inriktat sig på konsumenter som informeras
och vägleds till lagliga och innovativa streamingtjänster
med uppdaterat innehåll och inbjudande funktionalitet
som de som erbjuds av Spotify, Netflix, HBO Nordic,
Viaplay, TV 2 Play, Mofibo och Blockbuster.
Web Nudge testades först på 10 lokalt populära piratsajter
för mer än 4000 studerande på två högskolor i Danmark;
Niels Brock i Köpenhamn och Aalborg Business College
i Aalborg. Det gick i korthet ut på att ett informationsmeddelande dök upp när någon av studenterna försökte
besöka någon av dessa 10 piratsajterna studenterna som
gav dem valet att de kunde klicka vidare och besöka den
illegala platsen eller fortsätta vidare till “Share with Care”
för att hitta lagliga alternativ.

Detta innebär att användarna fritt kunde välja om han eller
hon ville fortsätta till den illegala platsen, som användaren
då vet är olaglig, eller gå någon annanstans. Web Nudge
handlar således om att visualisera och öka medvetenheten om de många val användarna gör när de hittar digitalt innehåll på nätet. I all sin enkelhet, tvingar aktiviteten
konsumenten att vara medveten om vederbörandes
beteende, ett beteende man inte nödvändigtvis ifrågasätter på daglig basis.
Resultatet? Data från detta testprojekt visar att blockeringar och vägledning i kombination minskar trafik till
olagliga webbplatser med upp till 84 procent.
“Med enkla tester har vi fått en ny förståelse för den digitala
användarens beteende. I framtiden använder vi denna nya
kunskap och arbetar med positivt beteendeinflytande”,
skriver RettighedsAlliancen, organisationen bakom Share
with Care.
“Kampanjen har gett oss glädjande bevis på att det faktiskt är möjligt att påverka användarnas digitala beteende
på internet, och att det är även möjligt med små och
relativt enkla verktyg och positiv kommunikation20.”
För att få till detta har det varit nödvändigt att utveckla
samarbeten, Code of Conducts, med mellanhänderna.
“Eftersom det nästan är omöjligt att stoppa en olaglig plattform och fånga brottslingarna bakom dem, har vi funnit det
mest effektivt att fokusera på upplösningsstrategier, som
blockeringar, följa pengarna, avnoteringar och så vidare”,
säger Maria Fredenslund på RettighedsAlliancen.

Piracy category delivery preference
74,5% Web streaming
3,1% Download
20,9% Torrent
1,5% Private tracker
0,0% Ripper
To access infringing content the Nordic audience chose to stream, with 74.50% engaging with illegal streaming sites and 20.09% accessing torrents. However,
torrenting has seen an audience decline of 22.39% in
2015, with Scandinavian audiences following suit in the
global torrenting slump. Source: MUSO.

20

The Share With Care Guidebook to Digital User Behaviour, Jan 22, 2015.
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“Blockering av olagliga webbplatser i kombination med
information baserad på Share with Care-kampanjen har
varit de två mest effektiva verktygen för att minska trafiken
till olagliga webbplatser från danska IP-adresser under
2015-2016.”
RettighedsAlliancens insatser för att minska piratverksamheten i landet är inriktade på tre huvudsakliga målgrupper:
Insatser riktade mot de kriminella verksamheterna själva,
alltså de som tillhandahåller plattformar och tjänster för att
sprida piratkopierat material, sedan på mellanhänderna,
som ISPs och sökmotorer och slutligen på konsumenterna,
genom att informera och vägleda dem till lagliga alternativ.
Genom att inte kriminalisera användaren, men i stället
fokusera på rättsliga åtgärder mot den brottsliga verksamheten som står bakom de olagliga hemsidorna, så har de
fått den populära opinionen med sig. Genom aktiviteter
som Adkodex går de också efter piraterna genom att
stänga ner deras möjligheter till annonsintäkter.
RettighedsAlliancen framhåller också att de fått igenom
mer än 80 blockeringar av piratsajter i Danmark och att
det har genomförts nästan obemärkt.

“Nästa steg är att göra det lättare att få till ett sätt att driva
trafiken direkt till lagliga alternativ när någon försökt gå in
på en olaglig sajt, eftersom blockeringarna i teorin skulle
kunna driva mycket relevant trafik till lagliga sajter som
tillhandahåller innehållet användarna letar efter”, säger
Maria Fredenslund på RettighedsAlliancen.
Under 2017 är nu fortsättningsvis fokus i Danmark också
på att upplysa allmänheten om riskerna med att gå in på
illegala sajter eftersom normen i landet fortfarande är att
det inte ses som ett allvarligt brott att nyttja piratsajter.
”Det är precis vad vi riktar oss på i en nyligen lanserad informationskampanj, ’Os der elsker film’ (www.osderelskerfilm.dk).
Budskapet som handlar om de personliga konsekvenserna
av att använda kriminella plattformar såsom risken för att
få skadlig kod på datorn, och att få personuppgifter stulna
etc. har varit mycket effektfullt och med få negativa reaktioner från målgruppen. Vi utvärderar kampanjen just nu och
räknar med att offentliggöra resultaten snart”, säger
Maria Fredenslund på RettighedsAlliancen.

