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FÖRORD 
Denna uppdaterade, omfattande undersökning om EU-invånarnas syn på immateriella rättigheter utgör en 
unik åtgärdsplan för alla EU-länder med avseende på åsikter och beteenden vad gäller förfalskningar och 
piratkopior. 
 
Den här tredje upplagan visar en gradvis men positiv förändring av förståelsen och attityder jämfört med 
EUIPO:s tidigare undersökningar från 2013 och 2017. 
 
Liksom i de tidigare upplagorna bekräftar denna EU-omfattande undersökning att majoriteten av invånarna 
håller med om att det är viktigt att de som investerar tid och pengar i ny innovation ska få sina rättigheter 
skyddade och betalt för sitt arbete. 
 
Den här gången kan man se en markant ökning av respekten för konstnärer och upphovsmän. Dessutom 
uttrycker folk allt oftare att de har en bättre förståelse av immaterialrätten. Det är ett viktigt resultat, eftersom 
de som förstår vad rättigheterna innebär är mindre benägna att avsiktligen göra intrång i dem. 
 
Det har skett en liten minskning från 7 procent till 5 procent i avsiktliga köp av förfalskningar och från 
10 procent till 8 procent i avsiktlig piratkopiering. Unga fortsätter att utgöra den största gruppen som köper 
förfalskningar och laddar ner olagligt material, vilket visar att det finns utrymme för förbättringar, särskilt 
med tanke på att denna grupp är den som är mest aktiv på internet. Trenden att köp av piratkopior ses 
som skadligt för det egna ryktet fortsätter också att stiga med en ökning från 12 procent till 17 procent i 
den senaste undersökningen. 
 
Även om undersökningen inte går in på varför piratkopior nu ses som något negativt kommer trenden 
antagligen att förstärkas av allmänhetens negativa reaktioner mot förfalskade läkemedel och personlig 
skyddsutrustning under Covid-19-krisen. 
 
Vad gäller nedladdningar är man mer benägen att betala för lagligt innehåll, särskilt om det finns att tillgå 
till överkomliga priser. Denna förändring kan delvis kopplas till att tillgången till lagliga källor blivit bättre. 
Folk betalar mer för lagligt innehåll när kvaliteten och utbudet förbättras. Man kontrollerar också allt oftare 
om webbplatsen man använder är laglig eller inte. 
 
Dessa förändringar, och orsakerna till dem, förtjänar att studeras närmare och denna uppdaterade rapport 
kommer även i fortsättningen att utgöra en viktig källa för både forskare, yrkesverksamma inom 
immateriella rättigheter och lagstiftare. 
 
Uppgifterna kommer att hjälpa berörda parter på nationell nivå att bekämpa brott mot immaterialrätten 
samt att tillhandahålla en måttstock för framtida strategier för att öka allmänhetens kännedom om EUIPO 
och EU generellt.  
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SAMMANFATTNING 
I denna rapport presenteras resultaten från 2020 års undersökning med namnet ”EU-invånarna och 
immaterialrätten: Uppfattningar, kännedom och beteenden” (2020 års immaterialrättsundersökning). 
Undersökningens övergripande syfte är att samla in kunskap om EU-invånarnas attityder till 
immaterialrätten, i vilken grad de respekterar dessa rättigheter och vilken syn de har på immaterialrätten 
som helhet. Mer specifikt tjänar undersökningen som ett verktyg för att granska allmänhetens åsikter vad 
gäller följande: 
 
1) Allmän kunskap om och inställning till immaterialrätten. 
2) Kännedom om värdet med immaterialrätten och vilka skador som intrång kan orsaka. 
3) Förfalskade varor och piratkopierat material online, och anledningarna till att man köper eller utnyttjar 

dessa (eller inte). 
4) Tillgången och kvaliteten på sådant innehåll som lagligt erbjuds i EU och på nationell nivå. 
 
Totalt genomfördes 25 636 intervjuer med EU-invånare i åldern 15 år och uppåt. Frågeformuläret såg i 
stort sett likadant ut som i tidigare undersökningar för att resultaten ska kunna jämföras. Frågeformuläret 
uppdaterades på vissa punkter för att vidare utforska förhållandet mellan åsikter och beteenden. 
 

