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SAMMANFATTNING
Denna rapport bygger på en analys av de 30 mest piratkopierade ( 1) kreativa verken i varje
medlemsstat, däribland 316 filmer och 309 tv-serier samt verk från 500 musikartister ( 2). Data om
konsumtion av piratkopierat innehåll köptes från MUSO, en ledande kommersiell leverantör av
sådana data, medan data om laglig konsumtion av film (som mäts genom antalet biografbesökare)
hämtades från Europeiska audiovisuella observationsorganets databas Lumiere. Det finns inga
sådana data på titel- och artistnivå för musik och tv-serier. Analysen i denna rapport är därför mer
omfattande för film än för musik och television.
Piratkopiering påverkar främst kreativa verk som nyligen producerats och släppts. När det gäller film
framträder två mönster för piratkopiering. För det första följs kommersiell framgång av piratkopiering.
Därför är det främst de filmer som varit kommersiellt framgångsrika på biografer och som fått en
internationell spridning som drabbas. På grund av detta drabbas framför allt amerikanska
produktioner (84 procent enligt MUSO-förteckningen) av piratkopiering, men även brittiska, franska
och italienska produktioner drabbas. Piratkopiering av filmer från dessa fyra länder utgör 96 procent
av piratkopieringen av filmer i EU ( 3).
För det andra påverkas de filmer som varit framgångsrika i produktionslandet men som inte fått en
internationell spridning. I detta fall skedde den största delen av piratkopieringen i länder där filmerna
inte släpptes ( 4). Piratkopieringen är då mycket mer omfattande än filmernas kommersiella
framgång ( 5). Detta gäller för filmer från Kanada, Australien, Kina, Finland, Tyskland, Indien och
Ryssland. Piratkopieringen av filmer från dessa sju länder utgör 2,8 procent av piratkopieringen av
filmer och motsvarar 1,8 procent av antalet sålda biobiljetter på EU:s biografer. Även om den totala
samlade piratkopieringen för den sistnämnda gruppen ligger på en låg nivå, drabbas den relativt sett
i högre grad av piratkopiering än filmer som har en större spridning.
Orsakerna bakom piratkopiering av filmer undersöktes närmare i regressionsmodeller. Denna
analys visar att kommersiell framgång är förenat med piratkopiering i större utsträckning: när antalet
sålda biljetter ökar med 10 procent ökar antalet olagliga nedladdningar med 3,7 procent. Trots det
stora antalet amerikanska filmproduktioner som drabbas av piratkopiering visade
regressionsanalysen också att de, när alla övriga faktorer var konstanta, inte drabbas värre av
piratkopiering än filmer med liknande egenskaper (t.ex. kommersiell framgång, genre och
produktionsår) som produceras på annat håll.

(1) Begreppet piratkopiering avser i strikt mening spridning av innehåll som kränker upphovsrätten. Denna rapport handlar om konsumtion av

sådant innehåll. I rapporten används dock piratkopiering också som sammanfattande begrepp för att hänvisa till sådan konsumtion av olagligt
innehåll.
(2) Förteckningen innehöll ytterligare kreativa verk (eller artister), men några av de verk som piratkopieras i mindre utsträckning togs bort på grund
av problem med datakvalitet.
(3) Under 2018 var Förenade kungariket fortfarande en EU-medlemsstat och ingår därför i analysen.

(4) Se Table 6.
(5) Med undantag för spanska filmer. Möjliga skäl diskuteras i kapitel 5.1 Films.
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Piratkopiering koncentrerades till nya filmsläpp. När övriga faktorer var konstanta drabbades därför
filmer som producerats före 2017 av 58 procent mindre piratkopiering än filmer som producerades
under 2017. Animerade filmer och dokumentärfilmer utsätts för 49 procent mindre piratkopiering än
spelfilmer ( 6). Slutligen drabbas inhemska filmproduktioner av 37 procent mindre piratkopiering i
produktionslandet när övriga faktorer är konstanta.
Kort sagt är piratkopiering av filmer främst inriktad på kommersiellt framgångsrika filmer med bred
målgrupp. Om man ser till konsumenternas tycke och smak vad gäller piratkopierat innehåll i hela
EU verkar det finnas en hög grad av homogenitet, eftersom förteckningen över de 30 mest
piratkopierade filmerna i varje medlemsstat är relativt lik förteckningen över de 30 mest
piratkopierade filmerna i EU som helhet. Detta gäller i mindre utsträckning för tv-serier och ännu
mindre för musik, där konsumenternas tycke och smak för piratkopierat innehåll varierar betydligt
mellan medlemsstaterna. I genomsnitt fanns 21 av de 30 mest piratkopierade filmerna i varje
medlemsstat också med i förteckningen över de 30 mest piratkopierade filmerna i EU, medan
motsvarande siffra var 19 för tv-serier och 16 för musik.
Tv-serier utgör de mest piratkopierade kreativa verken, men sambandet mellan piratkopiering och
popularitet för motsvarande lagligt innehåll är svårare att fastställa. Av de 30 mest piratkopierade tvserierna finns endast fem med i förteckningen över de 30 mest populära serierna enligt IMDb ( 7).
Under perioden januari–september 2018 laddades 435 miljoner avsnitt olagligen ner av den mest
piratkopierade tv-serien (The Walking Dead), jämfört med 45 miljoner nedladdningar av den mest
piratkopierade filmen (Justice League).
När det gäller musik finns det också ett samband mellan kommersiell framgång och piratkopiering,
om än med viss fördröjning: många av de bästsäljande musikartisterna 2017 var de som
piratkopierades mest 2018. Totalt sett piratkopieras musik i mindre utsträckning än de två andra
typerna av innehåll. Den mest piratkopierade artisten (Ed Sheeran) blev föremål för 7,5 miljoner
olagliga nedladdningar ( 8).

(6) Med spelfilmer avses icke-animerade filmer och filmer som inte är dokumentärer.
(7) IMDb är en populär och tillförlitlig informationskälla om filmer, tv och kända personer. En av de tjänster som tillhandahålls är MOVIEmeter, som

är ett mått på filmers och tv-seriers popularitet. IMDb-poängen motsvarar dock inte nödvändigtvis den kommersiella framgången.
(8) Sambandet mellan nivåerna av piratkopiering av filmer, tv-serier och musik måste dock beaktas kritiskt, eftersom det inte rör sig om homogena
kreativa verk.
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