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FÖRORD 
Användning av innehåll som är allmängods i härledda verk – fokus på filmindustrin 

	

Europas ekonomi blir i allt större utsträckning beroende av immateriell äganderätt. Under de senaste 
åren har Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, genom Europeiska observatoriet avseende 
intrång i immateriella rättigheter, genomfört en rad studier som visar på den ekonomiska betydelsen av 
immateriella rättigheter för att skapa ekonomisk aktivitet och sysselsättning inom EU. 

Ny digital teknik och nya affärsmodeller skapar inte bara nya ekonomiska möjligheter för företag, utan 
ger även möjlighet till ökad samhällsnytta genom förbättrad tillgång till kunskap och kulturföremål. 
Många av dessa möjligheter grundar sig på kreativa omvandlingar av befintligt innehåll och utveckling 
av nya sätt att leverera innehållet på som är bättre anpassade till en modern publik. 

Europa har ett rikt kulturarv, inte minst i fråga om litterära verk. Verken är i sig själva en källa till glädje 
för sina läsare men utgör också grunden för många manus för både europeiska och icke-europeiska 
filmproducenter. I denna rapport granskas den roll som verk som är allmängods spelar, och filmer 
baserade på denna typ av verk jämförs med filmer baserade på upphovsrättsskyddade verk eller på 
originalmanus. 

Studien baseras på uppgifter från omfattande databaser med film- och litteraturrelaterad information på 
internet, som har kompletterats med information som samlats in av Europeiska audiovisuella 
observationsorganet. Analysen grundar sig på nästan 90 000 filmer som släppts mellan år 2000 och 
2010. Analysen visar att endast en liten andel av de filmer som släppts i EU är baserade på verk som är 
allmängods, men att denna andel är större bland de mest populära filmerna än för filmerna totalt sett. 

På så sätt spelar den litteratur som utgör en betydelsefull del av Europas kultur och historia även en 
viktig roll som källa till material för den moderna nöjesbranschen, till glädje för miljontals tittare i och 
utanför Europa. 

 

 

 

António Campinos 

Verkställande direktör för EUIPO 

	  



	
Användning av innehåll som är allmängods i härledda verk – 

fokus på filmindustrin 

	

www.euipo.europa.eu  
	

5 

SAMMANFATTNING 
Användning av innehåll som är allmängods i härledda verk – fokus på filmindustrin 

 

Ny digital teknik och nya affärsmodeller skapar inte bara nya ekonomiska möjligheter för företag, utan 
ger även möjlighet till ökad samhällsnytta genom förbättrad tillgång till kunskap och kulturföremål. 
Många av dessa möjligheter grundar sig på kreativa omvandlingar av befintligt innehåll och utveckling 
av nya sätt att leverera innehållet på som är bättre anpassade till en modern publik. Användningen av 
befintligt innehåll i härledda verk styrs av de upphovsrättsbestämmelser som reglerar hur 
originalinnehållets upphovsmän och deras arvingar kompenseras av efterföljande upphovsmän. 
Upphovsrättsbestämmelserna tillåter emellertid användning där kompensation eller tillstånd av det här 
slaget inte krävs, antingen genom en förteckning över undantag från de allmänna 
upphovsrättsbestämmelserna eller genom en tidsmässig begränsning av bestämmelserna. Verk som är 
allmängods är en juridisk konstruktion som syftar till att öka den sociala nyttan genom att tillåta 
obegränsad tillgång till och omvandling av tidigare kreativa verk. 

Det finns dock inget entydigt och uttömmande svar på vilka de ekonomiska följderna blir av att ett verk 
övergår till att vara allmängods. Det antas att statusen som allmängods på grund av avsaknaden av 
ekonomiska rättigheter innebär att användningen av verket ökar. Vissa forskare och branschföreträdare 
pekar dock på de risker som kan förknippas med ändringen av upphovsrättsligt skydd. En övergång till 
status som allmängods kan leda till minskat incitament att bevara verk eller att de försvinner. Det kan 
utlösa en omfattande överanvändning eftersom ingen bryr sig om att bevara värdet av verket och vem 
som helst har rätt att bearbeta det. På motsatt sätt kan producenter låta bli att göra bearbetningar av 
allmängods eller att investera betydande summor i bearbetningsprojekt om det saknas möjlighet att 
hindra konkurrenter från att producera härledda verk baserade på samma originalinnehåll. Eftersom det 
saknas empiriska uppgifter om användning av befintligt innehåll för att skapa härledda verk är det svårt 
att avgöra vilket av dessa teoretiska scenarier som är mest korrekt. Frågan är emellertid av avgörande 
betydelse för att bedöma det existerande ramverket för upphovsrätt och lagförslag som syftar till att 
anpassa det till de nya ekonomiska omständigheterna. Om en alltför omfattande status som allmängods 
leder till att verk försvinner eller underutnyttjas bör omfattningen begränsas. Om statusen som 
allmängods däremot skapar nya möjligheter för företag och allmänheten utan att upphovsmännens 
motivation minskar kan omfattningen utökas för att gagna samhället i stort. 

