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Sammanfattning 
 
 
Utbredningen av piratkopierade varor har varit explosiv de senaste åren. Idag handlar inte 
försäljningen bara om varor likt billiga solglasögon från Gucci. Dagens avancerade teknik har gjort att 
alla de varor vi använder i vanliga livet har kommit att falla offer för plagiat och pirattillverkning. Det 
innefattar idag allt från läkemedel, tvättmedel, blod samt reservdelar till bilar och flygplan. All denna 
kopiering försämrar utbudet av arbetstillfällen och försämrar förtroendet på marknaden och leder till 
att investeringsviljan sjunker, detta då det ofta förknippas med en svart marknad.  Samtidigt ska man 
minnas att människor i många fattiga länder lever på försäljning av dessa piratkopierade produkter.  
 
Resultat från undersökningar gjorda i Sverige visar att genomsnittet är beredda att betala 18 % av 
originalpriset för en att få ett original, kraftiga prissänkningar bör alltså göras om man ska ha en chans 
att slåss mot piratkopian. Effekter av piratkopiering är främst ekonomiska effekter och 
samhällsekonomiska konsekvenser som en ökad kriminalitet i samhället samt uteblivna skatteintäkter. 
Piratkopiering är ett stort hot mot världsekonomin. Branschen urholkar även möjligheterna för ärliga 
entreprenörer att driva sina företag. Men vad blir effekterna för de människor som livnär sig på att just 
sälja dessa varor om man stoppar dem? Hur skall de överleva, vem hjälper dem? Effekterna av 
piratkopiering kan vara många och det är svårt att säga vem som är den störtsa förloraren i denna stora 
världshandel. Varför har då piratkopieringen ökat så dramatiskt? De viktigaste orsakerna är den idag 
så organiserade brottsligheten, tekniska innovationer samt globaliseringen av ekonomin. Dessa tre 
faktorer tillsammans kan skapa förödande konsekvenser för både den enskilde konsumenten och för 
samhället. Med  den tekniska utvecklingen  är det både enklare och billigare för de som säljer 
piratkopior att bedriva falsk marknadsföring. Man tjänar idag mer pengar på att sälja piratkopierade 
prylar än på att sälja hasch. Piratkopieringsmarknaden har utvecklas till en väldigt lösamm 
verksammhet, där du kan tjäna pengar på att kopiera i stort sett vad som helst 
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Inledning 
 
Du kommer här att få läsa om utbredningen av piratkopierade varor. För många förknippas 

detta med fjärran länders gatuförsäljning av harmlösa Calvin Klein t-tröjor eller billiga 

solglasögon från Chanel, och så har situationen till stor del varit under en rätt lång tid fram tills 

nu då tekniken och arbetskraften tagit marknaden ett steg längre. Situationen har sträckt sig så 

långt att alla de varor vi använder i vanliga livet har kommit att bli offer för plagiat och 

pirattillverkning. Nu förfalskas inte bara billiga Rolex-klockor och Gucci väskor utan också 

läkemedel, tvättmedel, reservdelar till bilar och flygplan och alkohol. 

 

Det är en sak när någon har köpt en billig vara som de vet är en förfalskning och kunden är nöjd 

med sitt köp, men en helt annan när någon kör runt med dåliga plagierade bromsar i sin bil, eller 

att använder ett läkemedel som kanske stjälper mer än det hjälper. Denna sorts plagiering kan 

ha förödande konsekvenser och har pågått under en längre tid men det har uppmärksammats 

mer och mer nu pga. att exporten på dessa varor har ökat. Idag lämnar hela 6000 fartyg med 

plagierade varor Kinas hamnar per dag1.  

 

All denna kopiering försämrar utbudet av arbetstillfällen och försämrar förtroendet på 

marknaden och leder till att investeringsviljan sjunker. Detta då det ofta förknippas med den 

kriminella världen och en svart marknad. Nu har många företag gått nog och i november 2005 

slog sig fem konkurrerande företag ihop och stämde sidenmarknaden i Peking2. 

 

Samtidigt är piratmarkanden många fattigas enda försörjningskälla, bör man verkligen ta den 

ifrån dom? Utan konsumenter fanns ingen marknad för piratkopierare så på ett sätt så har vi ju 

själva skapat denna marknad. Så vår fråga är, är piratkopieringen livsfarlig eller kanske 

livsnödvändig? 

