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SAMMENFATNING 
Europæiske borgere og intellektuel ejendomsret: opfattelse, bevidsthed og adfærd 

 

I 2013 bestilte Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret undersøgelsen Europæiske 
borgere og intellektuel ejendomsret: opfattelse, bevidsthed og adfærd for at undersøge europæernes 
holdning til IP, i hvor høj grad de overholder disse rettigheder, og begrebet som helhed. Denne 
undersøgelse, der blev foretaget i 2016, indeholder en ajourført analyse og en sammenligning med 
resultaterne i undersøgelsen fra 2013 på baggrund af en ny kvantitativ undersøgelse og en 
litteraturgennemgang. Den omfatter populationen af de forskellige nationaliteter i EU's medlemsstater 
og indbyggere i hver af de 28 medlemsstater i alderen fra 15 år og derover. Der blev i alt foretaget 
26.555 interviews. 

80 procent af indholdet i spørgeskemaet var det samme som i undersøgelsen fra 2013, således at man 
kunne sammenligne resultaterne fra 2013 og dermed identificere de aktuelle tendenser. Der blev 
indarbejdet nogle nye spørgsmål, således at man yderligere kunne undersøge de perspektiver, som 
undersøgelsen fra 2013 havde vist, og følge deres udvikling.  
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Europæernes bevidsthed om og holdning til IP 
Europæiske borgere og intellektuel ejendomsret: opfattelse, bevidsthed og adfærd 

 

DER ER GENERELT SET EN STØRRE SUBJEKTIV FORSTÅELSE FOR IP, 
MEN FORSTÅELSEN BLIVER MINDRE HOS DE YNGRE GENERATIONER 
 

Den samlede subjektive forståelse for IP steg i forhold til 2013, men denne samlede stigning 
dækker over visse modstridende forhold. Mens andelen af adspurgte europæere, der sagde, 
at de har en "ret god" forståelse for IP, steg med 10 procentpoint, ser der ud til at være et fald 
i den samlede forståelse, idet andelen af respondenter med en "meget god" forståelse falder. 

Note: (+ xx) (– xx) (=) viser, hvordan resultaterne har udviklet sig siden 2013. 

 

 

 

Det skal bemærkes, at den samlede "gode" forståelse er steget siden 2013 blandt deltagere i alderen 
25-54 år (+5 procentpoint) og fortsat er stabil blandt respondenter på 55 år eller derover. Blandt de 
yngste respondenter ser det imidlertid anderledes ud. Ligesom i 2013 er der den laveste grad af "god" 
forståelse blandt den yngste generation i forhold til andre aldersgrupper, og denne grad af forståelse er 
aftagende: 64 % af de adspurgte europæere i alderen 15-24 år har generelt set en god forståelse for IP 
mod 68 % i 2013. 

 

 

 

 

23%

52%

13%

8%4%

Meget dårlig  

Meget god 

Ret god 

Ret dårlig 

I alt "God" 
75% 

Ved ikke/ikke relevant (+2) 
(+10) 

(-8) 

Subtotal af positive svar  
(meget god + ret god) 
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DER ER EN STIGENDE ANERKENDELSE AF IP'S ROLLE I 
FORBINDELSE MED BESKYTTELSE AF OPFINDERES, OPHAVSMÆNDS 
OG KUNSTNERES RETTIGHEDER 
 

Der er større anerkendelse af, hvor vigtig IP-beskyttelse er, idet næsten alle respondenter mener, det er 
vigtigt, at opfindere, ophavsmænd og kunstnere kan beskytte deres rettigheder og få betaling for deres 
arbejde. Denne holdning viser, at man slutter op om principperne og anerkender fordelene ved IPR-
beskyttelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGT DE FLESTE EUROPÆERE ANERKENDER IP SOM ET BÆRENDE 
ELEMENT FOR ØKONOMISK STABILITET, OMEND MED VISSE 
BEGRÆNSNINGER 
 

Andelen af respondenter, som sætter lighedstegn mellem IP-beskyttelse og opretholdelse af økonomisk 
stabilitet, ligger stabilt på 67 %. Desuden anerkender to tredjedele af respondenterne den rolle, IP-
intensive virksomheder har i forbindelse med jobskabelse, selv om tilslutningen falder lidt i forhold til 
2013. Halvdelen af de adspurgte europæere mener imidlertid, at streng IP-beskyttelse kan hæmme 
innovationen, og mere end halvdelen synes ikke, at IP-principperne er tilpasset til internettet1. 

