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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Genom Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter beställde EUIPO 

(Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet) år 2018 en studie om IP-tv-brott i Europa. Syftet 

med studien var att öka förståelsen om de sätt på vilka olaglig internetprotokoll-tv (IP-tv) utförs och 

hur affärsmodellerna kring denna företeelse fungerar, och därmed tillhandahålla en grundval för ett 

därpå följande fastställande av möjliga svarsåtgärder för att på ett mer effektivt sätt ta itu med den 

utmaning som företeelsen utgör. 

Centrumet för strategier för och förvaltning av immateriella rättigheter, Centre for Intellectual 

Property Policy and Management (CIPPM) vid Bournemouths universitet, fick i uppdrag att utföra 

studien och upprättade en arbetsgrupp bestående av forskare i juridik, ekonomi och 

datavetenskap (1). Forskargruppen bistods av en expertgrupp bestående av rättighetsinnehavare, 

representanter för brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, grupper i det civila 

samhället och företag på området digital säkerhet (2). 

Den föreliggande rapporten utförs som en tvärvetenskaplig studie som granskar rättsliga, tekniska 

och ekonomiska aspekter av olaglig IP-tv. Det är den första större studien som granskar den 

befintliga litteraturen, den rättsliga ramen och rättspraxis i EU och ger en strukturell analys av 

befintliga affärsmodeller med avseende på obehörig överföring av tv-innehåll via internet. Dessutom 

tillhandahåller studien de första bedömningsresultaten rörande omfattningen av olaglig IP-tv över 

hela EU när det gäller aktiva användare och olagliga intäkter genererade av intrångsverksamhet. 

 

Metod och data 

I de befintliga studier (3) som syftar till att kvantifiera omfattningen och den ekonomiska inverkan av 

olaglig IP-tv rapporteras samstämmigt om den stigande trenden för spridning av otillåten IP-tv på de 

globala marknaderna ( 4 ). Denna rapport har utförts för att uppskatta antalet personer som är 

inblandade i konsumtion av otillåten IP-tv och för att bedöma de potentiella intäkter som genereras 

av IP-tv-leverantörer som gör intrång i upphovsrätten. Den kvantitativa uppskattningen bygger på 

                                                

(1) Forskargruppen vid Bournmouths universitet leddes av professor Maurizio Borghi och inkluderade professor Vasilis 
Katos, dr Antanina Garanasvili och dr Marcella Favale som chefsforskare samt professor Dinusha Mendis, Dimitra 
Poutouri och Dimitris Mallis som biträdande forskare. 

(2) I expertgruppen ingick Bogdan Ciinaru (Europol), Tim Cooper (Premier League), Richard Crisp (BT), Callum Cryer (UK 
IPO), Mattia Epifani (Re@lity Net), Matteo Feraboli (Sky Italia), Jose Luiz Gomez (spanska polisen), Gabor Ivanics 
(Eurojust), Jerry Gee (Kudelski-Nagra), Phillip Davies (Sky UK), Robert Kiessling (Sky UK), George Kyne (An Garda 
Siochana), David Lowe (UK IPO), Yuliya Morenets (TAC International), Mark Mulready (Irdeto), Marco Musumeci (Unicri), 
Mathilde Persuy (Hadopi), Marco Signorelli (DCP), Laura Vilches (spanska LaLiga), Alessandro Rossetti (SoftStrategy), 
Kevin Taylor (Comcast), Lars Underbjerg (Nordic Content Protection), Didier Wang (Hadopi). 

(3) Kudelski-gruppens cybersäkerhetsenhet (2016), Hadopi (2018), Nordic Content Protection (2017), Sandvine (2017), 
The Industry Trust (2016). 

(4) Se nedan, bilaga I. 
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officiella och harmoniserade uppgiftskällor för att säkerställa att de rapporterade uppskattningarna 

för EU:s medlemsstater är fullt jämförbara. Officiella Eurostatdata från hushållsundersökningar 

användes när så var möjligt. Denna studie drar också nytta av samarbetet med EUIPO-

observatoriets intressenter och bygger på utbyte av data och kunskap mellan experter på 

marknadsvillkor för IP-tv. 