 

"If you don’t have problems with piracy in China you either have a lousy product or you are 

copied so good you haven’t noticed." - Tell Hermansson på Internationella Handelskammaren  

 

 

 

 

                                                
1 http://www.patenteye.se/pdf-filer/BN0205_hart.pdf Brandnews nr 2 2005 
2 Dagens Industri 2005-10-06 
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Bakgrund 

Böcker var det första som började kopieras när tryckpressarna kom på slutet av 1300 talet3. 

Innan dess var det näst intill omöjligt att kopiera då alternativet var att skriva dem per hand 

vilket kunde ta flera år. En pionjär inom området var Isaac Zafrani som startade en illegal 

internationell organisation som sålde kopierade filmer på videokassett 19794. Idag är en av tre 

cd skivor som säljs världen över en illegal kopia. Handeln med piratkopior har ökat stadigt och 

försäljarna verkar inte finna gränser för vilka marknader de ska befinna sig på. Hotet mot 

världsekonomin är överhängande då försäljningen av piratkopior tar upp ca 10 % av den totala 

världshandeln5. 

Men det är inte bara ekonomin som drabbas utan även numera den enskilde konsumenten som 

kan ta skada då mer och mer vardagliga varor kopieras såsom mediciner, tvättmedel, och 

bilbromsar. 

 

Problemdiskussion 

Nästan alla har numera någon form av kopierad vara i sitt hem, det kan vara allt från en väska 

till hälsotillskott. Marknaden för piratkopior ökar ständigt, och utvecklingen verkar inte ha 

något stopp. Men har det inte gått för långt när människor blir lurade på sina pengar och när du 

inte kan vara säker om det är originaldelar som håller upp flygplanet du sitter i? Staten förlorar 

dessutom massor med pengar eftersom aktörerna på denna svarta marknad inte betalar någon 

skatt, men det är tydligt att det finns ett behov om man ser det ur producentens perspektiv. Alla 

måste vi tjäna pengar för att kunna betala vårt uppehälle, och i vissa områden finns det inga 

andra jobbmöjligheter för människorna. De ser den olagliga gatuförsäljningen av kopierade 

varor som deras enda alternativ för att kunna överleva. För dessa människor är piratkopieringen 

livsnödvändigt, men tyvärr drabbas marknaden negativt av denna försäljning och 

världsekonomin förlorar pengar. Konsumenten har heller inga garantier och kan enkelt bli lurad. 

Detta problem är en svår moralisk fråga, ska man ta ifrån människors rättighet till försörjning? 

Ska konsumenterna behöva känna sig lurade och vem är egentligen den största förloraren? 

 

 

 

                                                
3 Paradise Paul R. & Quorum Books, Trademark counterfeiting , product piracy, and the billion dollar  threat to 

the US economy, Westport, Connecticut, London (1999). sidan 2. 
4 Paradise Paul R. & Quorum Books, Trademark counterfeiting , product piracy, and the billion dollar  threat to 

the US economy, Westport, Connecticut, London (1999). sidan 2. 
5 5 http://www.sacg.org/NewFiles/omsacg.html 2005-11-24 
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Frågeställning 

Är piratkopiering livsfarligt eller livsnödvändigt? 
 

Syfte 

Vår grundläggande tanke med detta arbete är att belysa huruvida piratkopierandet är livsfarligt 

eller livsnödvändigt. Vi beaktar problemet från både producentens och konsumentens 

perspektiv. 

 

Metod  

Vi har i arbetet försökt ta fram och belysa de problem som framkommit genom detta växande 

fenomen. Dels vad begreppen inom området innebär och marknadsläget som innehåller 

skrämmande siffror. Därefter gjorde vi en pilotstudie där vi tog kontakt med bekanta för att få 

ett bredare perspektiv på ämnet och vad vi egentligen ville få fram. Därefter gjorde vi en egen 

undersökning i enkätform som vi delade ut till 70 personer, varav 30 män och 40 kvinnor. 

Svaren vi fick sammanställde vi sedan och därefter tog vi fram litteratur som var relevant. Vi 

har använt oss av sekundärdata i form utav ekonomiska artiklar och tidningsartiklar i ämnet. 