 

Enig i, at  
der ville herske økonomisk 

kaos, hvis der ikke længere var 
nogen IP-beskyttelse 

Enig i, at  
virksomheder, der skaber 

megen IP, bidrager markant 
mere til jobskabelse og vækst 

end andre virksomheder 

 

N
Y Enig i, at 

streng IP-beskyttelse kan 
hæmme innovationen 

N
Y 

Enig i, at 
IP-principperne ikke er 
tilpasset til internettet 

  

 

 

																																																																				
1 Disse to aspekter blev ikke undersøgt i rapporten fra 2013. 

82% 15%

Helt enig 
 

Det er vigtigt, at opfindere, ophavsmænd 
og udøvende kunstnere kan beskytte 

deres rettigheder og få betaling for 
deres arbejde 

I alt, enig 
 

(+1) 

(+5) 97%	

Delvis enig 
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Ligesom i 2013 er den holdning, at man forbinder manglende IP-regler med økonomisk kaos, mest 
fremherskende blandt de yngste og ældste aldersgrupper: 73 % af respondenterne i alderen 15-24 år 
og 70 % af respondenterne i alderen 55 år eller derover deler denne opfattelse. Interessant nok – og 
konsekvent siden 2013 – er de bedst uddannede europæere mindre overbevist om denne virkning 
(63 %), og graden af forståelse for IP spiller ikke nogen rolle i denne overbevisning. 

Den holdning, at IP hæmmer innovationen, er tilsyneladende mere udbredt blandt de yngste deltagere i 
undersøgelsen: 6 ud af 10 respondenter i alderen 15-24 år er enige i dette udsagn (59 % i forhold til 
EU-gennemsnittet på 50 %). Det er også en hyppig opfattelse hos dem, der køber forfalskede 
produkter, og dem, der downloader eller streamer fra ulovlige kilder; 57 % af respondenterne i denne 
undergruppe er enige i udsagnet. 

 

IP ER STADIG I HØJ GRAD ET ABSTRAKT BEGREB FOR BORGERNE. 
NÆSTEN HALVDELEN MENER, AT "ELITEN" FÅR MEST UD AF IP-
BESKYTTELSEN 
 

IP er stadig i høj grad et abstrakt begreb for borgerne, og der er fortsat en tendens til, at IP-beskyttelse 
forbindes med "eliten", f.eks. store virksomheder og berømte kunstnere. Mere end 4 ud af 10 adspurgte 
europæere mener, at disse grupper får mest ud af IP. Samtidig mener respondenterne, at forbrugere 
som dem selv får meget mindre ud af det. Dette mønster var det samme i 2013. 

 

Store virksomheder: 24% (-1) 

Berømte udøvende kunstnere: 20% (+3) 

Almindelige forbrugere: 5% (+1) 

Små og mellemstore virksomheder: 3% (=) 

Store virksomheder + berømte kunstnere 44%  
 

Mens de overordnede resultater er ens i undersøgelsen i hhv. 2013 og 2016, er der sket en ændring, 
når man ser på aldersgrupperne. I 2013 var opfattelsen af, at store virksomheder og berømte kunstnere 
var de, der fik mest ud af IP, mere koncentreret hos de unge i EU. I 2016 gælder denne opfattelse 
imidlertid for alle aldersgrupper: 40 % i alderen 15-24 år (- 7 procentpoint), 47 % i alderen 25-39 år 
(uændret fra undersøgelsen i 2013), 49 % i alderen 40-54 år (+ 5 procentpoint) og 40 % af 
respondenterne i alderen 55 år eller derover (+ 4 procentpoint). 
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VAREMÆRKEFORFALSKNING 
Europæiske borgere og intellektuel ejendomsret: opfattelse, bevidsthed og adfærd 