Eventuella fördelar eller hot mot upphovsrättsskydd och statusen som allmängods kan bara bedömas 
utifrån empiriska uppgifter. Empiriska uppgifter om upphovsrätt är dock mycket svåra att samla in. De 
flesta uppgifter som krävs finns utspridda och i privat ägo. Nya informationsdatabaser på internet om 
kreativt innehåller erbjuder dock forskarna nya möjligheter. Även om databaserna ofta är begränsade till 
enskilda områden ger de emellertid möjlighet till empirisk analys som kan bidra till bättre underlag för 
politiska beslut. 

För detta projekt har uppgifter samlats in från databaser på internet med omfattande film- och 
litteraturrelaterad information – Internet Movie Database (IMDb) och Goodreads – som har 
kompletterats med uppgifter om besök på europeiska biografer som samlats in av Europeiska 
audiovisuella observationsorganet. På grundval av dessa källor tog projektet fram en slutgiltig 
uppsättning data som omfattar 87 455 olika filmer som producerades mellan 2000 och 2010 och som 
släppts i minst en av EU:s medlemsstater. För varje film i datauppsättningen fastställdes om 
filmmanuset var ett originalmanus, om det baserades på befintligt innehåll som fortfarande var 
upphovsrättsskyddat eller om det baserades på befintligt innehåll som redan hade status som 
allmängods. 

Även om uppgifterna är begränsade till filmindustrin så är det mer omfattande syftet med denna rapport 
att dokumentera det allmänna fenomenet att använda innehåll som är allmängods som grund för nya 
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kreativa projekt. På grund av begränsningarna i de uppgifter som samlats in kan ingen kontrafaktisk 
analys göras av de olika delarna i upphovsrättsskyddet, så analysen är därför mer statisk och deskriptiv 
till sin karaktär. Genom att undersöka olika aspekter av användningen av innehåll som är allmängods i 
härledda verk inom filmindustrin är det möjligt att granska om de olika möjligheter och hot som beskrivs 
i tidigare litteratur är välgrundade. Rapporten ger sig emellertid inte i kast med frågan om hur 
upphovsrättsskyddet bör utformas på bästa sätt utifrån ett socialt välfärdsperspektiv. 

Filmbranschen har en stor kulturell och ekonomisk betydelse för medborgarna i Europa. Det finns en 
stor mängd obekräftade uppgifter om betydelsen av att kunna bearbeta befintligt innehåll både för 
enskilda producenter och branschen i stort. På grund av en unik kombination av egenskaper är 
filmindustrin särskilt beroende av kassasuccéer och risktagande. I ny ekonomisk forskning förklaras att 
bearbetning av befintligt innehåll som redan testats på andra men närliggande kulturmarknader kan 
bidra till att minska den inneboende osäkerheten i branschen. Det finns också andra, konstnärliga skäl 
som kan göra bearbetningar intressanta för filmproducenter. 

Eftersom begreppet bearbetning inte definieras i Bernkonventionen utgick projektgruppen från de 
gemensamma principer som kan härledas ur EU-medlemsstaternas och Förenta staternas doktrin, 
lagstiftning och rättspraxis. Eftersom ett övergripande intryck och erkännande av likheter mellan 
originalverk och härledda verk från en lekmans sida är ett återkommande inslag i definitionen av 
bearbetning i den litteratur som har konsulterats, utgör åsikterna hos tusentals IMDb-användare ett 
starkt och objektivt kriterium för att identifiera filmatiseringar i projektets datauppsättning. Biografisk 
information om upphovsmännen till befintligt innehåll i IMDb och Goodreads samt nationell 
upphovsrättslagstiftning från de länder där filmerna producerats utgjorde viktiga källor för att fastställa 
upphovsrättsskyddet för de verk som bearbetningarna grundade sig på. Trots den harmonisering av 
längden på upphovsrättsskyddet som skett under senare år förekommer fortfarande skillnader i de 
bestämmelser som avgör när upphovsrättsskyddet löper ut. Skillnaderna har analyserats på 
vederbörligt sätt och beaktats under förberedelsefasen. 

Analysen av de uppgifter som samlats in visade att ungefär 2 % av de filmer som släpptes i EU var 
filmatiseringar baserade på innehåll som var allmängods. Utnyttjandet av innehåll som är 
allmängods är emellertid vanligare bland de mest populära filmerna och uppgår till 6 % bland de 
100 mest populära filmerna på europeiska biografer. 

Under de elva år som undersöktes i analysen sågs filmatiseringar baserade på verk som är 
allmängods av över 330 miljoner personer på europeiska biografer, vilket motsvarar nästan 4 % 
av den totala biopubliken. Samtidigt motsvarade de besökare som såg filmatiseringar baserade 
på upphovsrättsskyddat innehåll 35 % av den totala biopubliken. 