Primärdata har vi fått från egna intervjuer och undersökningar. Under arbetets gång fann vi 

problem med att hitta pålitlig och relevant teorier på området, kanske på grund av att detta 

problemområde är så pass nytt och har expanderas så mycket på så kort tid. Vi fann problem i 

att finna teorier som vi kunde knyta an direkt till vår frågeställning, så vi tog fram och belyste 

de teorier som vi ansåg var mest relevanta till problemområdet, t.ex. hur företaget 

kommunicerar med sina kunder, och vad som gör att en rationell konsument väljer en piratkopia 

istället för original. 
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Vad är en förfalskning? 

 
De två begreppen varumärkesförfalskning och pirattillverkning skiljer sig dock åt på det sättet 

att varumärkesförfalskning, eller ”counterfeiting”, handlar om förfalskning som avser produkter 

med skyddat varumärke. Privattillverkning, eller ”piracy”, används när det handlar om intrång i 

prestationer som omfattas av upphovsrätten.  
 

”Begreppen varumärkesförfalskning och pirattillverkning kan variera från ett språk till ett annat. 

De två begreppen bör därför behandlas gemensamt (i allmänhet avses med 

varumärkesförfalskning alla kränkningar av industriell äganderätt och med pirattillverkning alla 

kränkningar av upphovsrätt eller närliggande rätt).  Definitionen av begreppen 

varumärkesförfalskning och pirattillverkning borde därför tillämpas på varje kränkning av en 

immateriell rättighet. Denna vida definition skulle göra det möjligt att förhindra kränkning av 

industriell äganderätt, alltså varumärken, mönster, patent, kompletterande intyg för skydd av 

läkemedel och växtskyddsmedel, bruksmodeller och kränkningar av upphovsrätt.6  

 

Teori 
Ni kommer att få ta del av tre teorier som vi valt att använda oss av. Vi anser att de kan vara 

intressanta för att belysa vårt problemområde och i viss mån försöka att svara på 

frågeställningen. Den första teorin är en ekonomisk modell av Benson & Kirby, som visar vad 

som är avgörande för om en individ väljer att köpa original eller substitut. Kotlers teori handlar 

om marknadskommunikation, hur företag når ut till sina konsumenter och marknaden. Den 

belyser även pristeorin på området, alltså lite det som Benson och Kirby talar om. Vi har även 

använt oss av en ekonomisk artikel skriven av Jerker Holm, docent vid nationalekonomiska 

institutionen vid Lunds universitet. Han har skrivit om piratkopieringens ekonomi och politik, 

och det även där vi har tagit Bensons & Kirbys teori. 

  

 

Original eller substitut, vad avgör? 

Det ekonomiska perspektivet på fenomenet piratkopiering kan struktureras med hjälp av 

ekonomiska modeller. Benson & Kirby 7 har tagit fram en ekonomisk modell och enligt den så 

bestäms kundens beslut avgörande om han ska välja äkta vara eller en kopia av konsumentens 

värdering av varan. Konsumenten är känslig för varans pris och kvalité med tanke på att 

substitutet till varan är originalet. 

 

                                                
6 http://www.sacg.org/faktaom.html  2005-12-12 14:36 
7 Holm Jerker, Piratkopiering Ekonomi och Politik, Ekonomisk Debatt nr 8 (2002) 
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 Enligt modellen av Benson & Kirby bestäms konsumentens efterfrågan på en piratkopia av:  

1) individens nettovärdering av varan  

2) priset för originalet 

3) priset för piratkopian 

 

När efterfrågar då konsumenten originalet respektive substitutet? Om kunden skall efterfråga 

originalvaran krävs det att konsumenten värdesätter varan högre än priset, och att konsumenten 

anser att dess nettovärdering av originalet är större än prisdifferensen mellan original och kopia. 

Om nettovärderingen av originalet understiger differensen mellan priset på originalet och 

kopian, efterfrågar en rationell konsument substitutet. 

 

Enligt Jerker Holm är det ett stort problem att veta hur stort konsumentens nettovärdering av 

originalet är. Det finns ingen direkt information runt ämnet med tanke på att det är en såkallad 

”svart marknad.”  Det blir svårt att kartlägga när det inte finns några tillförlitliga marknadsdata 

framtagna. Det finns olika metoder som man brukar använda sig av för att få någon slags 

uppfattning att ta ställningstagande till, en vanlig sådan är ”contingent valuation” metoden. 

