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YouGov 

 
Analyseinstituttet YouGov har på vegne af Os der elsker film spurgt danskerne i aldersgruppen 15-
50 år om deres brug af og holdning til ulovlige filmsider på internettet. Undersøgelsen gav blandt 
andet følgende resultater. 
 
Adspurgte: Folk i aldersgruppen 15-50 år 

• 32% streamer/downloader film og/eller tv-serier dagligt, 42% ugentligt og 14% hver 
måned. 

• Samlet set streamer/downloader 40% film og/eller tv-serier fra ulovlige internetsider eller 
sider, som de er i tvivl om er lovlige, mindst én gang om måneden.  

• 37% streamer jævnligt film og/eller tv-serier fra ulovlige internetsider eller sider, som de 
er i tvivl om er lovlige (13% dagligt, 16% ugentligt, 8% månedligt). 

• 15% downloader jævnligt film og/eller tv-serier fra ulovlige sider på internettet eller sider, 
som de er i tvivl om er lovlige (2% dagligt, 7% ugentligt, 6% månedligt). 

• 8% angiver, at de altid ser film og/eller tv-serier, de har streamet eller downloadet fra 
ulovlige sider, sammen med andre. 16% svarer, at de ofte ser dem sammen med andre, 
og 26 % svarer af og til, mens 39% svarer aldrig. Resten svarer ved ikke.  

• 17% er enige eller delvist enige i, at det er okay at streame eller downloade film og tv-serie 
fra ulovlige sider på internettet. 

• 43% er helt eller delvis enige i, at folk i deres aldersgruppe generelt synes, det er okay at 
streame eller downloade film eller tv-serier fra ulovlige sider på internettet 

 
Adspurgte: Unge i aldersgruppen 15-25 år 

• 37% streamer/downloader film eller tv-serier dagligt, 37% ugentligt og 13% hver måned. 
• Samlet set streamer/downloader 50% film og/eller tv-serier fra ulovlige internetsider eller 

sider, som de er i tvivl om er lovlige, mindst én gang om måneden.  
• 49% streamer jævnligt film og/eller tv-serier fra ulovlige internetsider eller sider, som de 

er i tvivl om er lovlige (17% dagligt, 19% ugentligt, 13% månedligt). 
• 18% downloader jævnligt film eller tv-serier fra ulovlige sider på internettet eller sider, 

som de er i tvivl om er lovlige (3% dagligt, 7% ugentligt, 8% månedligt). 
• 12% angiver, at de altid ser film eller tv-serier, de har streamet eller downloadet fra 

ulovlige sider sammen med andre. 21 % svarer, at de ofte ser dem sammen med andre og 
29% svarer af og til, mens 28% svarer aldrig. Resten svarer ved ikke.  

• 25% er helt eller delvis enige i, at det er okay at streame eller downloade film og tv-serier 
fra ulovlige sider på internettet. 

• 67 % er helt eller delvis enige i, at folk i deres aldersgruppe generelt synes, det er okay at 
streame eller downloade film eller tv-serier fra ulovlige sider på internettet. 
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• 61% af de helt unge under 20, der streamer eller downloader film fra ulovlige 
internetsider eller sider, de er i tvivl om er lovlige, angiver, at deres forældre godt ved det.  

 
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1.506 CAWI-
interview med danskere i alderen 15-50 år i perioden 4.-10. november 2016.  
 

 
Mediavision 
 
Mediavision har foretaget nordiske undersøgelser (Nordic Piracy, spring 2015 og Nordic Piracy, 
spring 2016) af omfanget af ulovlig streaming og downloading. 
 
For Danmark er hovedtallene for aldersgruppen 15-74 år: 

• 2016: 8,8 mio. film downloadet (13,7 mio. i 2015, 11,8 mio. i 2014) 
• 2016: 10,0 mio. film streamet (10,4 mio. i 2015, 11,5 mio. i 2014) 
• 2016: 12,1 mio. afsnit af tv-serier downloadet (21,4 mio. i 2015, 22,3 mio. i 2014) 
• 2016: 20,3 mio. afsnit af tv-serier streamet (25,2 mio. i 2015, 23,1 mio. i 2014) 
• 2016: 10% af de 15-74-årige danskere downloader eller streamer film eller tv-serier hver 

måned. Det svarer til cirka 450.000 danskere. (I 2015 var tallet 12%, i 2014 var tallet 
11%).  

 
Mediavision anslår i rapporten fra 2015, at det samlede forbrug af ulovlig streaming og 
downloading af film og tv-serier i Danmark svarer til tabte indtægter på 32 millioner euro om året – 
det vil sige. ca. 238 millioner kroner om året.  
 
