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SAMMENDRAG 
 
Anvendelsesområde og metodik 
 
Denne rapport giver et overblik over status for og udviklingen af den måde, kulturelt og 
kreativt indhold – både kommercielt og offentligt – formidles ud til og gøres tilgængeligt for 
den brede offentlighed i Europa. Der findes frem til tendenser, forhindringer og drivkræfter 
i overgangen mod en digital tidsalder, og disse danner grundlaget for en række 
anbefalinger. 
 
Medie- og indholdssektoren omfatter en række brancher, herunder musik, film og video, 
udgivelse (bøger, aviser og tidsskrifter) og transmission (radio og tv) og i nogle tilfælde 
også videospil og andre informationstjenester (nyhedsbureauer, portaler, registre osv.). 
Disse brancher beskæftiger sig med en række forskellige aktiviteter (f.eks. optagelse, 
udgivelse, udførelse, distribution, udsendelse og detailsalg), som fordeles i værdikæder 
med tre hovedfaser: produktion, distribution og forbrug. 
 
Rapporten analyserer det kommercielle og offentlige indhold hver for sig. Som det første 
gives der en analyse af fire af de vigtigste (kommercielle) brancher inden for medie- og 
indholdssektoren – film, videospil, bøger og aviser – for at tydeliggøre den forstyrrende 
effekt, digitaliseringen har ført med sig, branchernes fælles træk og forskelligheder og de 
mulige indvirkninger på deres fremtidige udvikling. Valget faldt på disse brancher som følge 
af lighedspunkterne med det offentlige indhold (for film, bøger og aviser) og deres 
innovative karakter (videospil), således at man kan udnytte erfaringerne bedst muligt i den 
offentlige indholdssektor.  
 
Det offentlige indhold er blevet behandlet for sig, idet det foreviser nogle særlige 
kendetegn (f.eks. lovgivningsmæssige og offentlige positive indvirkninger) sammenlignet 
med det kommercielle indhold. Da digitaliseringsprocessen stadig befinder sig i sin spæde 
start inden for det offentlige, er denne analysestruktur endvidere med til at identificere de 
erfaringer, som kan drages af det kommercielle udbud og overføres på det offentlige 
indhold. 
 
Analysen dækker hele EU, men omfatter en mere dybdegående analyse af syv 
medlemsstater: Estland, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige og Det Forenede 
Kongerige (herunder emneblade i bilaget). De indsamlede data kombinerer 
dokumentationsundersøgelser med 10 dybdegående interview og en online-undersøgelse 
(der er indsamlet 75 gyldige undersøgelser, 41 fra offentlige aktører og 34 fra private 
aktører). Derudover er der blevet identificeret en række cases. Rapporten indeholder en 
række korte beskrivelser af disse cases i form af bokse til illustration af resultaterne og 
nøgleaspekterne ved eksempelvis de beskrevne forretnings- eller finansieringsmodeller. 
 
Rapporten er opbygget som følger: I kapitel 1 introduceres rapportens formål, 
anvendelsesområde, metodik og opbygning. Kapitel 2 giver et overblik over de fire 
kommercielle indholdsbrancher: film, videospil, bøger og aviser, idet der for hver enkelt 
sektor gives: (1) en overordnet beskrivelse, herunder grundlæggende resultatindikatorer 
for statussen for det nuværende marked og overgangen til digitalisering, (2) en analyse af 
værdikæden, (3) nye forretningsmodeller, (4) en analyse af den finansielle bæredygtighed 
og finansieringen, (5) illustrationer af casestudier samt (6) konklusioner.  
 
Kapitel 3 omhandler det offentlige indhold, herunder (1) indledende definitioner, (2) et 
generelt overblik over digitaliseringssituationen, (3) adgangen til det digitale indhold og de 
tilhørende forretningsmodeller, (4) finansieringsspørgsmål, (5) indholdsplatformenes rolle 
og betydning for udbuddet af offentligt indhold med en kort gennemgang af Europeana og 
(6) en identifikation af de vigtigste forhindringer, den offentlige sektor står over for i 
forbindelse med overgangen til den digitale tidsalder. I kapitel 4 gives der et sammendrag 
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af undersøgelsens overordnede konklusioner og en række anbefalinger for, hvordan 
adgangen til det digitale indhold og genanvendelsen heraf i Europa kan fremmes.  
 