Metoden innebär att en grupp människor gör en värdering i ett hypotetiskt scenario. Man ska 

dock vara försiktig med tolkningen av data som kommer ur en sådan undersökning.  

 

Contingent valuation 

En omfattande undersökning gällande attityder mor piratkopiering gjordes på studenter vid 

Lunds universitet år 2002. En av frågorna var hur de värderade ett original gentemot en 

piratkopia och i detta sammanhang handlade det om dataprogram. 300 studenter deltog varav 

289 svarade8. Resultatet visade att genomsnittet var beredd att betala 18 % av originalpriset för 

en att få ett original i denna situation9. I efterfrågekurvan visas hur den som producerar 

originalet blir bemött när piratkopior börjar spridas på marknaden. Här kan man enkelt tyda att 

kraftiga prissänkningar bör göras om man ska ha en chans att slåss mot piratkopian.  Det 

gjordes även en undersökning som hade som mål att ta reda på hur mycket av studenternas 

dataspel/program och musik som var piratkopior, om de nu hade några. Undersökningen visade 

att de flesta studenter inte ägde piratkopia utan istället originalet. Anledningen till detta 

framtogs dock inte i artikeln. Majoriteten hade inte tillgång till piratkopior, de som ägde 

piratkopior hade oftast hela sin samling av dataspel/program eller musik i kopierat utförande. 

Anledningen till detta kan vara att vissa individer har enklare att få tag i piratkopian. De kan 

                                                
8 Holm Jerker, Piratkopiering Ekonomi och Politik, Ekonomisk Debatt nr 8 (2002) 
9 Holm Jerker, Piratkopiering Ekonomi och Politik, Ekonomisk Debatt nr 8 (2002) 
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mycket och är väldigt intresserade av datorer och kan därför enklare ladda ned och få tillgång 

till piratkopian.  

 

Moral 

Andra variabler som kan ha betydande roll för hur individen fattar ett beslut om piratexemplar 

enligt Jerker Holm, kan exempelvis vara individens eget samvete. Denna variabel har inte så 

stor roll i den ekonomiska modellen, men det är en aspekt som bör undersökas. Man kanske 

känner att man gör något som är moraliskt fel när man köper en kopia av något då det är 

olagligt, men frågan är om detta har påverkar konsumenten i någon större grad. Det gjordes 

även en undersökning runt denna variabel där man jämförde piratkopiering med t.ex. snatteri, 

fortkörning och tentamensfusk. Resultatet visade att piratkopiering uppfattades som mindre 

farligt än de just nämnda brotten.  Anledningen till detta resultat kan vara att det inte finns något 

direkt samband mellan etik och piratkopiering säger Jerker Holm. Politikerna vill gärna se ett 

samband mellan dessa variabler men det uppfattas inte som ett stort brott av samhället. En 

undersökning visade att det finns ett väldigt svagt samband mellan dessa två variabler10. 

Kanske detta borde ses som en väckarklocka för regeringens del. Tydligen har inte etiken en 

betydande roll i denna fråga, vilket försvårar regeringens arbete. Man får skapa effektivare 

metoder mot piratkopiering, eftersom de som finns inte verkar fungera. 

 

I undersökningen tittade man även på variabler som t.ex. kön och ålder för att se om de hade 

någon bakomliggande effekt (man gjorde en regressionsanalys). Det visade sig dock att de inte 

hade någon större effekt. Det enda man fick fram var att män ägde en större del piratkopior än 

kvinnor.  

 
Hur kommunicerar företagen med dess kunder? 
 
 Enligt Kotler handlar marknadsföring idag mer än att bara ta fram en bra produkt, priset måste 

vara attraktivt dessutom att den är tillgänglig för den tänkte köparen. Företaget måste också 

kommunicera med dess nuvarande och framtida kunder. Frågan för många företag i dagens 

samhälle handlar inte om att man ska marknadsföra sig själv och kommunicera med sina 

kunder, utan hur mycket det får kosta. De kan använda sig av vanlig reklam eller PR, eller 

också direkt marknadsföring och personlig försäljning. Ett vanligt företag måste kunna 

kommunicera med sina egna mellanhänder som i sin tur medlar med konsumenterna, via ”word-

of-mouth” går sedan företagets budskap ut till allmänheten. Denna blandning av 

kommunikationsmedel kallas för en promotionmix. Men även priset på varan, dess form och 

färg och affärerna som säljer företagets produkter sänder ut budskap. När man använder sig av 

en blandning av dessa faktorer och mixen får man ut det bästa i kommunikationsväg.  

