
 
Rättighetsalliansen och FTVS hade var för sig genomfört var sin undersökning 
baserad på intervjuer som samstämmigt visade vidden av detta problem. Samtidigt 
som den illegala nedladningen av film är näst intill konstant ökar den illegala 
streamingen och varje år visas filmer och avsnitt som nedladdats eller streamats 
närmare 300 miljoner gånger bara i Sverige.  
Problemet finns i hela norden men är störst i Sverige följt av Norge. Klas Palmqvist 
från SVF/Nordisk Film menar att det är ett normbeteende, som fått fäste i Sverige 
där, samtliga politiker trots att de säger sig värna om upphovsrätten, inte vågar att ta 
tag i problemet. Piracy förekommer i lika stor utbredning i hela landet och är spritt 
över hela åldersspannet. Utbredningen är störst bland ungdomar som riskerar att 
fastna i ett beteende där man inte betalar för sig och där upphovsrättspersonernas 
intäkter uteblir. Rättighetsalliansen efterfrågar skarpare lagstiftning och belyser vikten 
av att hela branschen reser sig och gemensamt försöker få till en förändring. 
Undersökningarna visar att 75% av de som laddar ner idag hade kunnat tänka sig att 
betala om de inte kunnat tillgodogöra sig materialet på illegal väg. 
 
Både Rättighetsalliancen och FTVS driver idag flertalet rättsprocesser mot 
bredbandsleverantörer, annonsörer, fildelare, streamingtjänster, som bryter mot 
upphovsrättslagen. Trots en extremt låg straffskala har skadeståndskrav baserade på 
uteblivna licensrättigheter visat sig vara ett effektivt sätt att få till kännbara sanktioner. 
I framtiden planerar man ett antal kampanjer för att informera och skapa opinion i 
frågan samtidigt som man också kommer börja stämma även illegala användare 
 som tillgodogör sig upphovsrättsskyddat material illegalt.  
 
Piracy kostar stora pengar och riskerar att ge effekter på hela branschen i framtiden. 
Man kan ställa sig frågan om det är så att piracy redan idag är en bidragande faktor 
till att Sveriegs filmproducenters omsättning gick ner 25% under fjolåret och att allt 
fler stora bolag väljer att satsa på färdigfinansierade TV-serier framför riskfyllda 
långfilmsprojekt. Vad händer med den Svenska långfilmsproduktionen om man i 
framtiden endast kommer kunna tjäna pengar på stora blockbusterfilmer? SFR jobbar 
löpande med detta och framför vår syn i frågan vid möten med politiker och bransch. 


