
Q&A Create Denmark & streaming

1. Hvem står bag Create Denmark?
Create ejes af medlemmerne i en række kunstnerorganisationer.
Create Denmark blev stiftet i 2016 af Danske Filminstruktører, Dansk Skuespillerforbund, Danske
Dramatikere, Dansk Filmfotograf Forbund, Dansk Artist Forbund, Dansk Journalistforbund, Dansk
Musiker Forbund, Danske Scenografer og Danske Sceneinstruktører, fordi vi
kunstnerorganisationer forudså, at fremtidens distribution af film og serier ville ændre sig fra
traditionel tv-distribution med førstegangsvisninger og genudsendelser til, at værkerne konstant
lå ude på streamingtjenesterne. Og at det ville have en negativ indvirkning på jeres
rettighedsmidler, hvis vi ikke agerede.
 

2. Hvad er Create Denmarks opgave?
Create Denmarks primære opgave er at indgå aftaler vedrørende brug af dramaserier og andre
audiovisuelle produktioner, der ligger på streamingtjenesterne på vegne af organisationernes
medlemmer – dvs. mange tusinde kunstnere. Den betaling, som Create Denmark modtager via
disse aftaler, sendes via medlemsorganisationerne, videre til rettighedshaverne.

3. Hvad er det Create kan? 
Ved streamingtjenesternes indtog ændrede det danske Tv-marked sig. Der skete et
paradigmeskifte og fokus gik fra flow-tv, biografer og DVD-salg til, at størstedelen af danske
husstande havde op til flere streamingabonnementer. Da vi både kunne se, hvor markedet var på
vej hen og det faktum, at streamingtjenesterne aflønnede kunstnerne via buy-out modellen (som
tager rettighederne fra kunsterne), var det vigtigt at træde til for at fremtidssikre vores
medlemmers indkomstgrundlag.  Man kan sige, at vi opererede med rettidig omhu, da vi via Create
stillede krav om, at kunstnerne skulle have løbende rettighedsbetaling og ikke buy out-aftaler,
som forringer vilkårene betydeligt.     



4. Hvorfor er en streaming-aftale også god for
Producenterne?  

5. Hvornår er konflikten med streamingtjnesterne løst?

Det er desværre ikke til at sige på stående fod. I januar stemte alle relevante organisationer –
herunder også Producentforeningens medlemmer - for at streamingaftalen skulle gælde i 2 år. Det
giver i vores optik ikke mening at lægge sig fladt ned. Men når det så er sagt, er vi alle bekymrede
over det udmeldte udviklingstop og vi kommer selvfølgelig ikke til at acceptere, at denne situation
fortsætter i mange måneder endnu. Vi har flere gode strategier for at få en løsning på bordet, som
vi drøfter med vores samarbejdspartnere og vi holder løbende vores medlemmer orienteret. 

Det er der flere årsager til. 
Det er vigtigt at huske på, at aftalen er udtryk for et kompromis mellem parterne. Ingen har fået
alt dét de ønskede, men Producenterne har selvfølgelig også opnået fordele ved aftalen. 
Et andet vigtigt forhold, som ikke decideret relaterer sig til aftalen er, at producenterne med
denne aftale har fået bekræftet deres ret til at forhandle. I mange lande ser vi, at producentleddet
enten udskiftes med facility-houses ejet af streamingtjenesterne selv, eller også fratages alle
deres rettigheder, så de ikke kan leve af deres bagkatalog. I Create mener vi, det er vigtigt at
bakke op om vores producenter, da de er vores daglige partnere og vi sammen kæmper for at
beskytte den danske film- og tv-branche.
Slutteligt er det vores overbevisning, at producenterne med streamingaftalen får ekstra
muskelkraft til at sikre fortsat dansk produktion i det store streaminglandskab: For når kunsterne
får løbende og fair betaling, når deres værker streames, bibeholdes en stærk professionel film- og
mediebranche og dermed kan instruktører og andre kunstnere udvikle nye værker til
producenternes forretning. 



6. Er filmarbejderne – klipperne, fotograferne, scenograferne
med til at gøre aftalen dyrere?
Nej.
De nye rettighedsgrupper fylder ganske beskedent i streamingaftalen, så det er ikke dem, der har
påvirket prisstigningen. 
Man kan vende spørgsmålet om, og spørge, om vi havde været i stand til både at indgå gode aftaler
for instruktører og den nye fælles ”streamingaftale”, hvis vi ikke havde slået os sammen med de
andre 9 organisationer? Nej, det havde vi ikke! Sammen er vi stærkere – det er et faktum - og andre
lande ser med misundelse på vores sammenhold. Som også har været med til at opbygge et af de
stærkeste Copydan-systemer med rettighedsbetaling til producenter og kunstnere i verden.