                                                
10 Holm Jerker, Piratkopiering Ekonomi och Politik, Ekonomisk Debatt nr 8 (2002) 
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Kretsloppsmodellen 

(Figur 1) 

 
 
 

 
Modellen visar kretsloppet mellan företagets val av marknadsföring till den når konsumenten 

och därefter, i sinom tid, allmänheten. 11 

 

Företagens hjälpmedel för att nå ut till allmänheten och sina kunder kallas för promotionmixen, 

i den ingår:  

Reklam: Någon form av betald opersonlig presentation och framhävning av t. ex idéer, varor 

eller tjänster av en identifierad sponsor. 

Public Relations: När man bygger upp en positiv bild kring företaget, en ”image”. Det som 

uppfattas av kunderna. Också processen att bearbeta bort dåliga rykten eller historier som berör 

företaget. 

Direkt Marknadsföring: Direkta kontakter med en eller flera konsumenter för att få en snabb 

respons och för att bibehålla långvariga kontakter. 

Personlig försäljning: Personlig framställning om vad företaget har att erbjuda för att 

därigenom skapa en långvarig relation till kunden. 

 
 

                                                
11 Kotler Philip, Principles of Marketing, Third European Edition , Prentice Hall (2002) 
   sid 624-626 
 

Reklam, 
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Inre faktorer: 
 
Marknadsföringsmål 
Strategi 
Kostnader 
Prisorganisation 

   Prissättning 

Yttre faktorer: 
 
Efterfrågan och utbud 
Konkurrens 
Omgivning (Stat, 
Regleringar, Ekonomi) 
 

 
 
 

Vad har priset för effekt?  

 

Alla produkter och tjänster har sitt pris, likaså ett värde. Pris kan definieras som den summa 

pengar som krävs för att få en produkt eller tjänst, eller summan av värdet som konsumenten 

byter mot att få använda produkten eller tjänsten. Men hur sätts dessa priser? Om man kollar 

historiskt använde sig dåtidens försäljare och köpare av ren förhandlingskraft när de kom 

överens om priser. Säljare satte ett pris som var högre än de förväntade att få och köparna 

nämnde ett pris som var lägre än de väntat sig betala. Genom förhandling kom de sedan fram 

till ett gemensamt pris. Nuförtiden använder sig de flesta företag av ett och samma pris till alla 

konsumenter. Priset är den mest signifikanta faktorn när en köpare väljer varor, detta stämmer 

överens med en större del av de fattiga nationerna där det inte finns lyxvaror och andra liknande 

märkesvaror. Priset är det ända i marknadsföringsmixen som skapar intäkter, alla andra 

kostnader. Det är också det mest flexibla instrumentet att ändra på, produkter och kostnader är 

svårare och trögare att ändra på än försäljningspriset. Företag tar då in hänsyn en del faktorer 

när de sätter sina priser på deras varor. Detta beskrivs i modellen nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Figur 2) 

 

När man ska bestämma ett pris tar man först hänsyn till ens inre faktorer, såsom vad produkten 

kostar och vad ens mål är. Också hur strategin ser ut för att nå dessa mål, vilken marknad man 

ska arbeta på osv. När detta är fastställt tittar man på sina yttre faktorer som ens omgivning, om 

det är hög- eller lågkonjunktur. Eller så att man sätter priser som matchar efterfrågan på 

marknaden och sina konkurrenter. Med hänsyn till dessa faktorer bestämmer sedan företaget sitt 

pris på varan eller tjänsten. Det finns sedan två olika modeller för att gå tillväga när man sätter 

sitt pris. Den ena heter Kostnadsmodellen och den andra heter Den värdebaserade modellen12.  