IMMATERIALRÄTT – KÄNNEDOM OCH ÅSIKTER 

Förståelsen av begreppet immaterialrätt är hög. De som inte gör intrång i immaterialrätten har oftare en 
väldigt/ganska god förståelse av begreppet jämfört med de som medverkar till intrång. 
 
Den subjektiva förståelsen av begreppet ”immaterialrätt” ligger kvar på samma höga nivå på 80 procent 
(+2 procentenheter jämfört med 2017 års undersökning), även om det varierar mycket mellan länderna. 
Liksom i de två tidigare undersökningarna visar de yngsta svarande på minst subjektiv förståelse av 
immaterialrätten jämfört med de äldre åldersgrupperna (71 procent). 
 
Kännedom om immaterialrätten ligger tydligt under genomsnittet för de som avsiktligt köpt piratkopior 
(70 procent) eller skaffat sig tillgång till piratkopierat material online (73 procent), vilket tyder på att de med 
en lägre kännedom om immaterialrätten är mer benägna att bryta mot den. 
 
Förståelse av begreppet immaterialrätt och intrång 
 

Väldigt god + ganska god förståelse av begreppet 
 ”immaterialrätt” bland de som... 

avsiktligen köper 
piratkopior 

inte avsiktligen köper 
piratkopior 

avsiktligen utnyttjar 
olagliga källor för digitalt 

innehåll 

inte avsiktligen utnyttjar 
olagliga källor för digitalt 

innehåll 
    

 
 
Liksom 2017 är nästan alla i EU överens om värdet av att skydda immaterialrätten, även om få verkar 
anse att det är något som gynnar dem själva. Även om skyddet av immaterialrätten kan ses som något 

70% 81% 73% 81%
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som framför allt gynnar kända artister och stora företag, har andelen fördubblats som tror att skyddet av 
immaterialrätten framför allt gynnar upphovsmännen till konstnärligt innehåll. 
 
Värdet av att skydda immaterialrätten erkänns i hela EU. Det råder konsensus (98 procent) om att det är 
viktigt att uppfinnare, upphovsmän och konstnärer kan skydda sina rättigheter och få betalt för sitt arbete, 
vilket var samma resultat i den tidigare undersökningen (97 procent). Liknande har synen på 
immaterialrättens roll för att stabilisera ekonomin förblivit den samma då 73 procent håller med om att om 
immaterialrätten försvann skulle det leda till ekonomiskt kaos. 
 
Fastän synen på värdet av att skydda immaterialrätten är hög är det få EU-invånare (4 procent) som tror 
att immaterialrätten gynnar personer som de själva. Många tror att immaterialrätten gynnar ”eliten”, såsom 
kända artister och stora företag – även om uppfattningen att stora företag gynnas har sjunkit med 
nio procentenheter sedan den förra undersökningen. 
 
Vidare har andelen EU-invånare som tror att immaterialrätten mest gynnar upphovsmän till konstnärligt 
innehåll fördubblats, från 10 procent 2017 till 20 procent 2020, även om det bör understrykas att man 2020 
har lagt till två extra kategorier till denna fråga (”författare/skribenter” och ”filmskapare”). Nästan ingen 
ansåg att ingen gynnades av immaterialrätten (2 procent). 
 
Vem gynnas mest av immaterialrätten? (1) 

Kända utövande konstnärer 21 % (0) 
Upphovsmän till konstnärligt innehåll 20 % (+10) 

Stora företag 15 % (-9) 
Konsumenter som du själv 4 % (-1) 

 
 
 

PIRATKOPIOR – ÅSIKTER OCH KONSUMTION 

Majoriteten anser att piratkopior har en negativ inverkan på ekonomin vad gäller företag och sysselsättning. 
 
EU-invånare tenderar att vara medvetna om de negativa effekter som piratkopior har på ekonomin, 
folkhälsan och säkerheten. Den ekonomiska faktorn förblir det tyngst vägande argumentet mot att köpa 
piratkopior: år 2020 håller 83 procent med om att det förstör för företagen och sysselsättningen om man 
köper piratkopior. 
 
De anledningar som uppges för att motivera ett köp av en piratkopia anses fortfarande inte vara 
godtagbara. 
 
Liksom 2017 håller de flesta EU-invånare inte med om de argument som används för att rättfärdiga köp av 
piratkopior. Endast en liten minoritet av EU-invånarna anser att det finns anledning att köpa piratkopior. 
Exempelvis håller endast 15 procent av EU-invånarna med ”helt” eller ”delvis” om att det är godtagbart att 
köpa piratkopior av lyxprodukter. De negativa åsikterna om att köpa piratkopior har ökat något sedan den 
förra undersökningen. 
 

