Men vad händer med
våra rättigheter?

Utköp är nästan
alltid en dålig affär
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Linjär tv minskar snabbt i betydelse samtidigt som nätbaserade plattformar ökar sitt
inflytande.
Ett sådant teknikskifte innebär utmaningar.
Dramatikerförbundet tog därför förra året initiativ till ett projekt om affärsmodeller för kreatörer i den digitala världen och fick stöd från Tillväxtverket. Detta i
samarbete med Teaterförbundet eftersom marknadens förändring med nya aktörer,
som ibland kräver orimliga avtalsvillkor, berör båda organisationerna lika mycket.
Idag vet vi och våra medlemmar att totala utköp av rättigheter på sikt nästan alltid
blir en dålig affär. Ekonomin för våra medlemmar bygger idag både på nyskapande
och på en ersättning som kommer in för senare nyttjande. Att ha kvar sina rättigheter
innebär också att man vet var verket finns och vem som har möjlighet att se det.
Förhoppningsvis kommer våra medlemmar i framtiden även få reda på hur många
som faktiskt ser på en film eller tv-serie. Intressant är hur utvecklingen sett ut för
musiktjänster på nätet. Här har branschen de senare åren tvingats till en ökad transparens och samma utveckling måste nu drivas fram för filmtjänsterna. Data om nyttjandet är en förutsättning för bra affärsmodeller.
Våra organisationer vill nu få en mer direkt kontakt med bakomliggande internationella uppdragsgivare och vi hoppas också på ett närmare samarbete med svenska producenter. Globala aktörer som till exempel Netflix och HBO bör inte ostört få
använda icke–transparanta affärsmodeller. Vi kan också stärkas av att våra
amerikanska motsvarigheter redan har
lyckats få fram avtal som förhindrar totala utköp. Detsamma gäller i Europa
där utköpen inte heller fått genomslag.
Slutsatsen blir att bara genom
samverkan och kollektiv licensiering
kommer vi att ha möjlighet att skapa
fungerande ersättningssystem för alla
våra medlemmar verksamma inom
Pia Gradvall
Anna Carlson
framtidens film och tv.
Stockholm, oktober 2017
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Tv-marknaden har
aldrig mått bättre
digitaliseringen innebär att tittare från
en traditionell tv-värld, där SVT och
TV4-gruppen står för mer än 90 procent
av allt tittande, flyttar över till en online-värld där helt andra tjänster dominerar och där konkurrensen är mördande.
Mest framstående är Youtube och
Netflix som tillsammans står för cirka
hälften av allt tittande online. Det är en
utveckling som skett på mindre än tio
år: Youtube lanserade sin svenska hemsida 2008 och Netflix sin svenska tjänst
2012.

Bates Motel

Svenskarna lägger alltmer tid på rörlig
bild.
Samtidigt är marknaden inte lika
stabil som den en gång var, tittandet ser
annorlunda ut än för bara 10 år sedan.
Vi befinner oss i ett skifte där den traditionella tv-världen flyttar online.
Fram till och med 2010 ökade tittandet på traditionell tv stadigt från år till
år. Vi svenskar tittade i snitt 2 timmar
och 46 minuter per dag.
Under 2016 hade tittandet på traditionell tv sjunkit med 10 procent i jämförelse med toppåret 2010. 2017 kommer tittandet att sjunka ännu lägre.
Hur kommer det sig att det totala
tittandet trots detta fortfarande växer?
Svaret stavas digitalisering. Sedan 2010
kan all tillväxt i tittande förklaras av
streamingtjänster.
Tjänster som Netflix, Youtube och
tv-kanalernas play-funktioner växer i
popularitet. Vi lägger i snitt 45 minuter
per dag på tittande online och andelen
ökar stadigt. Mest tittar de yngre målgrupperna som nästan helt har övergivit
traditionellt tv-tittande.
Hittills har online-tittandet mer än
kompenserat för nedgången i traditionellt tv-tittande, totalt lägger alltså
snittsvensken allt mer tid på att konsumera rörlig bild.
Den globalisering som kommer med