 
 
 
 

 
 

                                                
12 Kotler Philip, Principles of Marketing, Third European Edition, Prentice Hall (2002) 
Sid 566-589 
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Produkt Kostnad Pris Värde Kunder 

Kunder Värde Pris Kostnad Produkt 

 
 
Kostnadsmodellen (Figur 3) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Värdebaserade modellen (Figur 4) 
 
 
 
 
 
 
 
I Kostnadsmodellen använder företaget sig av en ”vanlig” prissättning då man kollar på 

produktens kostnad och sedan lägger på ett täckningsbidrag som ska generera en vinst. När det 

är bestäms har man också sitt pris och ett värde på produkten som kunder sedan får ta del av. I 

den andra modellen är det tvärtom, man tar i hänsyn vad kunden har för uppfattat värde först 

om produkten och tar på så sätt fram sitt pris och hur mycket produkten får kosta. 
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Empiri 
Vår empiri grundas främst på kvalitativa undersökningar, såsom en intervju med Mikael Möttus 

som är sammanställd utifrån upprepade möten, samt artiklar. Vår kvantitativa undersökning 

bygger på en omfattande enkätundersökning, och några artiklar 

 

 
Marknadsläget för varumärkesförfalskning 

 
Hur stort är egentligen piratkopieringsproblemet? Uppskattningarna varierar men piratkopiering 

har ökat lavin artat sedan år 1970, och därför även samhällskostnaderna.  

Förr handlade det mest om jeans och klockor. Idag handlar det om hjärtpumpar, bil- och 

flygplans delar, receptbelagd medicin osv.  

 

Enligt en Sifo-undersökning från 2001 så var var femte videofilm en piratkopia i Sverige. 

Varumärkesförfalskning och pirattillverkning har blivit mer och mer utbrett över världen och 

inte bara inom en enda marknad utan över världsekonomin i sin helhet. Jakten på piratkopior 

trappas upp, inte minst då den i allt större utsträckning intresserar den organiserade 

brottsligheten. Branschen är väldigt stor, men även väldigt lönsam. Varje dag anländer 5 000 

containrar med kopierade varor till EU: s hamnar. Bara i Göteborgs tas det varje dag emot 330 

containrar13.  

 

Vissa av dessa kopior kan anses som harmlösa i dess sammanhang, många struntar i att många 

har en oäkta handväska. Men kopior av t.ex. reservdelar till flygplan och bilar, eller förfalskade 

läkemedel kan ha förödande konsekvenser för människors hälsa. Med tanke på att handel med 

kopior är parallell med den vanliga marknaden stör det inte bara den enskilda säljarens ekonomi 

utom marknaden i helhet. Piratkopiejakten ska intensifieras i hela EU, men hur ser läget ut just 

nu då?  

 
Varför har piratkopieringen ökat så dramatiskt? 

 
Det finns flera orsaker till detta att pirat kopieringen har ökat så drastiskt i sitt omfång. Här 

följer några av de viktigaste orsakerna: 

 

Den organiserade brottsligheten har sett det ekonomiska värdet i denna marknad och tagit för 

sig. Det finns heller ingen chans till något längre fängelsestraff. Många gånger får vinsten som 

kommer från piratkopieringen finansiera andra brott som mord eller pengatvätt. Man tror att den 

irländska organisationen IRA år 1995 kopierade filmen Lejon Kungen och sålde kopiorna med 

                                                
13 http://www.patenteye.se/pdf-filer/BN0205_hart.pdf Brandnews nr 2 2005 
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en nettovinst på 4 miljoner pund14. IRA har också kunnat länkas till den olagliga kopieringen 

av veterinära mediciner. Den Italienska maffian tros producera 24 miljoner olagliga cd-skivor15 

varje år, dessa cd-skivor exporteras sedan ut i Europa. EU-kommissionen har också “varnat" för 

piratkopior av kända märken, då dessa kan finansiera terroristnätverk såsom Al Qaida.  

Eva Holm på EU-kommissionens kontor i Stockholm säger: "Man har tyckt sig se ett samband 

mellan den stora ökningen av importerade märkesvaror och terroristernas verksamhet”16. 

 

Tekniska innovationer har sett till att marknaden exploderat. Idag kan man pga. teknologin 

kopiera nästan vad som helst. Förr åkte piraterna runt på jordens hav letandes efter skepp att 

plundra. Dagens moderna pirater kan istället utnyttja fax, datorer, e-post, lastbilar och 

mobiltelefoner. Innovationen av CD skivor har gjort musik kopieringen till ett internationellt 

problem. Förr kopierades kassett band men var fortfarande bara ett nationellt problem då 

produktion, distribution och sälj pågick inom ett lands gränser. CD skivorna sprids fritt över 

nations gränser.  

 

Experter påstår ofta att globaliseringen av ekonomin är den stora anledningen till att 

piratkopieringen ökat så drastiskt. Globaliseringen har möjliggjorts av dagens öppna handel 

samt den förenklade kommunikationen.  

