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SAMMANFATTNING 
EU-invånarna och immaterialrätten: uppfattningar, kännedom och beteende 

 

År 2013 beställde Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet undersökningen EU-invånarna och 
immaterialrätten: uppfattningar, kännedom och beteende för att undersöka EU-invånarnas inställning till 
immaterialrätten och i vilken omfattning de respekterar dessa rättigheter och konceptet som helhet. Den 
här undersökningen genomfördes 2016 och innehåller en uppdaterad analys och en jämförelse med 
resultatet av 2013 års undersökning, med utgångspunkt i en ny kvantitativ undersökning och en 
litteraturgenomgång. Undersökningen omfattar invånare av respektive nationalitet från 15 år och uppåt i 
de 28 EU-länderna. Sammanlagt gjordes 26 555 intervjuer. 

Frågeformuläret överensstämde till 80 % med det formulär som användes vid undersökningen 2013, för 
att tillåta jämförelser med 2013 års resultat och kunna upptäcka trender. Nya frågor har lagts till för att 
belysa olika perspektiv som framkommit vid undersökningen 2013 och följa deras utveckling. 
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EU-invånarnas medvetenhet om och inställning till 
immaterialrätten 

EU-invånarna och immaterialrätten: uppfattningar, kännedom och beteende	
 

DEN SUBJEKTIVA FÖRSTÅELSEN AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
ÖKAR GENERELLT, MEN MINSKAR I DEN YNGRE ÅLDERSGRUPPEN 
 

Generellt har den subjektiva förståelsen av immateriella rättigheter ökat sedan 2013. Det finns dock 
vissa diskrepanser i den här ökningen. Andelen intervjupersoner som säger att de har ”ganska god” 
kännedom om immaterialrätten har ökat med tio procentenheter, men samtidigt verkar den totala 
förståelsen ha minskat, eftersom andelen intervjupersoner som svarar att de har ”mycket god” 
kännedom om frågan har minskat. 

Observera: (+ xx) (– xx) (=) visar resultatets utveckling sedan 2013. 

 

 

 

Det är värt att notera att andelen som anser att de har en ”god” kännedom har ökat bland 
intervjupersonerna i åldern 25–54 (+5 procentenheter) medan den är stabil bland intervjupersoner som 
är 55 år och äldre, jämfört med 2013. Bland de yngsta intervjupersonerna är bilden dock en annan. 
Precis som 2013 är den andel som anger att de har en ”god” kännedom om immaterialrätten lägst i den 
yngsta åldersgruppen jämfört med de andra grupperna. Andelen minskar dessutom: 64 % av EU-
invånarna i undersökningen i åldern 15–24 säger generellt att de har en god kännedom om 
immaterialrätten, jämfört med 68 % 2013. 

 

 

 

 

23%

52%

13%

8%4%

Mycket dålig  

Mycket god 

Ganska god 

Ganska dålig 

”God” totalt 
75% 

Vet inte/ej tillämpligt (+2) 
(+10) 

(-8) 

Delsumma positiva svar  
(mycket god + ganska god) 
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ALLT FLER ERKÄNNER IMMATERIALRÄTTENS BETYDELSE FÖR ATT 
SKYDDA UPPFINNARES, UPPHOVSMÄNS OCH KONSTNÄRERS 
RÄTTIGHETER 

 

Allt fler håller med om att immateriella rättigheter behöver skyddas. Nästan alla intervjupersoner tycker 
att det är viktigt att uppfinnare, upphovsmän och konstnärer kan skydda sina rättigheter och få betalt för 
sitt arbete. Intervjupersonerna ställer sig alltså bakom principerna för skyddet av immateriella rättigheter 
och är medvetna om fördelarna med dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN STOR MAJORITET AV EU-INVÅNARNA ÄR MEDVETNA OM 
IMMATERIALRÄTTENS BETYDELSE SOM GRUNDPELARE FÖR DEN 
EKONOMISKA STABILITETEN, OM ÄN MED VISSA BEGRÄNSNINGAR 
 

Andelen intervjupersoner som håller med om att immateriella rättigheter måste skyddas för att 
upprätthålla den ekonomiska stabiliteten ligger kvar på 67 %. Dessutom är två tredjedelar av 
intervjupersonerna medvetna om vilken betydelse immaterialrättsintensiva företag har för att skapa 
sysselsättning, även om andelen som håller med om detta har minskat något jämfört med 2013. Hälften 
av EU-invånarna i undersökningen anser dock att ett strikt skydd av immateriella rättigheter kan hämma 
innovationen och mer än hälften anser att principerna för immaterialrätten inte är anpassade till 
internet1.  