Affärsmodellerna på marknaden för otillåten IP-tv definieras i enlighet med den metod som 

utvecklats av EUIPO i ”Research on Online Business Models Infringing Intellectual Property 

Rights” (5 ). I analysen av ekosystemet av affärsmodeller för olaglig IP-tv i hela EU ingår den 

tillämpliga rättsliga ramen och den omfattande rättspraxisen. 

Undersökningen av den rättsliga ramen understöddes med en kartläggning som genomfördes i 

28 EU-medlemsstater. På grundval av en preliminär analys av unionens regelverk om 

upphovsrättsskydd av tv-sändningar har en kartläggning av relevant lagstiftning och rättspraxis i 

medlemsstaterna utförts genom en enkät som riktades till nationella kontaktpersoner. 

Kartläggningen möjliggjorde en insamling av rättspraxis om olaglig IP-tv både från civil- och 

straffrättsliga förfaranden, och ett fastställande av nyanserna i den tillämpliga lagstiftningen mellan 

de nationella jurisdiktionerna. 

 

Analys av den rättsliga ramen 

Unionsrätten erbjuder ett brett skydd mot otillåten överföring av tv-sändningar på internet, och 

omfattar en lång rad verksamheter. Återsändningar av luft-, satellit- eller kabelburna signaler på 

nätet, molninspelning av tv-program, hyperlänkning till realtidsströmning genom smarta tv-apparater 

och indexering av hyperlänkar utgör ”överföring av verk till allmänheten” enligt artikel 3 i 

informationssamhällsdirektivet. Inte alla rättigheter som ingår i tv-sändningar är dock skyddade på 

samma sätt i hela EU. Rättigheter till det innehåll som ingår i tv-sändningar skyddas både mot 

realtidsströmning och strömning på begäran. Programföretags rättigheter till den utsända signalen 

gäller däremot endast strömning på begäran (eller nedladdning) av upptagningar av utsändningar. 

Endast i sju medlemsstater (Danmark, Finland, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och 

Österrike) omfattar programföretagens rättigheter även realtidsströmning. Dessutom innebär 

mottagning av en tv-signal med hjälp av otillåten strömningsutrustning ett intrång i rätten till 

mångfaldigande enligt artikel 2 i informationssamhällsdirektivet. 

Även om innehåll som ingår i tv-sändningar åtnjuter en hög skyddsnivå mot olaglig IP-tv är inte 

idrottsevenemang i sig alster som omfattas av upphovsrättsskydd enligt unionsrätten. Audiovisuell 

inspelning av idrottsevenemang uppfyller dock sannolikt villkoren för upphovsrättens giltighet på 

grundval av de ”fria och kreativa val” som gjorts av inspelningens regissör. Dessutom är de verk och 

andra alster som normalt ingår i inspelning och utsändning av idrottsevenemang (såsom 

inspelningar av bakgrundsljud, originalmusik och grafiska originalverk) sannolikt också 

upphovsrättsskyddade. 

                                                

( 5 ) EUIPO, ”Research on Online Business Models Infringing Intellectual Property Rights: Phase 1, Establishing an 
overview of online business models infringing intellectual property rights”, juli 2016. 
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Det finns ett visst mått av osäkerhet i unionens regelverk rörande huruvida en samtidig 

vidaresändning av en fri IP-tv-signal, inklusive genom s.k. framing, och sändning av en IP-tv-signal 

till en signaldistributör genom direktinjicering utgör överföring till allmänheten enligt artikel 3 i 

informationssamhällsdirektivet. Båda scenarierna tas upp i det nya direktivet om sändarföretagens 

onlinesändningar (2019/789), som kommer att införlivas i medlemsstaternas lagstiftningar senast i 

juni 2021. 

 

Analys av affärsmodeller som innebär upphovsrättsintrång 

IP-tv-distribution som innebär upphovsrättsintrång uppvisar en lång rad olika mönster och sträcker 

sig från välorganiserade stora företagsstrukturer till enskilda företag. Trots att de tillhandahåller 

samma produkt, dvs. tillgång till realtidsströmmade kanaler, skiljer sig leverantörerna av olaglig IP-tv 

åt med avseende på den plattform på vilken åtkomsten till IP-tv görs tillgänglig, målpublik, 

prissättningsstrategier och andra faktorer, såsom kompletterande produkter (beställvideo, försäljning 

av digitalboxar) och närvaro på sociala medier. Intrånget kan helt enkelt inledas när en icke-

licensierad innehållsleverantör på laglig väg erhåller en ström från en innehållsdistributör eller 

innehållsleverantör och gör den tillgänglig för tredjeparter, vilket bryter mot användarvillkoren. Dessa 

tredjeparter kan vara slutanvändare och konsumenter av innehållet, eller mellanhänder, i vilket fall 

de också kan göra en vinst genom att sälja det vidare. 