                                                  
 
(1) Källa: Fråga 2: Vilka anser du gynnas mest av skyddet av immateriella rättigheter? (Totalt antal svarande; n=25 636). 
TRENDFRÅGA 
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Däremot fördöms inte köp av piratkopior lika starkt i alla grupper. Unga människor (yngre än 24 år) är mer 
benägna att hålla med om att det är rättfärdigat att köpa piratkopior. 30 procent av dessa unga människor 
”håller med/håller delvis med” om att det är godtagbart att köpa piratkopior av lyxprodukter, vilket är dubbelt 
så högt som EU-genomsnittet. 37 procent av denna grupp anser att det är godtagbart att köpa piratkopior 
när priset på originalprodukten är för högt, jämfört med 24 procent av samtliga tillfrågade. 
 
Få erkänner att de avsiktligt köpt piratkopior, vilket är i linje med resultaten från 2013. De som har köpt 
piratkopior är mycket mer benägna att hålla med om de påståenden som rättfärdigar att det är godtagbart. 
 
Få anger att de har köpt piratkopior. Andelen EU-invånare som erkänner att de avsiktligt har köpt 
piratkopior under de senaste tolv månaderna har sjunkit något, från 7 procent 2017 till 5 procent 2020, 
vilket snarare är på samma nivå som de siffror man observerade 2013 (4 procent). 
 
Liksom i den tidigare undersökningen är yngre mer benägna att erkänna att de avsiktligt har köpt 
piratkopior: 10 procent av de som är 15–24 år erkände detta, det är dubbelt så högt som EU-genomsnittet. 
Att det finns ett samband mellan att köpa piratkopior och att ta del av olagligt innehåll online visas av att 
30 procent av de som avsiktligt tagit del av olagligt innehåll online också har köpt piratkopior. 
 
Har köpt piratkopior avsiktligt (2) 

 

De som erkänner att de avsiktligen har köpt piratkopior är mer benägna att ange att detta kan rättfärdigas. 
Två tredjedelar (64 procent) av de som säger att de avsiktligen har köpt piratkopior anser att det är 
godtagbart att göra så om priset på den äkta originalprodukten är för högt. Något färre (58 procent) av de 
som avsiktligen köpt piratkopior anser att det är godtagbart att göra så när originalprodukten inte finns 
(eller ännu inte finns) tillgänglig där de bor. 
 
Precis som i den förra undersökningen har en stor minoritet undrat om något de har köpt är äkta eller en 
piratkopia. Få anger att de har blivit vilseledda att köpa piratkopior. 
 
En tredjedel av EU-invånarna (33 procent) har någon gång under de senaste tolv månaderna undrat om 
en produkt de har köpt är äkta eller inte, vilket är en minskning från 2017 då motsvarande siffra var 

                                                  
 
(2) Källa: Fråga 4a: Har du under de senaste tolv månaderna gjort något av följande? – Köpt piratkopior avsiktligt (Totalt 
antal svarande: n=25 636). TRENDFRÅGA 

 

 

2020 2017

5% 7% 4%
2013

10% 17% 6%

30%
av de som avsiktligt har nyttjat olagligt 
innehåll online har köpt piratkopior 

15–24 år 15–24 år 15–24 år 
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37 procent. Ungefär en av tio (9 procent) har blivit vilseledda att köpa piratkopior under det senaste året, 
en siffra som har hållit sig i stort sett stabil sedan 2017 (-1 procentenhet). Yngre är tydligt 
överrepresenterade bland de som blivit vilseledda att köpa piratkopior: 12 procent jämfört med 9 procent 
för genomsnittet. 
 
Kostnaden har betydelse, men är en mindre viktig anledning till att sluta köpa piratkopior. Jämfört med 
tidigare undersökningar avskräcker ett skadat rykte mer. 
 