 

Håller med om att  
det skulle bli ekonomiskt kaos 

utan immateriella rättigheter 
 

Håller med om att  
företag som skapar många 

immateriella rättigheter bidrar 
mycket mer än andra företag till 
att skapa sysselsättning eller 

tillväxt 

 

N
YT

T Håller med om att 
ett strikt skydd av 

immateriella rättigheter 
kan hämma 

innovationen 

N
YT

T Håller med om att 
principerna för 

immaterialrätten inte är 
anpassade till internet 

																																																																				
1 Dessa båda aspekter ingick inte i undersökningen 2013. 
 
 

82% 15%

Håller med 
helt och 
hållet 
 

Det är viktigt att uppfinnare, upphovsmän 
och utövande konstnärer kan skydda 

sina rättigheter och få betalt för sitt 
arbete 

 

Håller med, totalt 
 

(+1) 

(+5) 97%	

Håller med 
delvis 
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Precis som 2013 är det framför allt de yngsta och de äldsta åldersgrupperna som håller med om att det 
skulle bli ekonomiskt kaos utan regler för immateriella rättigheter: 73 % av intervjupersonerna i åldern 
15–24 och 70 % i åldern 55 år eller äldre höll med om detta. Intressant nog är de intervjupersoner som 
har högst utbildning mindre övertygade om den här effekten (63 %) och inställningen påverkas inte av 
graden av kännedom om immaterialrätten. Undersökningen 2013 fick samma resultat. 

Uppfattningen att immateriella rättigheter hämmar innovationen verkar vara mer utbredd bland de yngre 
deltagarna i undersökningen: sex av tio intervjupersoner i åldern 15–24 håller med om det här 
påståendet (59 % jämfört med EU-genomsnittet på 50 %). Det här är också en vanlig åsikt bland dem 
som köper piratkopierade produkter och personer som laddar ned eller strömmar innehåll från olagliga 
källor. I den här undergruppen håller 57 % med om påståendet. 

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ÄR ALLTJÄMT ETT GANSKA ABSTRAKT 
BEGREPP FÖR INVÅNARNA. NÄSTAN HÄLFTEN TROR ATT ”ELITEN” 
GYNNAS MEST AV SKYDDET FÖR IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
 

Immateriella rättigheter är alltjämt ett ganska abstrakt begrepp för invånarna. Skyddet för immateriella 
rättigheter tenderar fortfarande att förknippas med ”eliten”, t.ex. stora företag och kända konstnärer. 
Mer än fyra av tio intervjupersoner anser att dessa grupper gynnas mest av immaterialrätten. Samtidigt 
anser intervjupersonerna att konsumenter som de själva gynnas i mycket mindre grad. Detta mönster 
konstaterades även 2013. 

 

Stora företag: 24% (-1) 

Kända utövande konstnärer: 20% (+3) 

Konsumenter som du själv: 5% (+1) 

Små och medelstora företag: 3% (=) 

Stora företag + Kända konstnärer 44%  
 

Överlag ger undersökningarna 2013 och 2016 liknande resultat, men tittar man närmare på 
åldersgrupperna har det skett en förskjutning. I undersökningen 2013 var det vanligast att unga ansåg 
att stora företag och kända konstnärer gynnades mest av immateriella rättigheter. I undersökningen 
2016 återfinner vi den här uppfattningen i alla åldersgrupper: 40 % av intervjupersonerna i åldern 15–24 
(–7 procentenheter), 47 % i åldern 25–39 (oförändrat jämfört med 2013), 49 % i åldern 40–54 
(+5 procentenheter) och 40 % i åldern 55 år eller äldre (+4 procentenheter). 
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Piratkopiering 
EU-invånarna och immaterialrätten: uppfattningar, kännedom och beteende 