 

FORTSAT KRAFTIG FORDØMMELSE AF KØB AF FORFALSKEDE 
VARER, MEN EN ÆNDRING I RETNING AF STØRRE ACCEPT 
 

De adspurgte europæere mener fortsat, at IP er en grundlæggende værdi, hvilket er nært forbundet 
med den kraftige fordømmelse af køb af forfalskede produkter. Syv ud af ti adspurgte europæere mener 
ikke, at der er noget, som kan retfærdiggøre køb af forfalskede varer. Denne kraftige fordømmelse 
bekræftes yderligere af, at andelen af dem, der giver udtryk for den stærkeste holdning, "helt uenig", 
ligger på mellem 49 % og 59 % for alle udsagnene i undersøgelsen som vist nedenfor. 

 

 

Selv om fordømmelsen af varemærkeforfalskning fortsat er stor, er accepten af denne praksis imidlertid 
stigende, især når grunden til indkøbet af forfalskede varer er pris og tilgængelighed. 

 

DE FLESTE MENER, AT FORFALSKEDE VARER SKADER ØKONOMIEN, 
MENS INDVIRKNINGEN PÅ INNOVATIONEN OPFATTES SOM SVAGERE 
 

Ud af de fire argumenter, der blev brugt i undersøgelsen (negativ indvirkning på økonomien, 
tilskyndelse til ulovlig handel, trussel mod folkesundheden og manglende tilskyndelse til innovation), er 
det lige som i 2013 forsat primært den økonomiske faktor, der afskrækker fra at købe forfalskede 
produkter, idet 78 % (-3 procentpoint) af respondenterne mener, at køb af forfalskede produkter er 
ødelæggende for virksomheder og arbejdspladser, og da kun 20 % ikke deler denne opfattelse. 
Andelen af personer, der ikke anerkender den skadelige virkning ved forfalskning, stiger imidlertid. 

10%

8%

 5%

 6%

17%

16%

12%

11%

22%

22%

21%

22%

49%

52%

60%

59%

2%

2%

2%

2%

Det er acceptabelt at købe forfalskede produkter, 
når prisen på det originale og autentiske produkt er 

for høj

Det er acceptabelt at købe forfalskede produkter, 
når det originale produkt ikke kan fås eller endnu 

ikke kan fås dér, hvor du bor

Det er acceptabelt at købe forfalskede produkter, 
når produktets kvalitet er underordnet

Det er acceptabelt at købe forfalskede produkter, 
når der er tale om luksusvarer

Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

(+2) (+1) (+3) (+6) = 

(-2) (-2) (-2) (+6) = 

(+3) (+3) (+1) (-7) = 

(+3) = (+1) (-5) (-1) 
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Den negative indvirkning af at købe forfalskede produkter på innovationen er det mindst accepterede 
argument overhovedet, når man ser på alle fire argumenter i undersøgelsen – det er endda endnu 
mindre indlysende for de adspurgte europæere i 2016, end det var tilfældet i 2013. Næsten halvdelen af 
de adspurgte europæere (48 %) mener ikke, at køb af forfalskede produkter hæmmer innovationen. 

 

 

DER ER FORTSAT KUN FÅ, SOM TILKENDEGIVER, AT DE HAR KØBT 
FORFALSKEDE VARER, MEN ANTALLET ER STIGENDE – ISÆR I DEN 
YNGRE GENERATION 
 

Samlet set er andelen af adspurgte europæere, som tilkendegiver, at de bevidst har købt forfalskede 
produkter, fortsat lav, men den er steget med 3 procentpoint siden 2013 (7 % mod 4 % i 2013). Blandt 
dem, der indrømmer, at de bevidst har købt forfalskede produkter, er der en mærkbar 
overrepræsentation af unge, idet 15 % af deltagerne i alderen 15-24 år indrømmer bevidst at have gjort 
dette (+ 9 procentpoint). Til sammenligning ligger gennemsnittet i EU på 7 %. For respondenter i 
alderen 55 år eller derover ligger tallet på beskedne 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Har bevidst købt forfalskede produkter  