Bilagene omfatter emneblade for hvert af de lande, der er blevet yderligere analyseret 
(Estland, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige), samt et 
sammendrag af online-undersøgelsen og referencer. 
Sammendraget følger rapportens opbygning. Den eneste forskel er, at der er tilføjet en 
overordnet indledning til indholdsmarkederne (kommercielt og offentligt), som samler 
rapportens resultater. 
 
Indholdsmarkeder – generelle kendetegn og udviklinger 
 
For omkring to årtier siden var medie- og indholdsbrancherne forholdsvist udviklede og var 
kendetegnet ved et højt afkast samt adgangsbarrierer til markedet (grundet de høje 
produktionsomkostninger) og dermed ved en tendens til høj koncentration. Der var en 
kulturel opdeling af markederne, og distributionen var geografisk opdelt. Ud fra den 
offentlige sektors synspunkt udgjorde de positive eksternaliteter inden for medier og 
indhold hovedargumentet for de forskellige typer offentlige politikker og lovgivninger, 
herunder i nogle tilfælde den direkte udbydelse af indhold og information gennem 
forskellige offentlige tjenesteydelser. 
 
Digitaliseringen medførte en gennemgribende forandring af sektoren, idet produktions- og 
distributionsomkostningerne blev sænket, samt en række ændringer i brugernes forbrug og 
opfattelse af medier og indhold. Disse ændringer har grebet forstyrrende ind i 
indholdsbranchernes strukturer, og dette skaber en række nye udfordringer. Derudover er 
forskellen mellem de kommercielle produkter/tilbud og den offentlige information og 
indhold blevet betydeligt mindre – i det mindste set med forbrugernes briller. 
 
Hvad branchens opbygning angår, er der dukket en række nye aktører og medier op. Og 
selv om der fortsat forekommer en del resultatmæssige problemer i branchen, 
hovedsageligt det høje afkast for professionelt indhold, eksistensen af betydelige 
eksternaliteter og kulturelle forskelle, kendetegnes genformidlingsprocessen i dag ved nye 
digitale aktører. Det er først nu, at den offentlige information og det offentlige indhold er 
begyndt at udnytte de nye aktørers og mediers potentiale, og der mangler stadig at blive 
udviklet en model til at forene det offentliges mål og de kommercielle interesser i den 
digitale verden. 
 
Sammenholdt med de teknologiske og socioøkonomiske forandringer har to andre 
fænomener haft en skadevirkning på medie- og indholdsbrancherne: krænkelsen af 
ophavsrettighederne på internettet (ofte kaldt "piratkopiering") og branchens manglende 
udnyttelse af digitaliseringen til at udvikle innovative løsninger som kompensation for 
konsekvenserne af krænkelsen af ophavsrettighederne. En overvejende del af den 
offentlige sektor deler denne snæversynede tilgang og tilbyder ikke brugerne attraktivt 
digitalt indhold. 
 
De nye digitale medier adskiller sig fra de traditionelle medier på en række specifikke 
områder. Ud over de reducerede produktions- og distributionsomkostninger og 
interaktions- og individualiseringsmuligheder for medieoplevelsen er de nye medier billigere 
at få fjernadgang til, hvilket skaber et incitament til af-territorialisering og gør en traditionel 
regulering mere vanskelig. Individualiseringskapaciteten forbundet med de digitale medier 
skaber – i det mindste på teoretisk plan – også en bedre implementering af forbrugernes 
præferencer for "long tail"-præferencerne hos forbrugerne og udbyderkataloget. Ved at 
sænke adgangsbarriererne til ikkeprofessionelt indhold og information er der blevet udviklet 
nye former for brugerstyret innovation, idet forbrugerne lettere end nogensinde før kan 
udtrykke deres holdninger. Dette udfordrer både de resultatbaserede brancher og den 
eksisterende lovgivning. De nye aktører har ligeledes gjort brug af innovationer inden for 
de sociale netværk til at komme ind i distributionssektoren for dette område. Samtidig har 
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de manglende barrierer gjort det nemmere at misbruge det professionelle indhold, og 
lovgivningen og politikudformningen har indtil videre ikke kunnet levere effektive løsninger 
på problemet, hvilket vidner om en manglende forståelse for forbrugerperspektivet.  
 