 

KÖP AV PIRATKOPIOR FÖRDÖMS FORTFARANDE KRAFTIGT, MEN 
ACCEPTANSEN HAR ÖKAT 
 

Immateriella rättigheter är fortfarande en viktig grundläggande värdering för intervjupersonerna och de 
fördömer köp av piratkopior starkt. Sju av tio intervjupersoner anser att det inte finns något som kan 
berättiga köp av piratkopior. Inställningen bekräftas också av att mellan 49 % och 59 % ger uttryck för 
den starkaste graden av misstycke, ”håller inte alls med”, för alla de följande påståendena i 
undersökningen: 

 

 

Men även om många fortfarande fördömer piratkopiering ökar acceptansen för det här beteendet, 
framför allt när man köper piratkopior på grund av pris och tillgång. 

 

MAJORITETEN ANSER ATT PIRATKOPIERING SKADAR EKONOMIN, 
MEDAN PÅVERKAN PÅ INNOVATION INTE ANSES VARA LIKA STOR 
 

Precis som 2013 är det fortfarande den ekonomiska faktorn som avskräcker mest från köp av 
piratkopior av de fyra påståenden som prövades i undersökningen (negativa effekter på ekonomin, 
uppmuntrar till olaglig handel, hot mot folkhälsan och avskräcker från innovation): 78 % (–
3 procentenheter) av intervjupersonerna anser att köp av piratkopior är skadliga för företagen och för 
sysselsättningen, medan endast 20 % anser att så inte är fallet. Andelen som inte erkänner att 
piratkopior orsakar skador ökar dock. 

10%

8%

 5%

 6%

17%

16%

12%

11%

22%

22%

21%

22%

49%

52%

60%

59%

2%

2%

2%

2%

Det är godtagbart att köpa piratkopior när priset för 
den ursprungliga produkten är för högt.

Det är godtagbart att köpa piratkopior när 
ursprungsprodukten inte är tillgänglig där jag bor.

Det är godtagbart att köpa piratkopior när 
produktens kvalitet inte spelar någon roll.

Det är godtagbart att köpa piratkopior när det gäller 
lyxprodukter.

Håller med helt och hållet Håller med helt och hållet2 Håller med delvis

Håller delvis inte med Håller inte alls med

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

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

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

(+3) = (+1) (-5) (-1) 
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Påståendet att köp av piratkopior skadar innovationen är det som får minst stöd överlag av de fyra 
påståendena i undersökningen och färre håller med om påståendet 2016 jämfört med 2013. Nästan 
hälften av intervjupersonerna (48 %) anser inte att köp av piratkopior avskräcker från innovation. 

 

 Håller inte med 
  

Håller 
inte alls 
med 

 
Håller 
delvis inte 
med 

 Håller 
med delvis  

Håller 
med helt 
och 

Vet ej Total Agree 

Att köpa piratkopior är 
skadligt för företagandet 
och för sysselsättningen 

 

Att köpa piratkopior stöder 
utnyttjandet av barn som 

arbetskraft och illegal 
människohandel 

Att köpa piratkopior är ett 
hot mot hälsan 

Att köpa piratkopior 
avskräcker företag från att 

uppfinna nya produkter och 
sälja dem 

 

 

FÅ ANGER ATT DE HAR KÖPT PIRATKOPIOR, MEN ANDELEN ÖKAR, 
FRAMFÖR ALLT I DEN YNGRE GENERATIONEN 
 

Överlag är det fortfarande få intervjupersoner som säger att de avsiktligt har köpt piratkopior. Andelen 
har dock ökat med 3 procentenheter sedan 2013 (7 % jämfört med 4 % 2013). Unga är märkbart 
överrepresenterade bland dem som erkänner att de avsiktligt har köpt piratkopior. Av 
intervjupersonerna i åldern 15–24 erkänner 15 % att de har gjort detta avsiktligt (+9 procentenheter), 
jämfört med EU-genomsnittet på 7 % och endast 4 % av intervjupersonerna i åldern 55 år eller äldre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Har köpt piratkopior avsiktligt 
 