Den tekniska utvecklingen, såsom utbyggnaden av bredbandstäckningen och högre 

internethastigheter, underlättar inte bara tillgången till legitima IP-tv-källor, utan underlättar också 

tillgången till sådana som är olagliga. Man måste ta hänsyn till tekniska utmaningar när man 

överväger den inverkan som olaglig IP-tv har, vilket därmed ökar analysens komplexitet. Trots den 

stora variationen i distributionssätt visar analysen att olaglig IP-tv tenderar att koncentreras kring tre 

brett definierade affärsmodeller: 

 Modellen med ”prenumerationer på olaglig IP-tv”, där kunderna ges direkt tillgång till ett antal 

tv-kanaler mot prenumeration och inbetalning av en avgift. IP-tv-innehållet görs tillgängligt för 

direktströmning på olagliga webbplatser eller genom mobilappar. Denna affärsmodell bygger 

på försäljning av prenumerationer på olaglig IP-tv till konsumenter och intäkterna genereras 

från de månatliga avgifter som tas ut av prenumeranterna. 

 ”Business-to-business”-modellen. Denna affärsmodell riktar in sig på återförsäljning av paket 

av IP-tv-kanaler och inrättningar för att upprätta olaglig återförsäljning av IP-tv. Denna typ av 

affärsmodell kan beskrivas som ”business-to-business”- eller ”grossist”-modellen. Den 

kombineras ofta med den förutnämnda affärsmodellen med försäljning av 

direktprenumerationer. I detta fall har leverantörerna av otillåten IP-tv två garanterade 

inkomstkällor: månatliga betalningar som tas ut av tittare på otillåten IP-tv och betalningar 

som tas ut av återförsäljare av otillåten IP-tv. 

 ”Strömningsportal”-modellen, där länkar till strömningswebbplatser samlas och görs 

tillgängliga för slutanvändarna. IP-tv-strömning erbjuds gratis och ofta med lägre kvalitet 

jämfört med prenumerationswebbplatser för IP-tv. Eftersom strömningsinnehållet 

tillhandahålls gratis genererar de otillåtna leverantörerna intäkter genom indirekta källor, 
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såsom att sprida sabotageprogram eller ta ut ”pay-per-view” och ”pay-per-click”-betalningar 

från annonsörer. 

Det är intressant att notera att analyser visar att leveransen av olaglig IP-tv i hög grad förlitar sig på 

samma ”ekosystem” oberoende av den affärsmodell som används av intrångsgörarna. Ekosystemet 

definieras genom samspelet mellan ett antal aktörer som motsvarar en särskild funktion i leveransen 

av den olagliga tjänsten. Analysen har identifierat 21 aktörer över 4 nivåer av innehållsdistribution: 

innehållskälla, värdnätverk, front-end-leverans och applikationer. 

 

Ekonomisk analys 

Den ekonomiska analysen utförs för att uppskatta två viktiga beståndsdelar: 

 Antalet användare som har tillgång till olagligt IP-tv-innehåll. 

 Intäkter som genereras av IP-tv-prenumerationsleverantörer som gör intrång i upphovsrätten. 

 

Bedömningarna har gjorts för hela EU-28-marknaden såväl som för varje enskild medlemsstat. De 

huvudsakliga rönen tyder på att 

 

 

 

Omfattningen av konsumtionen av otillåten IP-tv varierar stort inom medlemsstaterna. Länder som 

är värst drabbade av olaglig online-IP-tv är Nederländerna och Sverige, där nästan 9 procent av 

befolkningen uppskattas ha tillgång till otillåten IP-tv. Rumänien (0,7 procent) och Bulgarien 

(1,3 procent) är minst drabbade av olaglig IP-tv. 

När man uppskattar de olagliga intäkterna står det klart att marknadens storlek med avseende på 

den totala befolkningen är en viktig faktor. Enbart i Storbritannien, Frankrike och Tyskland lägger 

användare i genomsnitt ut 532,4 miljoner euro, vilket motsvarar 57 procent av den totala vinst som 

görs av leverantörer av prenumerationer på otillåten IP-tv. 