På kort og mellemlangt sigt kan der identificeres en række generelle tendenser i 
udviklingen af medie- og indholdsbrancherne: Disse tendenser kan inddeles i emner: 
branchens opbygning, produktion, distribution, forbrug, forretningsmodeller og 
forbrugeradfærd. 
Hvad branchens opbygning angår, kommer de resultatstyrede medier og indhold i stor 
grad til at overleve, men de kommer til at være mindre end før digitaliseringen. Her er 
musikindustrien et nøgleeksempel, og nye aktører kommer til at styre udviklingen. De nye 
aktører (f.eks. nye mellemhandlere fra ikt-sektoren), som i øjeblikket forsøger at 
kommercialisere indholdet som deres vigtigste forretningsmodeller, kan kun indirekte 
sættes i forbindelse med medie- og indholdsproduktionen og deler derfor ikke nødvendigvis 
de "kulturelle" værdier, der traditionelt set er forbundet med dele af denne branche. 
Derudover betyder den nuværende opbygning af branchen, at der udvikles nye former for 
potentiel markedsdominans såsom platforme og økosystemer omkring dem – hovedsageligt 
mobile og sociale medier (f.eks. Android, Apple, Facebook). Platformene fungerer som 
flersidede markeder, som samler udviklere, producenter, annoncører og forbrugere med 
henblik på at skabe et fuldstændigt økosystem, hvor platformsejeren styrer de 
grundlæggende kendetegn og udviklingen. 
 
Den professionelle produktion af medier og indhold skal i stadig højere grad inddrage flere 
medier på samme tid i forbindelse med udgivelsen af indhold – den tvær- eller 
transmediale oplevelse. Mediekonglomeraterne tilpasser deres produktionsstrukturer til 
dette nye paradigme. Det offentlige indhold vedrørte tidligere dog hovedsageligt én slags 
medium (f.eks. fjernsynet), og udvidelsen til andre medier vanskeliggøres af de manglende 
ressourcer, medmindre der findes en supplerende forretningsmodel. 
 
Genformidlingsprocessen foregår navnlig inden for distributionen af indholdet, og her er 
der kommet en række nye aktører på medie- og indholdsområdet (f.eks. Apple, Netflix). 
Deres tilgang til markederne adskiller sig i høj grad fra de resultatstyrede medier, og de 
skaber en helt ny forbrugeroplevelse – "time shifting" inden for fjernsynets verden, 
avancerede tjenester, sociale medier eller mobilapplikationer som de vigtigste eksempler. 
Det offentlige indhold synes at have svært ved at blive en del af dette nye økosystem uden 
at blive helt slagtet. 
 
Privatpersonernes forbrug af de digitale medier og det digitale indhold sker i et stadig 
mere forbundet miljø, som er mere innovativt, mere mobilt, mere socialt, og hvor der gøres 
brug af flere medier, som kompletterer hinanden, hvis de da ikke anvendes samtidig. Og 
forbrugerne kan også blive producenter af deres eget indhold. Alt dette kræver dog it-
kompetencer, passende brugerudstyr og nye færdigheder. Der kan således opstå endnu en 
digital kløft. 
 
På samme tid er forretningsmodellerne inden for medier og indhold under forandring. 
Traditionelt stammede medie- og indholdsbranchernes indtægtskilder fra abonnementer, 
salg til forbrugerne og salg af målgruppernes opmærksomhed til annoncører. I forbindelse 
med det digitale miljø skaber disse indtægtsmodeller dog problemer. Hvad 
reklamevirksomheden angår, overgår en stor del p.t. fra de traditionelle til de sociale 
medier (og søgemaskiner), hvor det er muligt mere effektivt at nå ud til en større kreds af 
interesserede forbrugere, og hvor forretningsmodeller, som involverer målgruppernes 
personlige oplysninger, bliver stadig mere udbredte. De digitale betalingsløsninger befinder 
sig stadig i startfasen, idet de digitale abonnementstjenester – med den såkaldte cloud som 
et stadig vigtigere aspekt og en udviskning af forskellene mellem produkter og tjenester – 
erstatter de traditionelle produktkøb. Der er ligeledes dukket en række nye 
forretningsmodeller op såsom virtuelle produkter eller in app-køb, typisk inden for 
spilverdenen. Overordnet set gør digitaliseringen det muligt at indføre mere fleksible 
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forretningsmodeller, som i højere grad passer på forbrugernes særlige behov. Disse nye 
modeller har dog ikke kunnet kompensere for nedgangen i indtægtskilder inden for de 
traditionelle forretningsområder. 
 
Kommercielle indholdsmarkeder – film, videospil, bøger og aviser 
 
Ud over disse generelle tendenser har hver af rapportens analyserede sektorer sine egne 
karakteristika, som beskrives nedenfor. 
 