+ åldern 15–24: 15% (+9) 

+ arbetare:	11% (+6) 

+ åldern 25–39: 9% (+4) 

(+3) 
 

Det här betyder att... 
15 % av personerna i 
åldern 15–24 avsiktligt har 
köpt en piratkopierad 
produkt, jämfört med 7 % 
av EU-befolkningen i stort 
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ANDELEN SOM HAR KÖPT PIRATKOPIOR PÅ GRUND AV ATT DE HAR 
BLIVIT VILSELEDDA ÄR FORTFARANDE LITEN, MEN ÖKAR FRAMFÖR 
ALLT BLAND ARBETARE OCH EGENFÖRETAGARE 
 

Den andel som hade köpt piratkopior på grund av att de hade blivit vilseledda ökade också med 
4 procentenheter (10 % jämfört med 6 % 2013). 

 

10% köpt piratkopior på grund av att 
jag blev vilseledd (-4) 

 

I undersökningen 2013 var det den yngsta generationen som var mest benägen att ha köpt piratkopior 
på grund av att de hade blivit vilseledda, men i den här undersökningen är företeelsen vanligare hos 
intervjupersoner i åldern 25–39. Sammanlagt säger 12 % av intervjupersonerna i åldern 25–39 att de 
har köpt piratkopior på grund av att de har blivit vilseledda (+6 procentenheter), medan 11 % av 
intervjupersonerna i åldern 15–24 erkänner samma beteende (+4 procentenheter). 

Fler intervjupersoner köper piratkopior, men en stor andel (35 %) har också undrat om en produkt som 
de har köpt var äkta eller förfalskad. 

 

FÄRRE INTERVJUPERSONER MOTIVERAR KÖP AV PIRATKOPIOR MED 
ATT DET ÄR ”SMART” ELLER ”EN PROTESTHANDLING” 
 

Samtidigt som medvetenheten om de negativa konsekvenserna av att köpa piratkopior minskar och 
beteendet med att köpa piratkopior ökar, minskar också andelen som motiverar sina köp av piratkopior 
med att det ökar deras köpkraft eller att det är en protesthandling. 

Bland intervjupersonerna anser 34 % (‒4 procentenheter) att köp av piratkopior är en protesthandling, 
medan 62 % inte håller med om detta. Allt färre EU-invånare anser också att det är smart att köpa 
piratkopior. Andelen intervjupersoner som tycker att det är smart att köpa piratkopior för att behålla sin 
köpkraft har minskat jämfört med 2013 (30 %, –4 procentenheter). 
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 Håller inte med, 
totalt  

Håller 
inte alls 
med 

 
Håller 
delvis inte 
med 

 Håller 
med delvis  

Håller 
med helt 
och hållet  

DK Håller med, 
totalt 

Att köpa förfalskade 
produkter är en 

protesthandling och ett sätt 
att stå emot den 

marknadsdrivna ekonomin 
och stora 

premiumvarumärken 

 

Att köpa förfalskade 
produkter ger möjlighet att 
göra smarta köp som gör 
att man kan få de föremål 

man önskar samtidigt som 
man behåller sin köpkraft 

 

När det gäller uppfattningen om att köp av piratkopior kan upprätthålla köpkraften och är en protest mot 
den marknadsdrivna ekonomin är unga och arbetare mest benägna att hålla med, precis som vid 
undersökningen 2013. Samtidigt är det värt att notera att även om dessa grupper är mest benägna att 
motivera köp av piratkopior med att det är smart och att det är en protesthandling, har andelen som 
håller med om dessa påståenden minskat i båda grupperna jämfört med 2013. 