Och drama driver
utvecklingen
Under första halvåret 2017 abonnerade drygt 2 miljoner svenska hushåll på
minst en onlinetjänst.
Ett attraktivt dramautbud har varit
en nyckel till tjänsternas explosiva tillväxt. För användarna är det den viktigaste anledningen till köp.
Merparten av innehållet är dock utländskt drama. Det är en naturlig följd
av att majoriteten av abonnemangen för
streamingtjänster utgörs av USA-baserade tjänster. Tillsammans står de amerikanska tjänsterna Netflix och HBO
Nordic för cirka två tredjedelar av alla
abonnemang i Sverige.
Mycket talar för att de amerikanska
jättarna kommer att behålla en stark

ställning, då de arbetar med innehållsoch utvecklingsbudgetar som är flerfaldigt större än vad lokala aktörer har.
Inför 2017 planerade exempelvis Netflix
att under året spendera cirka 50 miljarder kronor på innehåll, vilket kan jämföras med knappt 4 miljarder kronor för
SVT.
Det är inte bara betaltjänsterna som
satsar på drama. Även de svenska och
nordiska kanalhusen gör det. Dessutom
ökar satsningarna på lokal dramaproduktion – för alla. Såväl lokala som
amerikanska aktörer har börjat understryka värdet i lokalt anpassade produktioner, som också kan spridas utanför
Sveriges och Nordens gränser.

Breaking Bad

Ett attraktivt dramautbud har varit en nyckel till
tjänsternas explosiva tillväxt. För användarna är
det den viktigaste anledningen till köp.

House of Cards

Bland de lokala aktörerna kan det illustreras av att 2017 bjudit på flera stora
dramapremiärer. Både egna produktioner som C Mores Farang och Viaplays
Veni Vidi Vici, men också i form av nya
samarbeten som SVT:s och Viaplays Vår
tid är nu, en av de mest påkostade dramasatsningarna i svensk historia.
Bland amerikanska aktörer har både
Netflix och HBO Nordic nyligen meddelat att de befinner sig i startgroparna för
produktion av egna ”Nordic originals”.
Netflix gör tv-serie av kriminalromanen
Störst av allt, skriven av Malin Persson
Giolito. Camilla Ahlgren skriver manus
och serien är tänkt att börja produceras
under 2018 av produktionsbolaget FLX.
HBO Nordic satsar, enligt egen utsago, på ”en mix av komedi och Dostojevskij” i serien Gösta, skriven av Lukas
Moodysson. Memfis Film producerar
och premiären är planerad under 2019.

Det är troligt att lokalproducerat
dramainnehåll blir en vanligare anledning till att konsumenter betalar för
streamingtjänster. Det är också sannolikt att mer lokalproducerat innehåll
lockar äldre åldersgrupper som inte har
flyttat över till streamingtjänster i lika
hög grad som unga.
Morgondagens tv-marknad kan alltså bjuda på flera ljuspunkter för svenska
dramakreatörer.

Det är troligt att
lokalproducerat
dramainnehåll blir
en vanligare anledning
till att konsumenter
betalar för streamingtjänster.

Källa: Mediavision

Tre modeller
för licensiering
Innebär att rättighetshavaren
överlåter hela den ekonomiska
delen av sina immateriella rättigheter till producenten. Det
betyder att den ersättning som
förhandlas fram vid avtalets ingående är den enda ersättning
som någonsin kommer att betalas ut, oavsett hur ekonomiskt
framgångsrik produktionen
blir eller vilka framtida intäkter
den skapar för producenten. Intäkterna kan bli stora och genereras över lång tid utan att rättighetshavaren har någon rätt
att ta del av pengarna.

Mad Men
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Fullständigt utköp

Rättighetshavaren överlåter inte den ekonomiska delen
av sina immateriella rättigheter, som vid ett fullständigt utköp, utan upplåter dem. Skillnaden kan verka liten och försumbar men det finns en central och viktig
sådan. Vid en upplåtelse så har rättighetshavaren kvar
rättigheterna i sin ägo men ger producenten en rätt att
på överenskomna villkor använda dem i sin verksamhet. Ett av de villkor som därmed måste förhandlas är
under hur lång tidsperiod rättigheterna ska få användas. Om producenten vill fortsätta att använda en produktion där rättigheterna ingår, så måste parterna åter
förhandla fram villkor för ett sådant användande.
Svårigheten med individuell licensiering är att som
rättighetshavare veta vad som är önskade och eftersträvansvärda villkor för licensieringen, samt att ha
förhandlingsstyrkan att uppnå de villkoren.