Filmmarkedet (biograf, video) i Europa domineres af amerikanske film (en markedsandel 
på omkring 60 %) med en række stærke lokale EU-produktioner rettet mod de nationale 
markeder. Den vigtigste digitale udfordring er jagten på en passende ændring af 
udgivelsessystemet til inddragelse af de nye medier og truslen fra krænkelserne af 
ophavsrettighederne på internettet, således at der kan skabes en bæredygtig lovlig 
udbydelse af digitale film. Ud fra forbrugernes synspunkt betyder licensbegrænsningerne, 
at udbuddet af digitale videoer og film på tværs af territorierne p.t. er utilstrækkeligt. Det 
digitale forbrug på internettet af video og film er rent faktisk stadig meget begrænset (5 % 
i 2010) sammenlignet med det samlede forbrug – og dette på trods af, at filmproduktionen 
hovedsageligt allerede sker i digitalt format. Digitaliseringen af film betyder lavere 
omkostninger, forenkler efterproduktionsfasen og gør det muligt at implementere 
innovative forretningsmodeller, som i højere grad er tilpasset brugernes behov, såsom 
impulskøb, gengivelseskvalitet, pris eller type afspilningsudstyr.  
 
Videospilindustrien er allerede en digital branche, hvad angår produktion, forbrug og 
delvist også distribution, og viser de tekno-økonomiske innovationer frem, hvilket skaber 
en større demografisk tiltrækning til spilvirksomheden. Rent faktisk står videospilindustrien 
for den højeste andel i indtægterne fra onlinedistributionen (42 % i 2011) inden for de 
undersøgte medie- og indholdsbrancher. Denne igangværende overgang til 
onlinedistribution ændrer sektorens traditionelle værdikæde og udvisker i højere grad de 
traditionelle agenters rolle, herunder forlæggere og distributører. EU-forlæggerne indtager 
en forholdsvis stærk position og ledsages af en lang række innovatører og iværksættere på 
spiludviklingsområdet, navnlig inden for de voksende online- eller mobilspilsegmenter. 
Denne genformidlingsproces fremmer den direkte relation mellem spiludviklerne og 
onlinedetailhandlen samt endda slutbrugerne. Overlapningen mellem videospil- og ikt-
sektoren har skabt et innovativt økosystem med nye teknologier og forretningsmodeller. En 
lang række forretningsmodeller tilpasses brugernes behov på områder såsom 
tilslutningsmuligheder (via webbrowser, kundeapplikationer på computeren, 
mobilapplikationer osv.), betaling (betaling pr. download, abonnementsbetaling, betaling 
for spiludviklinger eller adgang til spiludviklinger, betaling pr. køb af produkter osv.) eller 
spiludstyr (konsoller, computere, smartphones, tabletcomputere osv.). En af de 
forretningsmodeller, som er udviklet af videospilindustrien, nemlig "free to play"-modellen 
(eller "freemium"-modellen), kan være interessant ved udbydelsen af det offentlige 
indhold, idet der skabes en enkel adskillelse mellem den offentlige tjeneste, de 
grundlæggende mål og yderligere kommercielle interesser.  
 
Bogbranchen er kommet sent i gang med digitaliseringsprocessen (dog med nogle 
bemærkelsesværdige undtagelser for nicheprodukter såsom leksika). I lyset heraf har 
denne industri kunnet udnytte erfaringerne fra de andre medie- og indholdsbrancher. E-
bogmarkedet udgjorde i 2012 kun 4,5 % af det samlede bogsalg i industrilandene 
(Nordamerika, EU-5 og Japan). Ud fra et EU-synspunkt er det værd at nævne, at dette er 
det eneste marked inden for medie- og indholdssektoren, hvor de europæiske 
virksomheder indtager en førende position. Det er dog de amerikanske virksomheder, der 
fører an i overgangen til den digitale tidsalder. Derudover domineres onlinedistributionen af 
virksomheder uden for forlagsbranchen (f.eks. Amazon), og det er først for nylig, at 
forlæggerne er begyndt at iværksætte initiativer til udvikling af egne digitale 
markedsplatforme til onlinesalg af e-bøger. E-bogsmarkedet af i dag er blot en digital 
version af papirmarkedet – med de samme forretningsmodeller. Nøglekomponenten i 
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markedsudviklingen er de nye læseenheder: e-bogslæsere og tabletcomputere. Der findes i 
øjeblikket to forskellige modeller: lukkede modeller, som er forbundet med særlige 
enheder, hvor brugeren kun kan købe bøger i producentens butik og ikke har adgang til 
bøger fra andre enheder, og åbne modeller, som er baseret på onlineplatforme med bøger, 
som kan gengives på alle enheder. Lanceringen af e-bøger har ændret 
omkostningsstrukturen, hvilket også er set i andre medie- og indholdsbrancher. Det 
vurderes, at de samlede omkostninger til onlinemodellerne ligger 15 til 25 % lavere end 
omkostningerne til de fysiske modeller. Der konkurreres mellem de offentlige og private 
initiativer, hvad angår digitaliseringsprocesserne for den eksisterende litteratur. Denne 
situation medfører et skifte fra en interventionsform baseret på lovgivning til de kontrakt- 
eller partnerskabsbaserede modeller. 
 