 

ÖKAD TILLGÅNG TILL PRODUKTER TILL ÖVERKOMLIGT PRIS SKULLE 
FÅ KÖPARNA ATT SLUTA KÖPA PIRATKOPIOR 
	

Hos de intervjupersoner som erkänner att de avsiktligt har köpt piratkopior verkar effekten av deras 
beteende på EU:s ekonomi eller skadorna för producenterna av ursprungsprodukten inte göra särskilt 
stort intryck. Den ökade acceptansen för piratkopior verkar vara prisdriven och samma sak verkar gälla 
för dem som avsiktligt har köpt en piratkopierad produkt under de senaste tolv månaderna. Tillgången 
till produkter till överkomliga priser är det som framför allt skulle få köparna av piratkopior att upphöra 
med sitt beteende. Det bedöms som viktigare än egna negativa erfarenheter och risken för att straffas. 
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När det gäller den viktigaste orsaken till att intervjupersonerna skulle sluta köpa piratkopior sticker 
åldersgruppen 15–24 ut från de andra: 72 % av den yngre generationen kopplar beteendet till pris, 
jämfört med 58 % av intervjupersonerna i åldern 55 år eller äldre. Dessutom anger de mest 
högutbildade intervjupersonerna (65 %), män (65 %) och arbetare (67 %) i högre grad att tillgången till 
produkter till överkomligt pris är det viktigaste argumentet för att de skulle sluta att köpa piratkopior. 

 

 

  

7%

8%

13%

28%

28%

33%

33%

41%

63%

Vet inte/ej tillämpligt

Inget skulle få dig att sluta

Skadar din image: andra skulle döma dig på grund av att du 
äger eller bär piratkopierade produkter

En bättre förståelse av den skada som ditt beteende orsakar 
för dem som tillverkar originalprodukten

En bättre förståelse av den skada som ditt beteende orsakar 
för sysselsättningen och ekonomin i EU

Andras dåliga erfarenheter av en piratkopierad produkt

Risk för bestraffning

Egen dålig erfarenhet av en piratkopierad produkt

Tillgång till eller överkomligt pris på originalprodukter
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Digitalt innehåll 
EU-invånarna och immaterialrätten: uppfattningar, kännedom och beteende 

 

DEN ALLMÄNNA ACCEPTANSEN FÖR INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN 
MINSKAR, MEN ACCEPTANSEN ÖKAR FÖR NEDLADDNING/STRÖMNING 
FRÅN OLAGLIGA KÄLLOR NÄR DET SAKNAS LAGLIGA ALTERNATI 
 

Den allmänna acceptansen för intrång i upphovsrätten minskar. Endast 35 % av intervjupersonerna 
anser att det är godtagbart att skaffa sig tillgång till innehåll online olagligt för personligt bruk (–
7 procentenheter), men konsumtionsbehov verkar i allt högre grad väga tyngre än rättsliga hänsyn, 
eftersom 31 % (+9 procentenheter) av intervjupersonerna anser att det är godtagbart att skaffa innehåll 
online från olagliga källor om det inte finns något lagligt alternativ. 

 

 

 

 

Andelen som anser att det är acceptabelt med olaglig nedladdning när det inte finns ett direkt tillgängligt 
lagligt alternativ minskar ju äldre åldersgrupperna är. Jämfört med 2013 har skillnaden mellan yngre 
och äldre dock minskat tydligt. Vid undersökningen 2013 skilde det 31 procentenheter mellan de yngsta 
och de äldsta åldersgrupperna. Denna skillnad hade minskat till endast 19 procentenheter 2016. I takt 
med att de äldre EU-invånarna ökar sin användning av digitalt innehåll verkar de också få större 
acceptans för att olagliga källor används om det inte finns något direkt tillgängligt alternativ. 

 

ALLT FLER FÖREDRAR LAGLIGA FRAMFÖR OLAGLIGA KÄLLOR 
 
Även om en ökande andel intervjupersoner säger att det kan vara acceptabelt med olaglig 
nedladdning/strömning om det saknas lagliga alternativ, skulle en stor och växande majoritet av 
intervjupersonerna hellre välja ett lagligt alternativ än de olagliga källorna. Det finns en uppenbar 
preferens för att använda lagliga metoder för att få tillgång till innehåll online när det finns ett sådant 
alternativ till överkomligt pris: 83 % av intervjupersonerna angav att de föredrar att få tillgång till digitalt 
innehåll via lagliga/godkända tjänster i stället för på olagligt sätt. 