Tillgången till produkter till överkomliga priser förblir den huvudsakliga anledningen till att konsumenter 
som köper piratkopior skulle upphöra med detta beteende. Ungefär hälften (52 procent) av de som köper 
piratkopior anger att detta skulle få dem att sluta. Jämfört med 2017 utgör tillgången till produkter till 
överkomliga priser, i absoluta tal, en mindre drivande faktor för att få folk att sluta köpa piratkopior (-
10 procentenheter), även om det fortfarande utgör den viktigaste faktorn. Detta gäller för samtliga 
socioekonomiska grupper. Risken för bestraffning är en viktig drivande faktor för att få yngre att sluta köpa 
piratkopior: 46 procent i gruppen 15–24 år som köpt piratkopior anger detta. 
 
Skador på det egna ryktet är ett tyngre vägande argument jämfört med 2017, eftersom fler svarande 
(17 procent, en ökning med 5 procentenheter) som avsiktligen köpt piratkopior angav att skador på det 
egna ryktet skulle få dem att sluta göra det. 
 
Överkomliga priser är också en anledning till att köpa piratkopior. De som inte avsiktligt köper piratkopior 
drivs däremot mer av sin förståelse av hur detta skadar producenterna, sysselsättningen och ekonomin 
jämfört med de som har köpt piratkopior. 
 
I denna undersökning har de som svarat att de inte avsiktligen har köpt piratkopior de senaste tolv 
månaderna för första gången tillfrågats om vad deras huvudargument är. Tillgången till produkter till 
överkomliga priser är deras huvudanledning till att inte köpa piratkopior. Jämfört med personer som 
avsiktligen har köpt piratkopior, är de som inte gjort det betydligt mer benägna att avstå eftersom de förstår 
hur det skadar producenterna, sysselsättningen och ekonomin: 48 procent respektive 41 procent av 
personer som inte köper piratkopior anger dessa huvudskäl, jämfört med 24 procent av de som köper 
piratkopior. Detta tyder på att det finns ett samband mellan kännedom om de negativa effekterna och att 
man köper (eller inte köper) piratkopior. 
 
Dåliga erfarenheter av att köpa piratkopior verkar ha inverkan på yngre. Yngre personer som avsiktligen 
inte hade köpt piratkopior de senaste tolv månaderna undvek ofta det på grund av dåliga erfarenheter av 
tidigare köp: 31 procent i gruppen 15–24 år angav detta, jämfört med 23 procent av alla svarande. 
Samtidigt är yngre svarande mindre benägna att ange att en anledning till att inte köpa piratkopior är att 
de förstår hur det skadar producenterna, sysselsättningen och ekonomin (42 procent och 34 procent i 
gruppen 15–24 år angav detta som en drivande faktor för att inte köpa piratkopior). 
 

PIRATKOPIERAT INNEHÅLL ONLINE – ÅSIKTER OCH KONSUMTION 

Acceptansen för att via olagliga källor få tillgång till digitalt innehåll för personligt bruk har minskat drastiskt, 
medan andelen som anser det vara acceptabelt om det inte finns något lagligt alternativ ligger kvar på 
samma nivå. 
 
Det blir allt mindre accepterat att bruka piratkopierat innehåll online. Efter en liten minskning under 2017 
visar denna undersökning en övergripande minskning, med 15 procentenheter sedan 2013, av andelen 
personer i EU som anser det vara godtagbart att tillgå piratkopierat innehåll online om det är för personligt 
bruk. Samtidigt anger 28 procent att det är godtagbart att ta del av innehåll online via olagliga källor om 
det saknas lagliga alternativ. 
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Attityder gentemot piratkopierat innehåll online (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kännedomen om lagliga alternativ har ökat betydligt 2020 jämfört med för tre år sedan för alla typer av 
innehåll online. 
 
Mer än två tredjedelar av EU-invånarna känner till lagliga alternativ för tre av de olika kategorierna av 
innehåll online: film, musik och tv-serier. De yngre grupperna är de som hade bäst kännedom om lagliga 
alternativ för musik, film, tv-serier och tv-spel. 
 
Tendensen att välja lagliga alternativ fortsätter att öka när de lagliga alternativen har överkomliga priser. 
Vidare anses både kvaliteten och utbudet på det innehåll som erbjuds via de lagliga tjänsterna allt oftare 
som bättre än det som står att finna via olagliga källor. 
 
EU-invånare har en tydlig preferens för lagligt innehåll online, såvida priset anses rimligt. En klar majoritet 
(89 procent) ”håller med helt och hållet” eller ”håller delvis med” om påståendet: ”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”. 
 