Avisbranchens omsætning falder, og indtægterne reduceres kraftigt som følge af 
digitaliseringens konsekvenser. Den trykte presse var på mange måder den branche, der 
først blev påvirket af internettets succes som informationskilde. Efterspørgslen efter 
onlinenyheder stiger dog på samme tid, og der ses en eksplosion i formattyper og 
produktions- og udsendelsesmodeller for onlinenyhederne. Onlinejournalistikken er derfor 
ofte blevet forbundet med en potentiel kompenserende effekt, selv om dens struktur, 
færdigheder og mulige værdier adskiller sig betydeligt fra den traditionelle journalistik. Den 
overordnede forretningsmodel for avisbranchen står over for den virkelighed, at betaling for 
og læsning af den daglige avis i høj grad er forskellig fra at læse avisen online og gratis. 
Man ser derfor ikke en tilstrækkelig udligning af de faldende print- og reklameindtægter i 
forbindelse med de øgede onlinereklameindtægter. Online har de digitale aviser forsøgt at 
kopiere de trykte udgavers forretningsmodeller, herunder modeller med betaling pr. 
eksemplar, abonnements- og annonceindtægter – med blandede resultater til følge. Nogle 
aviser har endda forsøgt sig med betalingsmodellen (adgang til indhold via abonnement), 
men har måttet gå andre veje, idet de fandt ud af, at indtægterne fra salget af adgangen til 
indholdet ikke kunne udligne annoncetabene. Efter dette indledende fejltrin har aviserne 
prøvet at genindføre betalingsmodellen for premium-indhold, herunder finansinformation. 
Endelig ser den digitale presse en række muligheder i lanceringen af tabletcomputeren og 
e-læserne. En lang række aviser har præsenteret tjenester til dette udstyr i form af en 
abonnementsmodel til adgang til indholdet. Det er dog for tidligt at kunne drage 
konklusioner på området. 
 
Offentligt indhold 
 
Det offentlige indhold, som er blevet analyseret i denne undersøgelse, omfatter indhold om 
kulturel og historisk arv og information om den offentlige sektor med fokus på det 
kulturelle indhold, som de offentlige radio- og tv-selskaber samt uddannelses-, forsknings- 
og kulturindretninger kan tilbyde. Det offentlige indhold vedrører i lyset af 
ophavsretsbeskyttelsen: (1) værker på det offentlige område, (2) værker, hvor 
ophavsretten er underlagt en offentlig indretning, (3) værker, hvor ophavsretten er 
underlagt en privatperson, men som forvaltes eller styres af en offentlig indretning 
(herunder ukontrollerede og ikkekommercielle værker). 
 
Selv om EU og medlemsstaterne det seneste årti har gjort en stor indsats for at fremme 
tilgængeligheden til det digitale indhold, befinder det offentlige indhold sig stadig i den 
spæde start. På overordnet plan er det kun 20 % af det kulturelle indhold, der er blevet 
digitaliseret – fra 4 % for de nationale biblioteker til 42 % for kunstmuseerne. Derudover er 
det kun en tredjedel af det digitaliserede indhold, der er stillet til rådighed online. Dette 
gælder eksempelvis for kun 6 % af det europæiske kulturelle indhold. 
 
Digitaliseringen er dyr, navnlig når man tager i betragtning, at den reelle tekniske 
konvertering til det digitale format kun udgør én del af processen. En stor 
omkostningsmæssig byrde udgøres af klarlæggelser vedrørende ophavsretten og indgåelse 
af aftaler med alle ophavsretshavere. Processen med at gøre det offentlige digitale indhold 
tilgængeligt i Europa har indtil videre fokuseret på selve digitaliseringsprocessen. Denne 
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proces har været forholdsvis fragmenteret – både på EU- og medlemsstatsplan – og har 
hovedsageligt omfattet kortsigtede projekter med en finansiering fra hovedsageligt 
offentlige kilder i stedet for private. Efter opfordring fra Europa-Kommissionen er der blevet 
iværksat en række offentligt-private partnerskabsmodeller. Selv om der har været 
succeshistorier, har disse modeller også været forbundet med problemer. Den offentlige 
sektor mener blandt andet, at den skal kunne styre projekterne for at kunne sikre de 
offentlige interesser, mens den private sektor mener, at de offentlige institutioner ofte 
mangler de nødvendige kommercielle færdigheder.  
 