 

 

Håller med, totalt 

Det är godtagbart att få olaglig tillgång till 
innehåll online när det är för mitt  

personliga bruk  

Det är godtagbart att få olaglig tillgång till 
innehåll online när det inte finns något direkt 

tillgängligt lagligt alternativ 



	

EU-invånarna och immaterialrätten:  
uppfattningar, kännedom och beteende 

 
	

www.euipo.europa.eu  
	

14 

 

 

 

 

Det är bara 8 % som säger att det inte är säkert att de skulle välja det lagliga alternativet ens om det 
fanns tillgängligt och erbjöds till överkomligt pris. Denna andel är mycket större bland personer som gör 
intrång i upphovsrätt, där 15 % av köparna av piratkopior och 20 % av de som laddar ned eller 
strömmar innehåll olagligt uppger detta. Denna tendens finns också hos den yngsta åldersgruppen. 
Bland 15–24-åringarna skulle 13 % fortfarande använda det olagliga alternativet. Deras andel har dock 
minskat med 4 procentenheter sedan 2013, medan den totalt sett har minskat med 2 procentenheter. 
Minskningen sammanfaller med att den yngsta åldersgruppen har ökat sin användning av lagliga 
tjänster. 

 

ÖKAD ANVÄNDNING AV LAGLIGA TJÄNSTER 
 

EU-invånarna föredrar att få tillgång till innehåll via lagliga tjänster, vilket framgår av att allt fler 
intervjupersoner uppger att de utnyttjar lagliga erbjudanden. Sammanlagt har 27 % (+7 procentenheter) 
av intervjupersonerna betalat för att få tillgång till digitalt innehåll. 

När det gäller intervjupersoner som säger att de har betalat för att få tillgång till innehåll online verkar 
unga, stadsbor och män driva på utvecklingen. 41 % av intervjupersonerna i åldern 15–24 
(+8 procentenheter), 41 % av intervjupersonerna i åldern 25–39 (+12 procentenheter), 30 % av de 
intervjupersoner som bor i stora städer (+7 procentenheter) och 32 % av männen (+8 procentenheter) 
har betalat för att använda en laglig tjänst för att få tillgång till digitalt innehåll. 

 

 

 

 

Håller med, totalt 

När det finns ett lagligt alternativ till  
överkomligt pris föredrar jag att få tillgång 

till/ladda ned/strömma innehåll via godkända 
plattformar i stället för att få tillgång till/ladda 

ned/strömma innehållet olagligt 

Betalat för att få tillgång till, ladda ned eller strömma upphovsrättsskyddat 
innehåll från en laglig tjänst på internet (musik, video, film eller tv-serie) 

+ åldern 15-24:	41% (+8) 

+ åldern 25–39:	41% (+8) 

(+8) 

+ bor i stora städer:	30%  (+7) 

+ högst utbildning (utbildningens slut efter 20):	

32% (+8) 

Det här betyder att... 
41 % av 15–24-åringarna 
har betalat för att få 
tillgång till, ladda ned eller 
strömma 
upphovsrättsskyddat 
innehåll från en laglig 
tjänst, jämfört med 27 % 
av EU-befolkningen i stort 
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De mest högutbildade intervjupersonerna har också påverkat utvecklingen sedan 2013: 32 % av dessa 
intervjupersoner (+8 procentenheter) har betalat för att få tillgång till innehåll via en laglig tjänst online. 

FLER FÖREDRAR OCH ANVÄNDER LAGLIGA KÄLLOR, MEN 
ANVÄNDNINGEN AV OLAGLIGA KÄLLOR HAR INTE MINSKAT 
 

En minoritet av intervjupersonerna, 10 % (+1 procentenhet), säger att de avsiktligt har använt olagliga 
källor online. De yngre åldersgrupperna är mer benägna att ha betalat för att få tillgång till innehåll, men 
de är också mer benägna att avsiktligt ha skaffat sig tillgång till innehåll via olagliga källor och den 
största ökningen har skett bland intervjupersoner i åldern 25–39: 27 % av intervjupersonerna i åldern 
15–24 (+1 procentenhet) och 18 % intervjupersonerna i åldern 25–39 (+4 procentenheter). 