+ i alderen 15-24 år: 15% (+9) 

+ personer med manuelt arbejde: 11% (+6) 

+ i alderen 25-39 år: 9% (+4) 

(+3) 
 

Det vil sige, at... 
15 % af de 15-24-årige 
bevidst har købt et forfalsket 
produkt mod 7 % i den 
samlede befolkning i EU 
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KØB AF FORFALSKEDE VARER SOM FØLGE AF VILDLEDNING ER 
OGSÅ FORTSAT BEGRÆNSET, MEN STIGER ISÆR FOR PERSONER 
MED MANUELT ARBEJDE OG SELVSTÆNDIGE 
 

Andelen af dem, der blev vildledt til at købe forfalskede varer, steg også med 4 procentpoint (10 % mod 
6 % i 2013). 

 

10% har købt forfalskede produkter 
som følge af vildledning (-4) 

 

 

Mens det i 2013 var den yngste generation, som havde størst tendens til at have købt forfalskede 
produkter som følge af vildledning, er det i denne undersøgelse respondenter i alderen 25-39 år, som i 
højere grad udviser denne adfærd. I alt siger 12 % i alderen 25-39 år, at de har købt forfalskede 
produkter på grund af vildledning (+ 6 procentpoint), mens 11 % af respondenterne i alderen 15-24 år 
indrømmer samme adfærd (+ 4 procentpoint). 

Mens flere adspurgte europæere køber forfalskede varer, har en betydelig andel (35 %) også 
spekuleret over, om et produkt, de har købt, var ægte eller forfalsket. 

 

BORGERNE I UNDERSØGELSEN FORKLARER I MINDRE GRAD INDKØB 
AF FORFALSKEDE PRODUKTER MED, AT DET VAR "ET KLOGT KØB" 
ELLER "EN PROTESTHANDLING" 
 

Selv om graden af anerkendelse af den negative indvirkning af indkøb af forfalskede produkter falder, 
og indkøbet af forfalskede produkter stiger, er der også færre, som forklarer indkøbet af forfalskede 
produkter med, at man får større købekraft, eller at det er en protesthandling. 

Af de adspurgte europæere mener 34 % (- 4 procentpoint), at indkøb af forfalskede varer er en 
protesthandling, mens 62 % ikke deler denne opfattelse. Desuden ser europæerne også i mindre grad 
indkøbet af forfalskede varer som en måde, hvorpå man kan råde over flere ressourcer, idet andelen af 
adspurgte europæere, der anser indkøb af forfalskede varer for at være et smart indkøb, som kan 
bevare ens købekraft, falder i forhold til 2013 (30 %, - 4 procentpoint). 
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Med hensyn til det synspunkt, at indkøb af forfalskede varer både er en måde, hvorpå man kan bevare 
sin købekraft, og en måde, hvorpå man kan protestere mod markedsøkonomien, er det de unge og 
personer med manuelt arbejde, som har størst tendens til at støtte disse synspunkter, hvilket ligger i 
forlængelse af tendensen i undersøgelsen fra 2013. Selv om disse grupper har størst tendens til at 
retfærdiggøre indkøbet af forfalskede produkter med den begrundelse, at de kan råde over flere 
ressourcer, og det er en protesthandling, fremgår det dog, at tilslutningen til begge synspunkter falder 
blandt begge grupper i forhold til 2013. 

 

