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RESUMÉ
Denne rapport er baseret på en analyse af de 30 mest piratkopierede ( 1) kunstneriske værker i hver
af EU-medlemsstaterne, herunder 316 film, 500 musikkunstnere og 309 tv-serier ( 2). Dataene om
forbrug af piratkopieret indhold blev købt hos MUSO, en førende kommerciel udbyder af sådanne
data, mens dataene om lovligt forbrug af film (målt på antallet af biografgængere) blev indhentet fra
Det Europæiske Audiovisuelle Observatoriums Lumiere-database. For musik og tv-serier er
sådanne data ikke tilgængelige på titel- og kunstnerniveau. Derfor er analysen i denne rapport mere
omfattende for film end for musik og tv.
Piratkopiering påvirker hovedsageligt kunstneriske værker, der er produceret og udsendt for nyligt.
Hvad film angår, følger piratkopieringen to mønstre. For det første finder piratkopiering sted i
kølvandet på kommerciel succes. Piratvirksomhed rammer derfor primært kommercielt succesfulde
biograffilm med en bred international distribution. Det er derfor først og fremmest amerikanske
produktioner (84 % af MUSO-listen), der rammes af piratkopiering, skarpt forfulgt af britiske, franske
og italienske produktioner. Piratkopiering af film fra disse fire lande tegner sig for 96 % af
piratkopieringen af film i EU ( 3).
Det andet mønster påvirker film, der havde succes i produktionslandet, men som ikke havde en bred
international distribution. I dette tilfælde fandt størstedelen af piratkopieringen sted i lande, hvor
filmene ikke blev udsendt ( 4). I dette tilfælde overgår piratkopieringen langt deres kommercielle
succes ( 5). Dette gælder for film fra Canada, Australien, Kina, Finland, Tyskland, Indien og Rusland.
Piratkopiering af film fra disse syv lande svarer til 2,8 % af piratkopieringen af film og 1,8 % af
antallet af biografgængere i EU. Selv om det samlede kumulerede antal piratkopieringer er lavt for
den sidste gruppe, er det relativt højere end for de mere bredt distribuerede film.
Faktorerne bag piratkopiering af film blev undersøgt nærmere ved brug af regressionsmodeller.
Denne analyse viser, at kommerciel succes er forbundet med en højere grad af piratkopiering: Når
antallet af solgte billetter stiger med 10 %, stiger antallet af ulovlige downloads med 3,7 %. Af
regressionsanalysen fremgår det også, at amerikansk producerede film, trods det høje antal
piratkopieringer, når alle andre faktorer forbliver uændrede, ikke berøres af piratkopiering i højere
grad end film andetsteds fra med lignende egenskaber (i forhold til kommerciel succes, genre,
produktionsår).
Piratkopiering var koncentreret omkring nye udsendelser. Når andre faktorer forblev uændrede, var
antallet af piratkopieringer af film produceret før 2017 58 % lavere end for film produceret i 2017.
(1) Udtrykket "piratkopiering" henviser i streng forstand til distribueringen af indhold, der krænker ophavsretten. Denne rapport omhandler
forbruget af sådant indhold. For nemheds skyld henviser "piratkopiering" imidlertid her også til et sådant forbrug af ulovligt indhold.

(2) Listen omfattede yderligere kunstneriske værker (eller kunstnere), men nogle af de mere sjældent piratkopierede værker blev fjernet på grund

af datakvalitetsproblemer.
(3) Det Forenede Kongerige var i 2018 stadig en EU-medlemsstat og indgår derfor i analysen.

(4) Se Tabel 6.
(5) Med undtagelse af spanske film. Der ses på mulige årsager hertil i kapitel 5.1 Film.
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Antallet af piratkopieringer af tegne- og dokumentarfilm var 49 % lavere end for "live action"-film ( 6).
Endelig er antallet af piratkopieringer af indenlandsk producerede film 37 % lavere i
produktionslandet, når altså andre faktorer forbliver uændrede.
Kort fortalt er piratkopiering af film hovedsagelig rettet mod kommercielt succesfulde
mainstreamfilm. Hvad angår forbrugernes præferencer inden for piratkopieret indhold i hele EU, er
der tegn på en høj grad af ensartethed, idet top-30-listen over piratkopierede film i hver medlemsstat
i høj grad svarer til top 30-listen for EU som helhed. Dette er i mindre grad tilfældet for tv-serier og
især musik, hvor forbrugernes præferencer inden for piratkopieret indhold varierer betydeligt fra
medlemsstat til medlemsstat. Mere specifikt var i gennemsnit 21 af filmene på top-30-listen i hver
medlemsstat også på top-30-listen i EU. For tv-serier var tallet 19, og for musik, 16.
Tv-serier er de hyppigst piratkopierede kunstneriske værker, men forholdet mellem piratkopiering og
det tilsvarende lovlige indholds popularitet er vanskeligere at fastslå. Ud af de 30 mest
piratkopierede tv-serier er kun fem blandt de 30 mest populære ifølge IMDb ( 7). I tidsrummet januarseptember 2018 blev 435 mio. episoder af den mest piratkopierede tv-serie (The Walking Dead)
downloadet ulovligt, mod 45 mio. downloads af den mest piratkopierede film (Justice League).
Inden for musikken er der også en forbindelse mellem kommerciel succes og piratkopiering, om end
med en tidsforskydning: Mange af de bedst sælgende musikere i 2017 var de mest piratkopierede
kunstnere i 2018. Omfanget af piratkopiering er generelt lavere for musik end for de to andre typer
indhold. Den mest piratkopierede musiker (Ed Sheeran) fik sin musik downloadet ulovligt 7,5 mio.
gange ( 8).

(6) "Live action" vil sige ikke-animerede, ikke-dokumentariske film.
(7) IMDb er en populær og velunderbygget kilde til information om film, tv og berømtheder. Her kan man bl.a. benytte sig af MOVIEmeter, der er et

mål for populariteten af film og tv-shows. Der er imidlertid ikke nødvendigvis en en-til-en relation mellem IMDb-scoren og den kommercielle succes.
(8) Forholdet mellem omfanget af piratkopiering af film, tv-serier og musik må imidlertid anskues kritisk, da de ikke er homogene kunstneriske
værker.
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