 

 

 

 

 

KONSUMTIONSBEHOV VERKAR VIKTIGARE ÄN RÄTTSLIGA HÄNSYN	
 

Ungefär en tredjedel (32 %) av intervjupersonerna skaffade sig tillgång till upphovsrättsskyddat material 
online lagligt eller olagligt, varav 22 % enbart använde lagliga tjänster, 5 % enbart använde olagliga 
källor och 5 % använde en blandning av betalda lagliga och olagliga källor. Detta tyder på att 
intervjupersonerna är villiga att växla mellan lagliga och olagliga källor för att få tillgång till innehåll. 

 

 

 

 

 

Det här betyder att... 
27 % av 15–24-åringarna 
har skaffat sig tillgång till 
eller laddat ned eller 
strömmat innehåll från 
olagliga källor online, 
jämfört med 10 % av EU-
befolkningen i stort 

Har avsiktligt skaffat sig tillgång till eller laddat  
ned eller strömmat innehåll från olagliga källor online 

+ åldern 15-24:	27% (+1) 

+ åldern 25–39:	18% (+4) 

(+1) 

+ bor i stora städer:	13% 

+ högst utbildning  
(utbildningens slut efter 20):	11% (+1) 
 

(+1) 
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FÖRVIRRINGEN ÖKAR OM VAD SOM ÄR EN LAGLIG ELLER OLAGLIG 
KÄLLA 
 

Användningen av lagliga källor har ökat och det har även medvetenheten om att innehåll online är 
skyddat enligt lag. Däremot verkar det vara svårare att veta vad som är ett lagligt eller olagligt 
erbjudande. Sammanlagt ifrågasatte 24 % av intervjupersonerna om en källa var laglig, vilket är en 
ökning med 5 procentenheter jämfört med 2013, och 4 % av intervjupersonerna sade att de hade gjort 
en undersökning för att kontrollera om en källa var laglig eller ej, vilket är en ökning med 
2 procentenheter. 

	

24% 
(+5) 

Undrat	om	en	källa	för	att	ladda	ned	
musik	eller	film	var	laglig 

 

14% 
(+2) 

Undersökt	om	en	källa	för	att	ladda	ned	
musik	eller	film	var	laglig 

 

 

DE FLESTA INTERVJUPERSONER HÅLLER MED OM ATT LAGLIGA 
ERBJUDANDEN HÅLLER HÖGRE KVALITET, MEN DET VERKAR FINNAS 
BEHOV AV ETT STÖRRE UTBUD 
 

EU-invånarna verkar ta tydligare ställning när det gäller kvaliteten i det innehåll som lagliga källor 
erbjuder. Nästan sju av tio intervjupersoner anser att innehåll via lagliga tjänster har högre kvalitet än 
innehållet från olagliga källor. Det finns dock utrymme för förbättringar när det gäller utbudet i det 
innehåll som erbjuds via lagliga tjänster. Av intervjupersonerna anser 54 % att de lagliga tjänsterna 
erbjuder ett större utbud av innehåll än de olagliga lösningarna, men 27 % håller inte med om detta. 

Blandade 
betalda 

lagliga och 
olagliga 
källor 

 

Använde ENBART 
betalade lagliga tjänster 
 

Använde	
ENBART	
olagliga	
källor 

 

av EU-
invånarna 
använde 

olagliga källor 
 

av EU-
invånarna 
betalade för 
lagliga källor 
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 Håller med, totalt 

%	 
Skaffade	tillgång	till	
innehåll	på	olagligt	

sätt 

%		
Skaffade	inte	tillgång	
innehåll	på	olagligt	

sätt	

N
YT

T 
 

Kvaliteten i innehållet från lagliga 
tjänster är högre än vad man kan få från 

olagliga lösningar 

 