ØGET ADGANG TIL PRODUKTER, DER ER TIL AT BETALE, VILLE FÅ 
FOLK TIL AT HOLDE OP MED AT KØBE FORFALSKEDE VARER 
 

Blandt respondenter, der indrømmer bevidst at have købt forfalskede varer, synes indvirkningen af 
denne adfærd på EU's økonomi eller den skade, man påfører producenterne af de originale produkter, 
ikke at gøre noget væsentligt indtryk. Ligesom stigningen i accepten af forfalskede varer synes at være 
drevet af prisen, kan man se det samme for dem, der inden for de seneste 12 måneder bevidst har købt 
et forfalsket produkt. Adgangen til produkter, der er til at betale, er den hovedårsag, der ville få købere 
af forfalskede produkter til at holde op med at gøre dette – også foran årsager som dårlige personlige 
erfaringer og risikoen for straf. 
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Med hensyn til hovedårsagen, der kunne få de adspurgte europæere til at holde op med at købe 
forfalskede produkter, skiller respondenterne i alderen 15-24 år sig ud, idet 72 % af den yngre 
generation forklarer adfærden ud fra prisen i forhold til 58 % af respondenterne i alderen 55 år eller 
derover. Desuden er de bedst uddannede respondenter (65 %), mænd (65 %) og personer med 
manuelt arbejde (67 %) også mest tilbøjelige til at referere til adgangen til produkter, der er til at betale, 
som den primære grund, der ville få dem til at holde op med at købe forfalskede produkter. 

 

 

  

7%

8%

13%

28%

28%

33%

33%

41%

63%

Ved ikke/ikke relevant

Intet kan få dig til at holde op

Skade på dit image: Andre ville fordømme dig, fordi du har 
eller går med forfalskede produkter

En bedre forståelse for den skade, din adfærd påfører 
producenterne af de originale produkter

En bedre forståelse for den skade, din adfærd påfører 
arbejdsmarkedet og EU's økonomi

Andres dårlige erfaringer med et forfalsket produkt

Risiko for straf

Personlige dårlige erfaringer med et forfalsket produkt

Adgang til originale produkter, der er til at betale
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Digitalt indhold	
Europæiske borgere og intellektuel ejendomsret: opfattelse, bevidsthed og adfærd 

 

DEN GENERELLE ACCEPT AF KRÆNKELSER AF OPHAVSRETTEN 
FALDER, SELV OM ACCEPTEN AF DOWNLOADING/STREAMING FRA 
ULOVLIGE KILDER, NÅR DER IKKE ER NOGET LOVLIGT ALTERNATIV, 
STIGER 
 

 Mens den generelle accept af adfærd, der krænker ophavsretten, falder, idet kun 35 % af 
respondenterne mener, det er acceptabelt ulovligt at skaffe sig adgang til onlineindhold, hvis det er til 
personlig brug (- 7 procentpoint), synes de forbrugerstyrede behov i stigende grad at tilsidesætte de 
juridiske betænkeligheder, idet 31 % (+ 9 procentpoint) af de adspurgte europæere siger, at erhvervelse 
af onlineindhold via ulovlige kanaler er acceptabel, hvis der ikke er noget lovligt alternativ. 

	

 

 

 

Graden af accept af ulovlig downloading, når der ikke umiddelbart er noget lovligt alternativ, falder med 
alderen. I forhold til 2013 ses der dog en reduktion i forskellen mellem de yngre og ældre generationer. 
I 2013 var forskellen mellem de yngste adspurgte europæere og de ældste 31 procentpoint, mens 
denne forskel i 2016 faldt til kun 19 procentpoint. Det ser ud til, at de ældre borgere i EU, i takt med at 
de i stigende grad gør brug af digitalt indhold, i større grad også accepterer anvendelsen af ulovlige 
kilder, når der ikke umiddelbart er noget alternativ. 

 

STIGENDE TENDENS TIL AT FORETRÆKKE LOVLIGE FREM FOR 
ULOVLIGE KILDER 
 

Selv om en stigende andel af de adspurgte borgere oplyser, at krænkende adfærd kan retfærdiggøres, 
når der ikke er noget lovligt alternativ, ville et stort og stigende flertal af de adspurgte europæere vælge 
en lovlig frem for en ulovlig løsning. Der er en klar tendens til at foretrække lovlige metoder til at få 
adgang til onlineindhold, når der findes en mulighed, som er til at betale, idet 83 % af de adspurgte 
europæere siger, at de foretrækker at få adgang til digitalt indhold via lovlige/autoriserede tjenester og 
ikke benytte sig af ulovlige metoder.	