Sopranos
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Individuell licensiering
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Kollektiv licensiering

Bygger på samma princip som individuell licensiering; rättighetshavaren upplåter på vissa villkor den ekonomiska
delen av sina immateriella rättigheter
under en begränsad tidsperiod. Den
centrala skillnaden mellan de två licensieringsmodellerna ligger i hur och av
vem villkoren förhandlas fram.
Vid en kollektiv licensiering behöver rättighetshavaren inte på egen hand
känna till vad som är att betrakta som
goda villkor och försöka få dessa till
stånd, utan det är något som förhandlas
separat med producenten av den organisation som hanterar den kollektiva
förvaltningen.
De villkor som tillämpas vid en sådan förhandling är i sin tur resultatet
av en central förhandling snarare än
specifika för den aktuella och enskilda
produktionen.

Bron

Det finns många fördelar med en sådan här ordning.
Den organisation som hanterar
den kollektiva förvaltningen har bättre möjligheter att inhämta och besitta
kunskap kring vad som är önskade och
eftersträvansvärda villkor. En sådan organisation har också bättre utsikter att
med framgång förhandla om villkoren.
Det är också en effektivitetsvinst att
inte behöva förhandla om de individuella villkoren vid varje nytt avtal utan att
i stället kunna hänvisa till en tidigare
central överenskommelse.
I Danmark har redan ett första steg
tagits mot en kollektiv licensiering av
rättigheter genom att Danske Dramatikere, Dansk Skuespillerförbund och
Danske Filminstruktörer tillsammans
med sju andra konstnärsförbund har
bildat en organisation, Create Denmark, för att hantera den kollektiva
förvaltningen. Tanken är att genom
kollektiv licensiering av rättigheter
till sändande bolag/streamingtjänster
generera intäkter till rättighetshavarna. En bärande del i målsättningen är
att hålla nere längden på licensperioderna så att rättighetshavare kan fortsätta att få betalt över en längre tidsperiod, enligt principen att fortsatt
nyttjande ska innebära rätt till fortsatt
ersättning.

”Vi måste samarbeta”
Susin Lindblom, förbundsdirektör Dramatikerförbundet, och
Ulf Mårtens, vd för Teaterförbundets rättighetsbolag och chefs-

förhandlare i upphovsrättsfrågor om den nya tv-marknaden
och streamingtjänsternas originalproduktioner.
Varför ägnar ni streamingtjänsterna den här uppmärksamheten?
Foto: Pawel Flato

Susin Lindblom, SL: Vi befinner oss ett rörligt skede. Förflyttningen från linjär tv går visserligen snabbt, men den är
inte färdig än. Så vi behöver utveckla nya avtal för en marknad som inte riktigt tagit form, där man heller inte riktigt
vet vilka ägare och maktstrukturer man har att förhålla sig
till.
Ulf Mårtens, UM: Våra avtal är inte teknikneutrala utan anpassade för linjär tv och sedan har det handlat om försäljning för dvd eller för visning i streamingtjänster. Men nu,
med originalproduktioner för plattformarna, handlar det
om helt andra förutsättningar, nivåer och konstruktioner.
Susin Lindblom
Dominanten Netflix är till exempel känt för sina försök till
totala utköp, där de vill säkra alla rättigheter. Alla är därför rädda för att det i framtiden inte ska finnas någon annan marknad kvar.
Vad innebär den här utvecklingen för era medlemmar?

UM: Idag lever vi på att verk ska visas på flera olika ställen och generera intäkter
varje gång. Men de som säljer till en plattform kan i värsta fall bara räkna med en
intäkt och inget alls från visning i andra fönster. Det är som att sälja till ett arkiv.
SL: Och upphovspersoner har hittills kunnat följa sina verk, men de nya plattformarna låter ingen få insyn. Därför är det omöjligt att veta hur länge en serie ligger
på Netflix, hur många som har sett den och på vilka territorier den är tillgänglig.
Kontakten försvinner mellan skaparen av ett verk och själva verket.
Vilket är det värsta scenario ni kan se?