I Danmark kan den som uppsåtligen eller med grov oaktsamhet begår upphovsrättsintrång eller varumärkesintrång
dömas till böter. Om intrånget begåtts uppsåtligen och
det förekommit försvårande omständigheter, kan straffet
uppgå till fängelse mellan sex månader och ett år.
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Sammanfattande
åtgärder

Blockering

Samarbeten med
ISP

Polisiära åtgärder

Upplysningskampanjer

USA

Nej

Ja

Ja

Nja

UK

Ja, DNS + IP

Ja

Ja

Ja

Danmark

Ja

Ja

Ja

Ja

Sverige

Ja, DNS

Nej

Ja

Ja

SLUTSATSER
Att ladda ner och sedan dela med sig av upphovsrättsskyddat innehåll på nätet med hjälp av BitTorrent, till exempel, som olaglig distribution, är en straffbar gärning enligt
lag i både USA, Storbritannien och Danmark, likväl som i
Sverige. Men vad händer med dem som sprider otillåtet
innehåll via streaming?

Samtidigt visar det danska programmet Share With Care
och Web Nudge samt de frivilliga överenskommelserna
mellan ISPs och sökmotorerna i UK att det går att påverka
opinionen i en positiv riktning genom att kombinera en
mängd åtgärder och positiv kommunikation till konsumenterna om bra lagliga alternativ.

Under 2017 har EU-domstolen tydliggjort det för alla sina
medlemsländer: Det är olagligt att streama upphovsrättsskyddat material, det vill säga en tillfälligt tillhandahållen
kopia av innehållet.

Så länge som det ges utrymme för illegala tjänster som
dessutom kan vara farliga för konsumenterna genom att
sprida skadlig malware-kod, vilket leder till problem med
ID stöld, utöver upphovsrättsintrång, kan inte förutsättningar för en livskraftig och fungerade marknad säkras.

Men domen är inte helt kristallklar. Ärendet handlar om
försäljning av “medieboxar” som sålts med länkar till
upphovsrättsskyddat innehåll som illegalt tillhandahållits,
något som köparna av boxarna var medvetna om.
Men att bara använda rättsliga åtgärder räcker inte.
Det behövs en mängd åtgärder för att också förändra
beteenden och attityder hos allmänheten.
Syftet med denna rapport har varit att skapa lärdomar
kring hur detta arbete mot illegal spridning av kreativt
innehåll hanteras i utlandet, med särskilt fokus på hur
dessa frågor hanteras i Danmark, Storbritannien
och USA.
Denna rapport tjänar också som en uppdatering av den
tidigare omvärldsanalys som var en del av rapporten som
sammanställdes av Boston Consulting Group (BCG) på
uppdrag av Film och TV-branschens samarbetskommitté
och skrevs under perioden juni till augusti 2015.
Det är tydligt att det finns mycket att vinna i Sverige på en
bättre förståelse av vad som pågår i omvärlden och vad
resultaten har varit av olika insatser i olika länder. Att
bekämpa piratkopiering är bara det första steget mot en
bättre fungerande marknad. Slutmålet är en större, mer
engagerad och lyckligare publik.
Den största skillnaden mellan 2015 och 2017 är att
intresset för illegal streaming har fortsatt att öka kraftigt
och att tidigare insatser, riktade mot P2P-torrentsajter,
därför har blivit mindre effektiva.

Vägen framåt går troligtvis via fortsatt gränsöverskridande
kunskapsutbyte mellan branschens medlemmar samt en
bred uppslutning bakom åtgärder som inte kriminaliserar
utan informerar och vägleder användaren till lagliga
alternativ och samtidigt fokuserar rättsliga åtgärder mot
den brottsliga verksamhet som står bakom de olagliga
hem- sidorna och ser till att de, om möjligt, går att
blockera helt.
Det handlar med andra ord inte om att kriminalisera
“pojkstreck” som att ladda upp något TV-klipp till YouTube
eller straffrättsliga åtgärder mot enskilda konsumenter
som strömmat någon film som de kanske inte ens visste
var från en illegal sajt, utan att komma åt organiserade
kriminella nätverk som hotar hela vårt kulturarv genom
varumärkesintrång och upphovsrättsbrott på en industriell
skala som riskerar att undergräva framtida intäkter för
kreatörer inom en mängd branscher.
Professor Michael D Smith:
“Som en akademiker, försöker jag att fokusera så mycket
som möjligt på empiriska bevis. Jag tycker att bevisningen
är mycket mer pålitlig än åsikter. Och när vi talar om pirater, är det viktigt att inse att bevisningen visar att pirater
beter sig ungefär på samma sätt som andra människor: de
svarar på ekonomiska incitament. Bevisen visar samtidigt
att om du gör det lättare att konsumera upphovsrättsskyddat material via lagliga kanaler, så går i allmänhet
piratkopiering ner och laglig konsumtion upp.”
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OM FÖRFATTAREN
Rapporten har författats av Joakim Båge, medie-innovationskonsult och expert på rörlig media, som tillbringat
de senaste 12 åren på den amerikanska västkusten. Runt
hälften av denna tid jobbade han som innehållsansvarig
på nyhetsbyrån Digital Media Wire i Los Angeles.

Han är också en av författarna till boken “Gratis?” som
kom ut för ett par år sedan där han beskrev den digitala
omvälvningens effekter i Hollywood. Han har tidigare varit
reporter på bland annat Dagens Industri i Stockholm, där
han bevakat IT och telekom.
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