I alt, enig 

Det er acceptabelt ulovligt at skaffe sig 
adgang til indhold fra internettet, når det er til 

min personlige brug  

Det er acceptabelt ulovligt at skaffe sig adgang til 
indhold fra internettet, når der ikke umiddelbart 

er noget lovligt alternativ 
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Kun 8 % tilkendegiver, at de ikke nødvendigvis ville vælge den lovlige mulighed, selv om det var en 
tilgængelig mulighed, som var til at betale. Denne andel er meget større blandt dem, der krænker 
ophavsretten, idet 15 % af dem, der køber forfalskede produkter, og 20 % af dem, der downloader eller 
streamer ulovligt, giver udtryk for denne holdning. Den deles også af de yngste adspurgte europæere. 
Blandt de 15- til 24-årige ville 13 % stadig anvende den ulovlige mulighed. Denne andel er dog faldet 
med 4 procentpoint fra 2013, mens den samlet set er faldet med 2 procentpoint. Dette fald er i 
overensstemmelse med faldet i de yngste europæeres anvendelse af lovlige tjenester. 

 

STIGNING I ANVENDELSEN AF LOVLIGE TJENESTER  
 

Tendensen til at foretrække at få adgang til indhold via lovlige metoder viser sig ved, at et stigende 
antal af de adspurgte europæere oplyser, at de anvender lovlige tilbud. I alt har 27 % (+ 7 procentpoint) 
af de adspurgte europæere betalt for adgang til digitalt indhold. 

Med hensyn til respondenter, som siger, de har betalt for at få adgang til indhold online, ser de unge, 
byboerne og mændene ud til at drive denne udvikling. 41 % af dem i alderen 15-24 år (+ 8 
procentpoint), 41 % af respondenterne i alderen 25-39 år (+ 12 procentpoint), 30 % af respondenterne i 
storbyerne (+ 7 procentpoint) og 32 % af mændene (+ 8 procentpoint) har betalt for at anvende en lovlig 
tjeneste til at få adgang til digitalt indhold.	

 

 

 

I alt, enig 

Når der er en lovlig mulighed, som er til at betale, 
foretrækker jeg at få adgang 

til/downloade/streame indhold via 
autoriserede platforme og ikke at skaffe mig 

adgang/downloade/streame på ulovlig vis 

Har betalt for at få adgang til, downloade eller streame ophavsretligt 
beskyttet indhold fra en lovlig tjeneste på internettet (musik, video, film 
eller tv-serier) 

+ i alderen 15-24 år: 41% (+8) 

+ i alderen 25-39 år: 41% (+8) 

(+8) 

+ bor i storbyer: 30% (+7) 

+ bedst uddannede (afsluttet uddannelse efter 

20):	32% (+8) 

Det vil sige, at... 
41 % af de 15-24-årige 
har betalt for at få adgang 
til, downloade eller 
streame ophavsretligt 
beskyttet indhold fra en 
lovlig tjeneste mod 27 % 
af befolkningen i hele EU 
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Desuden har de bedst uddannede respondenter også påvirket udviklingen siden 2013, idet 32 % af 
disse respondenter (+ 8 procentpoint) har betalt for at få adgang via en lovlig tjeneste online. 

	

DEN STIGENDE TENDENS TIL AT FORETRÆKKE OG ANVENDE 
LOVLIGE KILDER HAR ENDNU IKKE FØRT TIL ET FALD I 
ANVENDELSEN AF ULOVLIGE KILDER 
 

Et fåtal af de adspurgte europæere, 10 % (+ 1 procentpoint), siger, de bevidst har anvendt ulovlige 
kanaler online. Mens de yngre generationer har størst tendens til at have betalt for adgang til digitalt 
indhold, har de også størst tendens til bevidst at have skaffet sig adgang til digitalt indhold via ulovlige 
kanaler, idet den mest markante stigning blandt respondenterne ses i alderen 25-39 år: 27 % af 
deltagerne i alderen 15-24 år (+ 1 procentpoint) og 18 % af deltagerne i alderen 25-39 (+ 4 
procentpoint). 