Man ser också positivt på kvaliteten och utbudet på det innehåll som de lagliga tjänsterna erbjuder. Så 
mycket som drygt tre fjärdedelar (76 procent) ”håller med helt och hållet” eller ”håller delvis med” om att 
kvaliteten på det innehåll som de lagliga tjänsterna erbjuder är bättre än det som står att finna via olagliga 
källor. Det har skett en markant ökning av andelen som håller med om att kvaliteten hos de lagliga 
tjänsterna är bättre jämfört med de olagliga källorna sedan den första undersökningen utfördes 2013. 
 
Andelen som föredrar lagligt innehåll online, såvida priset är överkomligt, har de senaste åren ökat med 
nio procentenheter. Även om ovanstående argumentet fortfarande utgör det tyngst vägande för att välja 
ett lagligt alternativ, har ökningen sedan 2013 av de som instämmer med detta påstående inte varit lika 
dramatisk som den procentuella ökningen av de som anser att kvaliteten (+22 procentenheter) och utbudet 
(+14 procentenheter) av de lagliga tjänsternas innehåll är bättre än det som olagliga källor kan erbjuda. 
 

                                                  
 
(3) Källa: Fråga 3: Vänligen ange om du håller med helt och hållet, håller delvis med, håller med, håller delvis inte med eller 
håller inte alls med följande påståenden: (Totalt antal svarande: n=25 636). TRENDFRÅGA. 

23%

43%

32%

37%

28%

27%

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

direkt tillgängligt lagligt alternativ

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

personliga bruk

2020

2017

2013

Håller med helt och hållet + håller delvis med 
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Åsikter om lagliga tjänster, trender sedan 2013(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har blivit allt vanligare att betala för tillgång till innehåll från lagliga källor online. 
 
Preferensen att nyttja lagliga källor för åtkomst till digitalt innehåll visas av den markanta ökningen av 
andelen som faktiskt betalar för innehåll från lagliga källor online. Fler än fyra av tio EU-invånare 
(42 procent) har betalat för att få tillgång till, ladda ner eller strömma upphovsrättsskyddat innehåll från en 
laglig onlinetjänst, vilket är en markant ökning (+17 procentenheter) sedan 2017. Jämfört med 2013 har 
den här siffran mer än fördubblats (+24 procentenheter). Dessa resultat är helt i linje med andra 
undersökningar som har kunnat notera samma ökning av konsumtionen av digitala 
prenumerationstjänster, en utveckling som verkar ha förstärkts under Covid-19-pandemin (5). 
 
Betalat en laglig tjänst för digitalt innehåll (6) 
 

 
 

                                                  
 
(4) Källa: Fråga 7: Ange om du håller med helt och hållet, håller med delvis, delvis inte håller med, inte alls håller med om 
följande påståenden om lagliga tjänster som erbjuder innehåll online, såsom musik och film: (Totalt antal svarande: 
n=25 636). TRENDFRÅGA. 
(5) Se exempelvis: https://www.digitaltveurope.com/2020/05/11/coronavirus-accelerates-global-svod-growth/ 
(6) Källa: Fråga 4b: Har du under de senaste tolv månaderna gjort något av följande? – Betalat för att få tillgång till, ladda 
ned eller strömma upphovsrättsskyddat innehåll från en laglig onlinetjänst (exempelvis musik, video, film eller tv-serier) (totalt 
antal svarande: n=25 636). TRENDFRÅGA. 

54%

50%

80%

69%

54%

83%

76%

64%

89%

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

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

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

2020
2017
2013

Håller med helt och hållet + håller delvis 
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Den drivande faktorn för de som anger att de inte har nyttjat innehåll online från olagliga källor är tillgången 
till innehåll från lagliga tjänster till överkomliga priser. 
 
Nästan hälften (48 procent) av de som inte har nyttjat olagliga källor för innehåll online har valt att avstå, 
eftersom de har tillgång till innehåll från lagliga källor till överkomliga priser. De drivs lika mycket 
(48 procent) av en förståelse av hur skadligt intrång i immaterialrätten är för musiker, författare, konstnärer 
och upphovsmän. 
 
Det ökade användandet av lagliga källor för innehåll online har inte automatiskt lett till en markant minskad 
användning av olagliga källor, men det har skett en liten minskning av andelen personer i EU som erkänner 
att de nyttjar olagliga källor för innehåll online. 
 