I lyset af de begrænsede budgetter, den økonomiske usikkerhed og de høje omkostninger 
forbundet med digitaliseringen er der blevet udviklet en række nye forretnings- og 
adgangsmodeller, således at der sikres en bredere adgang til det kulturelle indhold, 
samtidig med at tredjeparters ophavsret og forbundne intellektuelle ejendomsrettigheder 
respekteres, og der skabes en indtægt til sikring af projekternes og tjenesternes 
langsigtede bæredygtighed. Disse forretningsmodeller for det offentlige indhold kan 
kategoriseres alt efter, hvem ophavsretshaveren er (det offentlige område, underlagt 
ophavsret, ukontrolleret indhold), og hvordan indholdet udnyttes (kommerciel eller 
ikkekommerciel brug). Udbuddet af offentligt indhold til kommercielle aktører til 
udnyttelsesformål kan enten være gratis eller være forbundet med engangsbetalinger eller 
ordninger med fordeling af indtægterne (almindeligvis til marginale omkostninger). I 
forbindelse med den ikkekommercielle brug udbydes det offentlige indhold i Europa 
hovedsageligt gratis på basis af åben adgang. De forretningsmodeller, der allerede findes 
for kommercielt indhold inden for andre brancher, finder dog i stadig højere grad 
anvendelse på arv og kulturelle institutioner af hensyn til bæredygtigheden. De fleste 
kulturelle institutioner tilbyder endnu ikke metoder (eller licenser) til kommerciel brug af 
deres indhold, og bestemmelserne på området er endvidere ret uklare. For at kunne 
fremme den kommercielle brug af det offentlige indhold skal der specifikt udvikles 
forretningsmodeller til dette formål, således at der skabes simple licenser, som kan sætte 
gang i genanvendelsen. 
 
De ukontrollerede værker udgør en stor del af det eksisterende indhold. Disse værker 
skaber problemer i forbindelse med digitaliseringen og onlinedistributionen. På trods af det 
nye EU-direktiv 2012/28/EU forekommer der en række problemer: (1) juridiske 
usikkerheder, (2) økonomiske usikkerheder og (3) begrænsninger i forhold til de 
modtagere, der er indeholdt i direktivet.  
 
Det offentlige indhold befinder sig tydeligvis stadig i en meget tidlig digitaliseringsfase og 
står over for mange barrierer for den videre udvikling. Der mangler navnlig midler til 
digitaliseringen. Dette skyldes: de offentlige forvaltningers modvilje, utilstrækkelige 
forretningsmodeller, høje omkostninger og tvivlsomme afkast. Endvidere aftegner der sig 
ikke en klar vej for overgangen til det digitale område, og der mangler en koordinering af 
initiativerne på alle forvaltningsmæssige niveauer – herunder på EU-plan. Derudover 
mangler der en passende indholdsforvaltning – i det mindste for de ukontrollerede værker 
– og helt generelt en manglende brugeropmærksomhed. De offentlige institutioners 
færdigheder på området er ligeledes mangelfulde, og de mange og forskelligartede mindre 
forhandlinger med eksisterende digitale platforme er begrænset til de involverede offentlige 
organers forhandlingsposition.  
 
På den positive side er der en potentielt høj efterspørgsel efter offentligt indhold, som på 
passende vis tager hensyn til den rigtige kombination af højtkvalificerede medarbejdere i 
den offentlige sektor og statsstøtte – både direkte og gennem lovgivning. Der er ligeledes 
brug for et højere koordineringsniveau inden for forvaltningen af de intellektuelle 
ejendomsrettigheder og inden for den digitale levering af offentligt indhold, herunder en 
bedre harmoniseret ramme for rettighederne til digital intellektuel ejendom. Endelig synes 
brugeropmærksomhed og -inddragelse (social innovation) at være en nøglefaktor for 
succesen for den fremtidige digitale levering af det offentlige indhold. 
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Muligheder, udfordringer og anbefalinger 
 
Nedenfor gives der i lyset af de identificerede muligheder og udfordringer for det 
europæiske indhold en række anbefalinger. De fælles muligheder på tværs af medie- og 
indholdsbrancherne, som stadig ikke udnyttes fuldt ud i EU, omfatter: produktion af 
tværmedialt indhold, skabelse af innovative brugeroplevelser med udgangspunkt i det 
omfattende offentlige indhold, brug af onlinedistribution til forbedring af 
indholdsudbredelsen ud over de nationale grænser og udnyttelse af de kommercielle 
initiativer og social innovation til opnåelse af målene inden for offentlig produktion og 
distribution af indhold. 
 