 

 

 

 

 

DE FORBRUGERSTYREDE BEHOV SER UD TIL AT TILSIDESÆTTE 
JURIDISKE OVERVEJELSER 
 

Omtrent en tredjedel (32 %) af de adspurgte europæere har fået adgang til ophavsretligt beskyttet 
indhold online, lovligt eller ulovligt, idet 22 % kun anvender lovlige tjenester, 5 % kun anvender ulovlige 
kilder, og 5 % anvender en blanding af betalte lovlige og ulovlige kilder. Dette tyder på, at 
respondenterne er villige til at skifte mellem lovlige og ulovlige kilder for at få adgang til det digitale 
indhold. 

 

 

 

 

 

Det vil sige, at... 
27 % af de 15-24-årige har 
skaffet sig adgang til eller 
downloadet eller streamet 
indhold via ulovlige 
onlinekanaler mod 10 % af 
befolkningen i hele EU 

Har bevidst skaffet sig adgang til eller downloadet eller streamet indhold via ulovlige 
onlinekanaler 

+ i alderen 15-24 år: 27% (+1) 

+ i alderen 25-39 år: 18% (+4) 

(+1) 

+ bor i storbyer: 13% 

+ bedst uddannede (afsluttet uddannelse efter 20):	
11% (+1) 
 

(+1) 
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STIGENDE USIKKERHED OM, HVAD DER ER EN LOVLIG ELLER 
ULOVLIG KILDE 
 

Mens anvendelsen af lovlige kilder er steget, så er bevidstheden om lovligheden af onlineindhold det 
også, men der er tilsyneladende en større uklarhed om, hvad der er et lovligt eller ulovligt tilbud. I alt 
24 % af de adspurgte europæere var i tvivl om, hvorvidt en kilde var lovlig eller ej, hvilket er en stigning 
på 5 procentpoint i forhold til undersøgelsen i 2013, og 4 % af de adspurgte europæere siger, at de har 
undersøgt, om en kilde var lovlig eller ej, hvilket er en stigning på 2 procentpoint. 

 

24% 
(+5) 

Spekulerede på, om en kilde, hvor 
man kan downloade musik eller 

videoer, var lovlig eller ej 
 

14% 
(+2) 

Undersøgte om en kilde, hvor man 
kan downloade musik eller videoer, 

var lovlig eller ej 
 

 

DE FLESTE AF DE ADSPURGTE EUROPÆERE VED GODT, AT 
KVALITETEN AF DE LOVLIGE TILBUD ER KLART BEDRE, MEN DER ER 
TILSYNELADENDE BRUG FOR FORBEDRINGER MED HENSYN TIL 
FORSKELLIGARTETHED  
 

De europæiske borgere ser ud til at indtage en mere klar holdning vedrørende kvaliteten af det digitale 
indhold fra lovlige tjenester, idet næsten 7 ud af 10 respondenter mener, at det indhold, man kan få via 
lovlige tjenester, er klart bedre end via ulovlige kanaler. Der er stadig plads til forbedring vedrørende 
opfattelsen af forskelligartetheden af det digitale indhold fra lovlige tjenester, idet 54 % af de adspurgte 
europæere mener, at lovlige tjenester kan tilbyde et mere forskelligartet indhold end det, man kan finde 
via ulovlige løsninger, selv om 27 % er uenige. 

blandede 
betalte lovlige 

og ulovlige 
kilder 

 

betalte KUN for lovlige 
tjenester 
 

anvendte 
KUN ulovlige 

kilder 
 

af europæerne 
anvendte ulovlige 

kilder 

af europæerne 
betalte for lovlige 
kilder 
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 I alt, enig 

%		
Fik	ulovligt	adgang	til	

digitalt	indhold 

%		
Fik	ikke	ulovligt	
adgang	til	digitalt	

indhold 

N
EW

 

 Kvaliteten af det digitale indhold, som 
lovlige tjenester tilbyder, er bedre end det, 

man kan finde via ulovlige løsninger 

 

70%* 70% 

N
EW

 

 

Forskelligartetheden af det digitale 
indhold, som lovlige tjenester tilbyder, er 
bedre end det, man kan finde via ulovlige 

tilbud 

45% 56% 

 