Ungefär en av tio av de tillfrågade EU-invånarna (8 procent) erkände att de avsiktligen tagit del av 
piratkopierat innehåll online under de senaste tolv månaderna, vilket är något lägre än de siffror som 
rapporterades 2017 och 2013 (-2 procentenheter). Andelen som erkänt att de använt olagliga källor är 
högre bland de yngre grupperna och de som i hög grad är aktiva på internet. Intressant att notera är att de 
som avsiktligen skaffat sig tillgång till olagligt innehåll online också är mer benägna att köpa innehåll online. 
Det tyder på att människor i EU skiftar mellan både lagliga och olagliga källor för att få tillgång till det 
innehåll de vill åt. Som nämndes tidigare finns det en tydlig överlappning mellan de som använder sig av 
olagliga källor för innehåll online och de som köper piratkopior. 
 
Har avsiktligt skaffat sig tillgång till, laddat ned eller strömmat innehåll från olagliga källor online (7) 

 

 
 
Förvirringen mellan vad som utgör en laglig och olaglig källa ligger på samma nivå, men det blir allt 
vanligare att man försöker kontrollera om en källa är laglig eller inte. 
 

                                                  
 
(7) Källa: Fråga 4b: Har du under de senaste tolv månaderna gjort något av följande? – Avsiktligt skaffat dig tillgång till, laddat 
ned eller strömmat innehåll från olagliga källor online (totalt antal svarande: n= 25 636). TRENDFRÅGA. 

2020 2017

8% 10% 10%

23% 29% 28%

47%

17%
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15–24 år 
15–24 år 15–24 år 

av de som avsiktligt köpt piratkopior har 
använt olagliga källor online 

av de som i hög grad är aktiva på internet skaffade sig 
tillgång till digitalt innehåll via olagliga källor online 
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Mellan 2013 och 2017 ökade förvirringen över vad som utgjorde en laglig eller olaglig källa, men denna 
trend har upphört. Nuvarande trend visar på en stadig andel (23 procent, jämfört med 24 procent 2017) 
som är osäkra på vad som utgör en laglig eller olaglig tjänst. 
 
Trenden visar att andelen som nyttjar lagliga källor online och som föredrar dessa lagliga källor ökar. Detta 
stöds också av en ökning av andelen som undersöker huruvida innehållet online härrör från en laglig källa 
eller inte: från 14 procent 2017 till 20 procent 2020. 
 
Jämfört med nyttjandet av piratkopierat innehåll online är uppladdning av upphovsrättsskyddat material på 
internet (såsom musik, video, film och tv-serier) i syfte att dela det med andra internetanvändare mindre 
vanligt. Endast 7 procent av de tillfrågade erkände att de hade gjort detta de senaste tolv månaderna. Ett 
ännu mindre antal (3 procent) erkände att de använt olagliga strömningsenheter, exempelvis en set-top-
box med förinstallerade applikationer, för att få tillgång till piratkopierat innehåll. Dessa illegala handlingar 
kan dock inte ses som obetydliga, eftersom yngre människor i högre grad har detta beteende. I gruppen 
15–24 år har 15 procent laddat upp upphovsrättsskyddat material och 7 procent använder olagliga 
strömningsenheter. 
 
De som använder sig av olagliga källor anger att tillgång till innehåll till överkomliga priser framför allt är 
det som skulle kunna få dem sluta, även om denna faktor har minskat väsentligt i betydelse. Argumentet 
att det är för personligt bruk har också blivit betydligt mindre viktigt. 
 
Tillgången till innehåll till överkomliga priser från lagliga källor är den anledning som oftast anges för att 
man skulle sluta ta del av piratkopierat innehåll online, följt av risken för bestraffning och en bättre 
förståelse av de skador som beteendet orsakar upphovsmännen. Sedan 2017 har andelen som anger att 
tillgången till innehåll till överkomliga priser från lagliga källor skulle få dem att sluta ta del av piratkopierat 
innehåll minskat markant (-12 procentenheter). 
 
Vad skulle få folk att sluta ta del av piratkopierat innehåll online? (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                  
 
(8) Källa: Fråga 9a: Du har angett att du avsiktligen har använt dig av olagliga källor (webbplatser) för innehåll online de 
senaste tolv månaderna. Vilka faktorer skulle få dig att sluta använda olagliga källor? (Totalt antal svarande: n=2 434). 
TRENDFRÅGA. 
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