En enkel jämförelse av filmpubliken utifrån bearbetat innehåll tar inte hänsyn till tidsaspektens stora 
betydelse för sannolikheten att bearbetningar görs av befintligt material. Från och med det femte året 
efter den ursprungliga publiceringen kan man konstatera en snabb exponentiell minskning av det 
kreativa innehållets ekonomiska värde för härledda verk. Redan 12 år efter att en bok först gavs ut är 
sannolikheten för att den ska ligga till grund för en filmatisering 50 % lägre än under de första 
fem åren efter att boken gavs ut första gången. Sannolikheten för att en bok ska ligga till grund 
för en bearbetning 70 år efter att den gavs ut för första gången är 95 % lägre än under de första 
åren då den var tillgänglig i bokhandeln. Värdeminskningen för härledda verk baserade på kreativt 
innehåll drabbar alla utom de allra främsta mästerverken som människan har skapat. Följaktligen 
innebär en förändring av det upphovsrättsliga skyddet, som i flertalet länder inträffar 70 år efter 
upphovsmannens död, ingen skarp gräns som på ett avgörande sätt påverkar 
filmproducenternas beslut om filmatiseringar. 

En undersökning av samtida läsares intresse för innehåll som har bearbetats har visat att läsarna är 
betydligt mer intresserade av bearbetade böcker som redan har status som allmängods än av 
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bearbetade böcker som fortfarande skyddas av upphovsrätten. Bearbetade böcker med status 
som allmängods rankas också högre i Goodreads än bearbetade böcker med upphovsrättsskydd, även 
om skillnaden inte är lika stor. 

Även om de flesta böcker endast bearbetats en gång under analysperioden, hade vissa böcker med 
status som allmängods bearbetats oftare. Som väntat var det genomsnittliga antalet filmatiseringar 
av böcker med status som allmängods i datauppsättningen 1,45 jämfört med 1,04 för böcker 
som fortfarande skyddades av upphovsrätt. 

En analys av datauppsättningen visade att möjligheten att andra skulle använda samma innehåll 
inte avhåller producenter från att investera ansenliga belopp i filmatiseringar av innehåll som är 
allmängods. Den genomsnittliga budgeten för filmatiseringar av verk som är allmängods är visserligen 
lägre än för filmatiseringar av upphovsrättsskyddat innehåll, men är högre än genomsnittsbudgeten för 
filmer som helt baseras på originalmanus. 

En klusteranalys av projektets data visade att det förekommer filmproducenter för vilka innehåll som är 
allmängods utgör en stor del av värdeförslaget: väletablerade, kända filmbolag använder sig av innehåll 
som är allmängods oftare än den genomsnittliga filmproducenten i datauppsättningen. 

Analyser av budgetuppgifter för filmer och profilen hos de filmproducenter som baserar sina 
filmatiseringar på innehåll som är allmängods bekräftar inte någon risk för under- eller 
överutnyttjande av innehåll som är allmängods för att skapa härledda verk. 

De ekonometriska modellerna bekräftar att det finns privata fördelar för alla producenter med en 
strategi där befintligt innehåll som skyddas av upphovsrätt används som grund för filmmanus – både i 
fråga om antalet tittare och biljettintäkter. Liknande fördelar, i fråga om antal biobesökare, kunde 
bekräftas för lokala filmproducenter som filmatiserar innehåll som är allmängods. Dataanalysen 
bekräftade dock inte att filmatiseringar av innehåll som är allmängods innebar någon fördel vad gäller 
biljettintäkter, och inte heller att filmatiseringar av innehåll som är allmängods innebar någon fördel vad 
gäller antalet besökare för utländska producenter. 

En ekonometrisk analys bekräftade att de privata fördelarna hade samband med möjligheten att testa 
det bearbetade innehållets popularitet på andra men närliggande marknader. Som antyds i tidigare 
ekonomisk litteratur kan bearbetning vara en effektiv strategi för att minska osäkerheten. 
Skillnaden i fördelar mellan bearbetning av innehåll som skyddas av upphovsrätt och av 
innehåll som är allmängods kan emellertid tyda på att det finns privata fördelar som har att göra 
med ensamrätt till bearbetning. Begränsningar i de uppgifter som samlats in för denna rapport 
innebär dock att det inte är möjligt att kontrollera om de privata fördelarna från ensamrätt till 
bearbetning överväger jämfört med den eventuella sociala förlusten till följd av mindre variation hos det 
bearbetade innehållet. En uttömmande granskning av vilken effekt olika utformningar av upphovsrätten 
för härledda verk får utifrån ett socialt välfärdsperspektiv kan därför utgöra huvudområdet för framtida 
forskning.   
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