 
Foreningen af Danske Videogramdistributører 
 
Laver statistik over salg af fysiske enheder såsom DVD’er.  
 

• I 2009 blev der solgt DVD’er for 1,75 mia. kroner i Danmark. 
• I 2015 blev der solgt DVD’er for 470 mio. kroner i Danmark. 

 
Det svarer til et fald på knap 1,3 mia. kroner. 
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Rettighedsalliancen 
 
Rettighedsalliancen har en række data, som beskriver omfanget af ulovlig downloading og 
streaming i Danmark.  
 
I 2015 var der 239.054.941 besøg fra Danmark på de ulovlige filmtjenester. ’Besøg’ betyder de 
gange, en dansker har klikket ind på en ulovlig side. Det svarer til, at hver internetbruger i 
Danmark har været inde på en ulovlig tjeneste 43 gange på et år. (Kilde: MUSO – globalt firma, der 
bl.a. leverer analyser af ulovlig streaming og downloading) 
 
I 2015 udgjorde streaming 75,3% af den samlede ulovlige aktivitet. 24,7% var aktive på ’peer-2-
peer’-tjenester, dvs. ulovlig download.  
 
Mark Monitor overvåger fortløbende de 30 nyeste danske film. Ud fra denne overvågning 
konkluderes: 

• Fald på 22,7% i Danmark i omfanget af downloading (P2P-deling) af danske film fra 
377.408 downloads i 2014 til 291.682 downloads i 2015 

• Fald på 21,3% internationalt i omfanget af downloading af danske film fra 27.776.428 
downloads i 2014 til 21.843.983 downloads i 2015 

 
Disse data indeholder ikke information om danskernes forbrug af internationale titler og brug af 
andre former for piratkopiering som eksempelvis streaming, direct download osv., hvorfor de ikke 
kan bruges til at konkludere, at danskerne helt overordnet set piratkopierer mindre.  
 
Sådan foregår spredningen af ulovligt indhold  
Man skal forestille sig en trekant. I toppen af trekanten – 
det, der kaldes “scenen” – sidder der få, som er dybt 
involverede i at gøre produkter (film og tv-serier) 
tilgængelige som de første. Det er lukkede netværk. 
Herefter bevæger produkterne sig fra lukkede, kriminelle 
’peer-2-peer’ netværk (trekantens midte) og ud til mere og 
mere åbne – og til sidst helt åbne – streaming-platforme, 
hvor der findes millioner af brugere, og hvor 75 procent af 
det samlede ulovlige forbrug finder sted (trekantens store 
bund).  
 
En strategi for at stoppe det ulovlige forbrug af film og tv-serier er at gå i retten for at få blokeret 
adgangen til ulovlige hjemmesider. Rettighedsalliancen arbejder målrettet på dette, og i Danmark 
er der nu mere end 70 blokerede hjemmesider.   
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Tera Consultants  
 
En stor, europæisk undersøgelse fra Tera Consultants har vist, at der i perioden 2008-2011 
forsvandt 400.000 jobs fra de kreative industrier i EU – hvoraf film- og tv-branchen udgør en vigtig 
del – først og fremmest på grund af piratkopiering, som altså også er ulovlig streaming og 
downloading af film.  
 
Folkene bag rapporten estimerer, at der ved udgangen af 2015 var forsvundet mindst 600.000 
jobs fra de kreative industrier i EU. 
 
 

ReD Associates 
 
ReD Associates har for Nordisk Film lavet en kvalitativ, antropologisk analyse af medieforbruget hos 
13-19-årige danskere og nordmænd. Der er interviewet 176 unge og forældre. 
 
Som en del af undersøgelsen er der også spurgt ind til ulovlig streaming og downloading: 
 

• De unge ved godt, at det er ulovligt, men det føles ofte ikke ulovligt, fordi det er så nemt 
og ser professionelt ud.  

• Det er ikke et tabu at streame/downloade ulovligt. Forældrene opdrager generelt ikke de 
unge til ikke at streame/downloade ulovligt.  

• I nogle tilfælde så forældre film/serier sammen med deres børn fra ulovlige sider. 
 
 

Digital Citizens Alliance 
 
DCA har udarbejdet en rapport om malware og konsekvenserne heraf, som bærer titlen How 
content theft sites and malware are exploited by cybercriminals to hack into internet users’ 
computers and personal data. 
 
Denne rapport konkluderer bl.a. følgende: 
 

• I 45% af alle besøg på ulovlige kommer du i kontakt med malware helt uden at du selv har 
trykke på noget (de såkaldte ’drive-by downloads’). 

• Der er 28 gange så stor risiko for at komme i kontakt med malware, når du besøger en 
ulovlig filmside, som når du surfer på lovlige sider.  