På trods af de mange fordele og muligheder, der er forbundet med digitaliseringen, 
forekommer der fortsat en række udfordringer på tværs af medie- og 
indholdsbrancherne. På udbudssiden ligger de vigtigste udfordringer i det faktum, at 
fordelene ved digitaliseringen ofte tilfalder andre aktører i værdikæden end dem, der 
investerer i digitaliseret indhold, hvilket skaber en modstand mod en fuldstændig 
opbakning. Derudover trues de digitaliserede produkter af krænkelse af 
ophavsrettighederne. På forbrugersiden mangler der fortsat innovative løsninger, som kan 
opfylde forbrugernes behov for brugbarhed og nyttighed – et nøgleeksempel er 
problemerne med de multiterritoriale licenser inden for video og film. Nærmere bestemt bør 
en simpel og effektiv multiterritorial licensramme udgøre den vigtigste politiske og 
lovgivningsmæssige udfordring for medier og indhold i EU kombineret med en ordning for 
de intellektuelle ejendomsrettigheder, som kan fremme innovation og udvikling samt 
anerkende samfundets nye medie- og indholdsperspektiver. 
 
Nedenfor er der givet en række anbefalinger, således at udfordringerne kan tages op i 
forbindelse med overgangen til den digitale tidsalder og et informationsbaseret samfund. 
 
Undersøgelsens første anbefalinger har fokus rettet mod behovet for yderligere 
finansiering af digitaliseringen, bevarelsen og de tekniske og forretningsmæssige 
innovationer. De positive økonomiske og samfundsmæssige eksternaliteter som følge af det 
digitaliserede indhold medfører et investeringsbehov. Der er dog brug for en ny tankegang i 
forbindelse med finansieringsordningerne. Den yderligere finansiering skal:  
 

 omfatte fortsat støtte til den digitale forvandling af medie- og indholdsbrancherne, 

 udøve forskning inden for udvikling af tekniske og forretningsmæssige innovationer, 

 tage hensyn til tværmedial produktion som primær mulighed, 

 oprette nye former for langsigtet finansiering, navnlig til non profit-organisationer, 

 udarbejde specifikke programmer og redskaber til iværksættere og innovatører 
inden for digitale medier og indhold, herunder de indledende konsolideringsfaser, 

 sigte mod at skabe europæiske flersidede platforme og økosystemer inden for 
digitale medier og indhold, navnlig ved at udnytte de sektorer og områder, Europa 
er førende inden for, 

 fremme indholdsproduktion og -distribution på tværs af sektorer og grænser, 

 opfordre til partnerskabsprogrammer på det offentlige område til indhentning af 
ekspertise, brug af eksisterende teknologier og finansiering af initiativer, og 

 omstrukturere de eksisterende programmer for at undgå overlapning af initiativer. 

 
Kombineret med finansieringen bør EU-politikkerne ligeledes fokusere på den øgede 
koordinering og skabelsen af stordriftsfordele i forbindelse med brugen af de tekniske 
infrastrukturer: 
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 skabe stordriftsfordele i forbindelse med de tekniske infrastrukturer og 
forvaltningsenheder for produktion og distribution af digitalt indhold og medier, 

 opfordre til centraliserede eller koordinerede forvaltningsagenturer for rettigheder, 

 undersøge og reducere transaktionsomkostninger inden for levering af digitale 
medier og indhold i hele Europa, 

 bekæmpe utilstrækkelig udbydelse af digitalt indhold og medier på tværs af EU-
territorierne grundet markedsbarrierer, 

 koordinere tiltag inden for den digitale offentlige udbydelse af indhold, herunder 
produktion, distribution, forbrug og forhandlinger med eksisterende platforme, 

 sikre indholdsadgang for alle brugere, placere indhold på eksisterende platforme, 

 fremme koordinering mellem initiativer og på alle niveauer af den digitale levering af 
offentligt indhold, særlig inden for relationer med kommercielle initiativer, og 

 vedtage en harmoniseret ramme og foranstaltningspakke – fremme lovlige tilbud, 
brugeropmærksomhed, samarbejde mellem de aktører, der er involveret i 
transaktioner med indhold og medier, specifikke lovlige foranstaltninger – til 
bekæmpelse af krænkelser af ophavsrettighederne på internettet for at sikre "ærlige 
brugeres fortsatte ærlighed". 