7. Er der en bagside ved, at vi står sammen med så forskellige
andre rettighedsgrupper?
Nej.
Vi anerkender forskellighederne i rettighedsgrupperne, men det er lige præcis, fordi vi alle står
sammen, at vi står så stærkt. Ingen af os havde klaret kampen alene. Det ekstremt positive ved
Create er, at næste led i udviklingen eller produktionen også bakker op. Bliver f.eks. en
manuskriptforfatter presset, står der en instruktør, skuespiller og en klipper, som også siger nej.

8.  Er buy out-aftaler fremtiden?
Nej.
Buy out betyder, at man overdrager alle sine rettigheder mod et engangsbeløb, som dækker over
enhver fremtidig brug af kunstnerens værker. Når streamingtjenesterne kræver at betale
kunstneren ud med en engangsbetaling, ved de, at det er en bedre forretningsmodel for dem. Og de
undsiger den succesfulde danske rettighedsmodel med løbende betaling, som klart er en bedre
forretningsmodel for kunstnere og producenter, fordi det, hen over et langt professionelt liv, giver
flere penge, end buy out aftaler kan. Med en løbende rettighedsbetaling får kunstneren også
løbende udbetalinger i de perioder, hvor man ulønnet sidder og udvikler på nye ideer! 



9. Hvordan er situationen i andre lande?

10. Hvorfor er TV2 og streamingtjenesterne ikke blevet
inddraget i forhandlingerne?

Danmark er foregangsland, hvad angår Copydan-systemet og vores nye streamingaftale, men de
andre EU-lande står på spring. Vi skal alle overholde den EU-retslige lovgivning, som sikrer
ordentlige aftaler og gennemsigtighed i distributionen af rettighedshavernes værker. Samtidigt
ved vi, at mange lande er meget inspirerede af visionen bag Create, idet de anerkender, at løbende
betaling for streaming-udnyttelse af rettigheder er vejen frem. Så de udenlandske
streamingtjenester vil i fremtiden blive tvunget til at dele relevant seer-data, hvis de vil agere i
lande i EU, samt overholde reglerne om rimelige løn- og rettighedsforhold. 
De aftaler som omtales, f.eks. i Norge, er i vores øjne totalt uacceptable. Specifikt om den Norske
aftale, kan vi sige at de er enormt kede af den deroppe. Desuden er den kun mellem skuespillerne
og Netflix og skjult bag tavshedsklausuler.

Den danske arbejdsmarkedsmodel er bygget op ved, at arbejdstagere og arbejdsgivere indgår
overenskomster med hinanden uden inddragelse af potentielle kunder. Det ville være klart
konkurrenceforvridende, hvis vi fastsatte betingelser i streamingaftalen, der kun passede en
streamingtjeneste (fx Tv-2 Play) bedre og derved gav dem en fordel over de andre
streamingtjenester. 
Det var både vores og Producentforeningens ønske, at vi med denne aftale kunne skabe ordnede
lige forhold for samtlige streamingtjenester, ved at have ét aftalekompleks, men det har
efterfølgende vist sig, at streamingtjenesterne ikke vil acceptere de samme vilkår.
 
Create vil derfor sammen med Producentforeningen afdække den enkelte streamingtjenestes
behov sammenholdt med vores krav om løbende rettighedsbetaling.



11. Hvorfor skal rettighedsbetalingen udregnes efter antal
abonnementer på streamingtjenesten?
Indtil videre har det ikke været muligt at få streamingtjenesterne til at dele deres visningsdata, og
derfor blev aftalen i stedet koblet op på antallet af abonnementer. Det er ikke en ukendt aftaledel,
da vi tidligere har haft dette princip i eksempelvis TV2Play aftalen. Men vores ønske er, selv sagt, på
sigt, at få aftaler, som tydeligt viser din film- eller series seertal i hele verden.