UM: Att plattformarna blir så dominerande att all konsumtion sker via dem och
ingen annanstans och att man bara får betalt en gång. Då är alla andra möjligheter
att få någonting för verkets efterhantering förbrukade.

SL: Det mest oroande är om det hotar den produktion som finns inom public service som ju är otroligt väsentlig eftersowm den breddar utbudet på olika sätt.

Foto: Annika Falkuggla

Streamingtjänsterna har skapat högkonjunktur för tv-drama – är inte det positivt
för era medlemmar?

UM: Jo, självklart. Här i Sverige har till exempel Viaplay
aldrig producerat drama tidigare, men nu har vi förhandlat med dem om minst tio separata överenskommelser för
tv-produktioner som ger massor med jobb.
Vad blir nästa steg för er?

SL: Vi försöker studera utländska exempel och lära oss av
hur de har byggt sina system. De amerikanska författarna
har till exempel ersättningsrätt och ingen vanlig upphovsrätt, men de får ändå ut pengar varje år. De har varit igång
längre än vi utan att gå på den här utarmningsvägen med
Ulf Mårtens
utköp, och det är något som vi tar intryck av.
UM: Jag hoppas på att vi hittar en modell för en nordisk avtalslicens, och jag hoppas att även producenterna ser värdet av det, att de kommer att upptäcka att det här
inte är så roligt annars. Vi har försökt få en dialog med dem men har inte riktigt
fått svar än.
Det låter som att det går trögt – varför?

UM: Jag tror att vi har kommit till en dialog och en insikt om att vi och producenterna borde vara samarbetspartners. I Danmark har de till och med bildat en
förhandlingsorganisation ihop, Create Denmark. Om vi ska kunna få några ordentliga affärsmodeller tror jag att enda sättet är att göra det tillsammans med
producenterna. De märker att drama har blivit konkurrensmedlet för de nya plattformarna och jag tror att de därför mer än tidigare inser värdet av våra medlemmars verk och prestationer.
SL: För framtiden är det viktigt att både vi och producenterna går så starka som
möjligt ur den här situationen, att vi får en så bra balans som möjligt mot de nya
aktörerna. Vi vill ha en inhemsk produktion, vi vill inte att allt ska produceras av
externa plattformar, vi vill ha kvar en egen marknad.
Vad kan enskilda medlemmar i era organisationer göra för att rusta sig?

UM: De måste vara organiserade och ge oss förtroende att förvalta deras rättigheter

och rätt att förhandla för dem. För de kommer aldrig att klara det här själva.
SL: Vi tycker det är viktigt att alla kommer in med sina avtal – vi är en så liten
organisation så vi har rådgivning om nästan alla avtal som skrivs. Även om någon
väljer att skriva på något som inte är perfekt, så har de i alla fall fått en ordentlig
genomgång. Och vi samarbetar med agenterna så att de inte tappar greppet om det
här, de är viktiga.
UM: Vi företräder väldigt många och kan inte förhandla för var och en. Vi var därför
tvungna att tidigt bygga upp en relation med våra agenter och jag upplever en oerhörd samarbetsvilja när det gäller de här frågorna, att se till att kontrakt är skrivna
på rätt sätt.
Hur långt har ni kommit på ett års sikt, hösten 2018?

SL: Bäst vore om vi var klara över hur rättigheterna ska säkras, att vi har bestämt hur
vi kollektivt ska förvalta dem, vilken typ av villkor det ska vara, hur vi ska presentera
det för de nya motparterna och om vi kan tänka oss att på vissa villkor gå via producenterna. Det där måste klarna och helst leda till samsyn mellan oss och mellan de
nordiska länderna.
UM: Jag hoppas att vi har fått genomslag för att ersättning för upphovsrätt förvaltas
av oss och betalas till oss. Vad det är för pengar och om det handlar om utköp är en
annan fråga, men det är viktigt att pengarna går till oss så att den enskilde slipper
bråka och kan ge sitt pris för arbetet, utan att det handlar om att köpa ut rättigheter.
Det tror jag är ett mål vi kan uppnå inom ett år. 

En ny tv-marknad föds
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House of cards:
Netflix

House of Cards har premiär. Serien är Netflix
första originalproduktion och nomineras
till det amerikanska
tv-priset Emmy.