 
Specifikke anbefalinger inden for forbedring af multiterritoriale licenser og revision af 
ordningen for de intellektuelle ejendomsrettigheder: 
 

 forbedre harmonisering af rammen for digitale intellektuelle ejendomsrettigheder og 
gennemgang af ordningen for de intellektuelle ejendomsrettigheder til fremme af 
innovative og kreative udviklinger, som navnlig kræves til ukontrollerede værker, 

 overvejel en forbedret multiterritorial licensordning, herunder hurtig implementering 
gennem koordinering af eksisterende licenser til medier og indhold til overvindelse 
af eksisterende barrierer til distribution og forbrug inden for EU, 

 undersøge, forske i – og fremme – nye muligheder inden for ordningen for 
intellektuelle ejendomsrettigheder (almindelige, åbne licenser osv.), 

 fremme åben adgang til ukontrollerede og ikkekommercielle værker og 

 sikre uddannelsesmæssig anvendelse af offentligt indhold under særlige betingelser 
(åben adgang anbefales). 

 
Fjerde sæt anbefalinger vedrører en forbedret adgang til det offentlige indhold og 
fremme af innovation på området: 
 

 foretage positiv nytænkning af offentlige politikker inden for medier og indhold, 
herunder vurdering af direkte udbydelse af indhold og information gennem 
forskellige offentlige tjenesteydelser, 

 navnlig overveje kommercielle initiativer og social innovation til opnåelse af målene 
inden for offentlig produktion og distribution af indhold, 

 oprette et økosystem omkring offentligt indhold: platformsinitiativer for åbne data 
og distribution, 

 eksperimentere med og anvende – i forbindelse med særlige typer offentligt indhold 
– nye fleksible forretningsmodeller med udgangspunkt i kommercielle 
indholdsinitiativer, navnlig under hensyntagen til "freemium"-modellen til klar 
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adskillelse af offentlige tjenester, grundlæggende mål og yderligere kommercielle 
interesser, 

 undersøge og fremme brugernes rolle som producenter/forbrugere af indhold af 
offentlig interesse og 

 fremme oprettelsen af innovative brugeroplevelser med udgangspunkt i det 
omfattende offentlige indhold, fjerne nuværende barrierer, således at innovatører og 
iværksættere kan gøre brug heraf. 

 
Det sidste sæt anbefalinger fokuserer på at fremme brugeropmærksomheden og 
uddannelse af højtuddannede medarbejdere: 
 

 øge brugeropmærksomheden omkring den digitale europæiske arv, 

 investering i talent: oprette stillinger inden for den offentlige sektor med den 
nødvendige digitale ekspertise og 

 oprette et forum med industrien til udvikling af en europæisk læseplan for medie- og 
indholdsbrancherne. 

Opbygningen af programmet Et Kreativt Europa som nyt rammeprogram for den 
kulturelle og kreative sektor inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme 2014-
2020 tager allerede højde for en række af de problemer, der er anført ovenfor. Det er 
navnlig i overensstemmelse med en række af anbefalingerne i denne rapport, navnlig: Der 
ydes fortsat økonomisk støtte til den kreative og kulturelle sektor indtil 2020, det fremmer 
tværnationale og tværgående foranstaltninger, det fokuserer på kapacitetsopbygning, det 
har til formål at fremme brugeropmærksomheden ved at nå ud til nye målgrupper, og det 
tager i et vist omfang fat i den fragmenterede finansiering og projekternes kortsigtede 
perspektiv. 
 
Nogle af de ovenstående anbefalinger bør dog behandles mere specifikt i forbindelse med 
programmet, herunder: tværmedial produktion af indhold, grænseoverskridende 
onlinedistribution af medier og indhold, placering af EU's offentlige indhold på eksisterende 
digitale platforme, udarbejdelse af en europæisk læseplan, uddannelse og rekruttering af 
højtuddannede medarbejdere inden for digitale medier og indhold, støtte til åbent offentligt 
indhold, koordinering af digital udbydelse af offentligt indhold og brug af infrastrukturer, 
fremme af venturekapital/startinvestering og opfordring til koordinerede 
onlinedistributionsplatforme (offentligt indhold, avisbranchen). 