12. Er aftalen for dyr?
Nej, men den indeholder rimelige prisstigninger, særligt for TV2.
I forhold til de internationale streamingtjenester er streamingaftalen på niveau med de aftaler
Create har indgået med dem de sidste år. I forhold til TV2 sker der en opregulering af satserne, som
vi har ønsket i flere år. Derfor er det rigtigt, at aftalen objektivt set føles dyrere for TV2, men de har,
i vores optik, betalt alt for lidt og meget mindre end andre streamingtjenester, herunder DR, betaler
for at have vores værker på deres tjenester.
TV2 har i flere år oplevet stor vækst på TV2 Play og genereret massive overskud på
moderselskabet, så det er ikke et spørgsmål om stram økonomi, men derimod et helt bevidst valg
om ikke at ville betale rimelige rettighedsbetalinger til jer. Så set udefra handler deres ageren mere
om profitoptimering, end manglende midler, for de har råd til det. 

13. Passer det, at en produktion nu koster 600% mere, som TV2
siger?
Nej.
TV2 har taget udgangspunkt i et fremtidsscenarie, hvor TV2 Play har 1,3 mio. abonnenter. TV2 har så
sammenlignet prisen i streamingaftalen med gamle priser fra 2018. Problemet med denne
udregning er, at TV2 udelader, at TV2 Play i 2018 havde 450.000 abonnenter. TV2 sammenligner
altså to priser uden at tage højde for en tredobling i antallet af abonnenter. Det svarer lidt til at
sammenligne prisen i supermarkedet for 10 liter mælk med prisen for 30 liter mælk.
Derudover har TV2 brugt én produktion som regneeksempel - den dyrest tænkelige produktion. Det
er nemlig sådan, at priserne i streamingaftalen afhænger af, om en produktion er stor eller lille. En
stor produktion medfører en større rettighedsbetaling og vice versa. Det gjorde de gamle priser i
2018 ikke på samme måde. Det har den konsekvens, at den procentvise prisstigning fremstår
større for en stor produktion. Beregningen ville have set markant anderledes, hvis TV2 eksempelvis
havde taget udgangspunkt i en mindre produktion. TV2’s regneeksempel repræsenterer derfor ikke
den reelle økonomi i streamingaftalen.



14. Hvordan kan vores beregning på 56% stigning være så
forskellig fra hvad TV2 siger?
I vores beregning har vi taget udgangspunkt i 12 forskellige produktioner - både store og små
produktioner, der svarer nogenlunde til de produktioner, som produceres til TV2 i løbet af et år. Det
giver nemlig et mere repræsentativt billede af den samlede økonomi for TV2. Herefter har vi
sammenlignet streamingaftalens priser med de gamle priser fra 2018 - men med en fremskrivning
iht. stigningen i abonnementstal for Play-tjenesten, så sammenligningsgrundlaget er ens.

15. Findes der EU-lovgivning som regulerer
streamingtjenesternes ageren i Danmark?
Ja.
Det såkaldte AVMS-direktiv åbner op for, at Danmark kan opkræve andele af streamingtjenesternes
omsætning til national produktion (det nye ”kulturbidrag” i Medieaftalen) samt, at Danmark kan
kræve, at europæiske programmer udgør mindst 30% af streamingtjenesternes kataloger og får en
fremtrædende plads.
Pt. udgør dansk indhold på Netflix mellem 1-2% og der er ikke tvivl om, at denne lave procent
selvfølgelig har politikernes bevågenhed. Den nye Medieaftale viser med stor tydelighed, at et stort
flertal af partierne ønsker at understøtte produktionen af originalt dansk indhold og at sørge for,
så mange danskere som muligt ser danske produktioner. 

16. Hvordan vender vi stemningen i branchen?
Medlemmerne af kunstnerorganisationerne bag Create er ambassadører for aftalen. Det er vores
medlemmers rettigheder, vi alle sammen kæmper for. Det er vigtigt at huske på, at vi står midt i et
paradigmeskifte og det tager tid at ændre indarbejdede praktikker. Men alternativet – accept af
buy out er ikke vejen at gå. Det, der sker nu, har stor betydning for vores medlemmers virke som
instruktører, både på kort og på lang sigt.
Streamingaftalen er med til at styrke producenternes position, og Danmark er et foregangsland for
en politisk og juridisk strømning, der er båret af national og EU-lovgivning. En lovgivning, der meget
klart fokuserer på at beskytte kunstnerrettigheder.

17. Hvordan kan man med én klar sætning forklare Creates
vigtige formål?
Kernen i Create-aftalen (og Creates virke generelt) er, at sikre, at når andre tjener penge på
kunstnernes værker, så skal de også have en andel af indtjeningen. Det er derfor buy out-aftaler
ikke er retfærdige, og løbende rettighedsbetaling er nødvendig.