Andra säsongen av House
of Cards nomineras till
en Emmy. Transparent,
producerad för Amazons
streamingtjänst, leder till
Emmy-utmärkelser för huvudrollsinnehavaren Jeffrey
Tambor och för seriens
skapare Jill Soloway.

De data som streamingtjänsterna
skickar över Internet har fördubblats jämfört med 2016. Mängden
motsvarar 7,2 miljarder dvd-skivor
per månad.

I Sverige lanseras Viaplay under namnet Viasat OnDemand.
I november går det amerikanska fackförbundet för dramatiker, Writers Guild of America, i strejk. Efter 100 dagar
får facket igenom sitt krav på större ersättning för digital
distribution.

Youtube lanseras i Sverige. Att
avtal för innehållsrättigheter är
anpassade för linjär television
identifieras av den svenska
regeringen som ett hinder för
utveckling av on streamingtjänster.

Tredje säsongen av House of Cards
nomineras till en Emmy. Orange is
the new black, en annan originalserie från Netflix, nomineras också.

Youtube startar. Det första
klippet på sajten har titeln
Me at the Zoo och följer en av
grundarna till företaget när
denne besöker en djurpark.

Den nätbaserade dvd-hyrtjänsten Netflix börjar
erbjuda möjligheten att se film online. Sveriges
Television lanserar SVT Play. Youtube är en av
Internets snabbast växande sajter. Succén för
användargenererat innehåll gör att nyhetsmagasinet Time utser en spegelförsedd
datorskärm till ”årets person”. ITunes börjar
erbjuda filmer.

Tittandet på traditionell
linjär tv har fallit med
10 procent jämfört med
toppåret 2010. Fjärde
säsongen av House of
Cards nomineras till
en Emmy.

HBO Nordic har premiär för
serien Gösta, skriven av Lukas
Moodysson och beskriven
som ”en mix av komedi och
Dostojevskij”

Fildelningssajten The Pirate Bay
startas. En snabbt växande mängd
hushåll vänjer sig vid att uppleva
(illegalt delad) film och annan
populärkultur via Internet.

Produktion: Ehrlin-Eriksson.se

HBO Nordic och
Netflix lanseras
i Sverige.

Svensken tittar i genomsnitt
på linjär tv 2 timmar och
46 minuter per dag – den
högsta siffran någonsin.

Steven Spielberg investerar 50 miljoner dollar
i sajten pop.com. Planen är att producera kortfilm
för nedladdning med kända Hollywood-skådespelare.
Projektet havererar kort innan lanseringen.

Drygt 2 miljoner hushåll i Sverige abonnerar på minst en
streamingtjänst. Disney planerar att senast 2019 starta
en egen streamingtjänst och kommer att göra ”betydande
investeringar” i dramaproduktion. Emmy-priset för bästa
tv-serie tillfaller The Handmaid´s Tale. Det är första
gången priset tilldelas en serie som producerats exklusivt för en streamingtjänst. I Sverige har serierna Farang
och Veni Vidi Vici premiär, exklusivt producerade av
C More respektive Viaplay. Apple aviserar planer på att
under det kommande året investera en miljard dollar
i originaldrama.

Netflix gör tv-serie av Malin Persson Giolitos rättegångsroman Störst av allt. Camilla Ahlgren skriver manus och
produktionsbolaget FLX producerar. Det amerikanska
fackförbundet för dramatiker, Writers Guild of America,
kräver bättre ersättningar för sina medlemmar och pekar på
att mediekoncernerna CBS, Comcast, Disney, Fox, Viacom
och Warner Bros tillsammans gick med 49 miljarder dollar
i vinst 2015.

Källor: Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016–2021, “Screen Distribution
and the New King Kongs of the Online World”; Wikipedia.

Youtube investerar
100 miljoner dollar
i 100 kanaler med
originalmaterial.

I Kalifornien startas en tjänst där användarna
kan beställa hem dvd-filmer via nätet direkt till
dörren. Företaget kallar sig Netflix.

Handmaid´s tale: HBO Nordic

500 hushåll i Jarlaberg utanför Stockholm får möjlighet att beställa filmer
och tv-program via kabelnätet.

Orange is the new black: Netflix

Försök med video on
demand via kabel i
New York.