Den genomsnittliga enskilda användarens utlägg för otillåten IP-tv varierar betydligt från en EU-

medlemsstat till en annan. Konsumenter i länder såsom Finland, Nederländerna och Frankrike är 

villiga att betala över 6 euro per månad för att titta på otillåten IP-tv. Personer i Slovakien, Ungern 

och Polen brukar däremot endast lägga ut 2,5 euro per månad. Det är tydligt att konsumenterna 

3,6 procent av européerna (13,7 miljoner av befolkningen i EU-28) 

strömmar otillåten IP-tv 

941,7 miljoner euro 

Olagliga intäkter som genererats under 2018 av IP-tv-leverantörer som gör intrång i 

upphovsrätten 

5,74 euro 

Vad den genomsnittliga enskilda användaren betalar per månad för olaglig IP-tv 
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varierar inte bara i fråga om sin villighet att göra intrång utan också i fråga om sin villighet att betala 

för tillgången till olagligt IP-tv-innehåll. Många faktorer bör beaktas när man fastställer olika 

kostnader för olaglig IP-tv, inklusive andelen olaglig fildelning, uppfattningar om intrång, den 

genomsnittliga inkomsten och de priser som tas ut för tillgång till IP-tv från lagliga källor.  
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Analys av verkställighet och rättspraxis 

Rättighetsinnehavare kan använda sig av både civil- och straffrättsliga verkställighetsåtgärder. 

Civilrättsliga verkställighetsåtgärder gäller mot både direkta intrångsgörare och mellanhänder, 

däribland mellanhänder vars tjänster har använts för att begå ett intrång. I synnerhet kan 

förelägganden begäras mot internetleverantörer för att bekämpa IP-tv-relaterade intrång i 

upphovsrätten. I dessa ingår, åtminstone i vissa medlemsstater, s.k. 

realtidsblockeringsförelägganden, som blockerar tillgången till strömningsservrar vid sändning av ett 

särskilt evenemang eller en serie evenemang. Sådana förelägganden kan även syfta till att förhindra 

framtida intrång, med förbehåll för proportionalitetsvillkoret. Dessutom kan internetmellanhänder få 

ålägganden att avslöja information om intrångsgörare. Att avslöja information om slutanvändare av 

olagliga IP-tv-tjänster kan dock vara oförenligt med EU:s dataskyddslagstiftning. 

Straffrättsliga åtgärder finns också att tillgå i alla EU-medlemsstater mot IP-tv-intrångsgörare i 

kommersiell skala. Rättspraxisen i medlemsstaterna innehåller framträdande exempel på 

straffrättsliga åtgärder som vidtagits mot personer som är inblandade i olaglig IP-tv-verksamhet. I 

vissa fall har intrången lett till långa fängelsestraff. 

 

Slutsatser och perspektiv 

Denna studie bidrar till förståelsen av olaglig IP-tv som företeelse genom en omfattande 

tvärvetenskaplig analys av frågan. I denna rapport förenas rättsliga, ekonomiska och tekniska 

perspektiv i en analys av det olagliga IP-tv-ekosystemet. Dessutom erbjuder denna studie den första 

kvantitativa bedömningen av omfattningen av olaglig IP-tv i EU med avseende på aktiva användare 

och de intäkter som genereras av denna olagliga verksamhet. 

De huvudsakliga rönen i denna rapport bekräftar den betydande förekomsten av olaglig IP-tv-

verksamhet överallt i EU-länderna. Läget i medlemsstaterna är inte enhetligt eftersom många 

faktorer, såsom andelen intrång online, uppfattningar om immateriella rättigheter och den allmänna 

efterfrågan av IP-tv skiljer sig åt. På EU-28-nivå deltar en berörd andel på 3,6 procent av 

befolkningen i konsumtion av otillåten IP-tv. Dessa användare genererar nästan en miljard euro i 

olagliga intäkter som tillfaller leverantörer av IP-tv som innebär intrång i upphovsrätten. Rättsliga och 

tekniska analyser bekräftar att det finns många utmaningar för affärslivet och de statliga 

myndigheterna när det gäller att ta itu med problemet med olaglig IP-tv. 
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