70%* 70% 

N
YT

T  Utbudet av innehåll från lagliga tjänster 
är större än vad man kan få från olagliga 

erbjudanden 
45% 56% 

 

 

 

Uppfattningen om att lagliga tjänster erbjuder innehåll av högre kvalitet än olagliga källor är mest 
utbredd bland de yngre åldersgrupperna. Nästan tre fjärdedelar av intervjupersonerna i åldern 15–24 
och 25–39 angav detta. Den yngsta åldersgruppen anser också att lagliga tjänster erbjuder ett större 
utbud än de olagliga alternativen. Sex av tio intervjupersoner i åldern 15–24 anser detta, medan bara 
knappt hälften av intervjupersonerna i åldern 25–39 håller med om det. 

Åsikten att lagliga erbjudanden har innehåll av bättre kvalitet delas av både dem som gör intrång i 
upphovsrätten (70 %) och dem som inte gör det (70 %). När det gäller utbudet av innehåll är de som 
gör intrång i upphovsrätten minst benägna att anse att lagliga erbjudanden är bättre än olagliga källor 
Sammanlagt anser 45 % av de intervjupersoner som har skaffat sig tillgång till innehåll på olagligt sätt 
att lagliga plattformar har ett större utbud av innehåll, medan 56 % av dem som inte har gjort intrång i 
upphovsrätten är av samma åsikt2. 

 

TILLGÅNG TILL INNEHÅLL TILL ÖVERKOMLIGT PRIS ÄR DEN FRÄMSTA 
ORSAKEN TILL ATT DE SOM GÖR INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN 
SLUTAR ATT SKAFFA SIG TILLGÅNG TILL INNEHÅLL VIA OLAGLIGA 
KÄLLOR 
 

Pris och tillgång är uppenbart de viktigaste drivkrafterna för de intervjupersoner som erkänner att de 
använder olagliga källor för tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll online: Bland intervjupersonerna 
anger 71 % ”tillgång till innehåll till överkomligt pris från lagliga källor” som den viktigaste faktor som 
skulle få dem att upphöra med sitt olagliga beteende. Det är framför allt intervjupersoner i följande 
kategorier som anger tillgång till innehåll till överkomligt pris från lagliga källor som den främsta 
anledningen till att de skulle upphöra med beteendet: intervjupersoner i åldern 25–39 (74 %), 
sysselsatta (76 %), bor i stora städer (75 %), högutbildade (72 %), vilket stämmer överens med profilen 
på en typisk onlineanvändare. 

 

 
																																																																				
2 Detta är ett nytt påstående i fråga 7 i 2016 års undersökning. F7: Ange om du håller med helt och hållet, delvis håller med, 
delvis inte håller med, inte alls håller med om de följande påståendena om lagliga tjänster som erbjuder innehåll som är skyddat 
av upphovsrätt och närstående rättigheter (t.ex. musik, film) på internet:	

 

 

*Lägger	man	ihop	antalet	personer	som	skaffade	sig	tillgång	till	innehåll	olagligt	med	dem	som	inte	gjorde	detta	stämmer	summan	inte	överens	med	det	totala	
EU-urvalet,	eftersom	3	%	av	intervjupersonerna	avstod	från	att	besvara	den	här	frågan.	Detta	förklarar	skillnaden	mellan	andelen	personer	som	håller	med	om	
påståendet	och	den	här	uppdelningen	mellan	dem	som	anger	att	de	har	gjort	intrång	i	upphovsrätten	och	de	som	inte	har	gjort	det. 
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5%

5%

28%

29%

36%

37%

43%

71%

Vet inte/ej tillämpligt

Inget skulle få dig att sluta

En bättre förståelse av den skada som ditt beteende 
orsakar för sysselsättningen och ekonomin i EU 

En bättre förståelse av den skada som ditt beteende 
orsakar för musiker, författare, konstnärer, upphovsmän 

osv. 

Egna dåliga erfarenheter av olagliga källor

Andras dåliga erfarenheter av olagliga källor

Risk för bestraffning

Tillgång till innehåll till överkomligt pris från lagliga källor
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