 

 

Opfattelsen af, at lovlige tjenester tilbyder et digitalt indhold af højere kvalitet end ulovlige kilder, er mest 
fremherskende blandt de yngre generationer, idet tre fjerdedele af dem i alderen 15-24 og 25-39 år gav 
udtryk for den holdning. Den yngste generation mener også, at lovlige tjenester har et mere 
forskelligartet indhold end ulovlige muligheder, idet 6 ud af 10 af respondenterne i alderen 15-24 år 
giver udtryk for den holdning, mens lidt over halvdelen af dem i alderen 25-39 år deler denne opfattelse. 

Opfattelsen af, at lovlige tilbud giver et indhold af højere kvalitet, deles af både dem, der krænker 
ophavsretten (70 %), og dem, der ikke gør det (70 %). Med hensyn til indholdets forskelligartethed har 
de, der krænker ophavsretten, mindst tendens til at anse lovlige tilbud for at være klart bedre end 
ulovlige kilder. I alt 45 % af de respondenter, som ulovligt har skaffet sig adgang til digitalt indhold, 
mener, at lovlige platforme har et mere forskelligartet indhold, mens 56 % af dem, der ikke krænker 
ophavsretten, deler denne opfattelse 2. 

 

ADGANG TIL INDHOLD, SOM ER TIL AT BETALE, ER DEN PRIMÆRE 
GRUND, DER VILLE FÅ DE, DER KRÆNKER OPHAVSRETTEN, TIL AT 
HOLDE OP MED AT SKAFFE SIG ADGANG TIL DIGITALT INDHOLD VIA 
ULOVLIGE KANALER 
 

Blandt respondenter, der indrømmer, at de har brugt ulovlige kanaler til at skaffe sig adgang online til 
ophavsretligt beskyttet indhold, er prisen og adgangen stadig de indlysende incitamenter til en sådan 
adfærd: 71 % af de adspurgte europæere nævner "adgang til indhold, som er til at betale, fra lovlige 
kilder" som den hovedårsag, der ville få dem til at holde op med at medvirke til ulovligheder. Adgangen 
til indhold, som det er til at betale via lovlige tilbud, nævnes som den vigtigste grund til at holde op med 
adfærden hos respondenter i følgende kategorier: respondenter i alderen 25-39 år (74 %), 
beskæftigede (76 %), boende i storbyerne (75 %), de bedst uddannede (72 %), hvilket er i tråd med 
profilen for en typisk onlinebruger. 

 
																																																																				
2 Dette er et nyt udsagn til spørgsmål 7 i undersøgelsen fra 2016. S7: For hvert af følgende udsagn angående lovlige tjenester, 
der tilbyder indhold, som er beskyttet af ophavsretten og dermed beslægtede rettigheder (f.eks. musik, film) på internettet, bedes 
du angive, om du er helt enig, delvist enig, delvist uenig eller helt uenig. 

 

 

* Når man lægger tallene for dem, der ulovligt har skaffet sig adgang til digitalt indhold, og dem, der ikke har gjort det, sammen, svarer summen 
ikke til den samlede stikprøve i EU, idet 3 % af de adspurgte europæere foretrak ikke at besvare spørgsmålet. Der er derfor en forskel mellem 
andelen af personer, der er enige i udsagnet, og denne kløft, der ses mellem dem, der erklærer, at de krænker ophavsretten, og dem, der ikke gør 
det. 
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5%

5%

28%

29%

36%

37%

43%

71%

Ved ikke/ikke relevant

Intet kan få dig til at holde op

En bedre forståelse for den skade, din adfærd påfører 
arbejdsmarkedet og EU's økonomi 

En bedre forståelse for den skade, din adfærd påfører 
musikere, forfattere, kunstnere, ophavsmænd osv.  

Personlige dårlige erfaringer med ulovlige kilder

Andres dårlige erfaringer med ulovlige kilder

Risiko for straf

Adgang til digitalt indhold, som er til at betale, via lovlige 
kilder
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