 

Piratkopieringen omsatte runt 17 miljarder sek år 199517. År 2001 var samma siffra drygt 34 

miljarder sek18, alltså en fördubbling på bara sex år! I den takten skulle samma siffra idag år 

2005 vara nästan 51 miljarder sek19. 

 
 
 

                                                
14 Paradise Paul R. & Quorum Books, Trademark counterfeiting , product piracy, and the billion dollar  threat 

to the US economy, Westport, Connecticut, London (1999)  
15 Paradise Paul R. & Quorum Books, Trademark counterfeiting , product piracy, and the billion dollar  threat 

to the US economy, Westport, Connecticut, London (1999)  
16 http://pirazine.blogspot.com/2005/11/pirater-terrorism-sant.html 2005-12-11 13:12 
17 Paradise Paul R. & Quorum Books, Trademark counterfeiting , product piracy, and the billion dollar  threat 

to the US economy, Westport, Connecticut, London (1999). Sid 160. 
18 http://www.rias.org.sg/piracy.html 2005-11-23 22:24 
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Effekter av piratkopiering 
 

Ekonomiska effekter 

Jerker Holm diskuterar två världfärdsseffekter som uppstår av piratkopiering, dessa två effekter 

kommer ur ekonomisk teori. Den första effekten anser Jerker är positiv, och kan härledas ur 

Nordhaus (1969). Den talar om hur allt fler får tillgång till varan, vilket gör att 

konsumentöverskottet stiger. När ett original prissätts så sätter man ett pris som överstiger 

marginalkostnaderna i produktionen. Piratkopieringen drar dock ned detta pris eftersom ett 

billigare substitut uppstår som tillverkarna av originalet måste stå sig mot. Holm skriver i sin 

artikel att man i en överslagsräkning som Romer gjort (2002) visar att det inte är omöjligt att 

vidmakthålla den traditionella distributionen av musik via försäljning av CD-skivor då det 

skapar effektivitetsförluster som är lika stora som samma industris totala intäkter. Den andra 

effekten som Holm nämner gäller utbudssidan. Mindre pengar går till upphovsmannen av 

originalen, vilket leder till minskad lust att skapa just original. Illegal nedladdning leder alltså 

till att man urholkar själva kärnan med entreprenöriell kraft, nyskapande osv. Man urholkar 

alltså själva varan.20 

 

Kopieringen gräver stora hål i många företags ekonomi och undergräver förtroendet för deras 

produkter, konstaterar Joseph Simone21 (advokat på i organisationen QBPC, som bedriver 

internationellt antiplagieringsarbete i Kina) Det amerikanska golfföretaget Callaway som 

tillverkar golfklubbor visste inte om att de var kopierade förrän kunder i USA började klaga hos 

dem över att klubborna gått av, först då avslöjades bedrägeriet. Det var stål i klubban där det 

borde ha varit titan. I Kina gick den piratkopierade Big Bertha-modellen att köpa för en bråkdel 

av priset för den äkta klubban. Ett proffs kan känna skillnaden, men knappast vanliga amatörer. 

Ta ett välkänt varumärke i världen, nästan vilket som helst - en ny film eller en cd, mat eller 

dryck, modekläder eller väskor, reservdelar till en bil eller dator, hårschampo, mobiltelefoner, 

cigaretter eller mediciner. Sannolikheten för att produkten kopieras någonstans i Kina är stor.  

 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
20 Holm Jerker, Piratkopiering Ekonomi och Politik, Jerker Holm, Ekonomisk Debatt nr 8,( 2002) 
21 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=236260 
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Samhällsekonomiska konsekvenser 

Piratkopiering leder inte bara till företagsekonomiska konsekvenser, utan även 

samhällsekonomiska. Det mest skrämmande med piratkopiering är att det inte verkar finnas 

någon gräns för vad man kopierar. Mellan fem och sju procent av allt läkemedel som säljs i 

världen har av världshälsoorganisationen WHO beräknats vara piratkopierat. Joseph Simone, 

advokat på i organisationen QBPC, som bedriver internationellt antiplagieringsarbete i Kina 

beräknar att 50 procent av handeln med bildelar i Kina sker med plagiat. För läkemedel är 

siffran 25-30 procent och i andra branscher där de företräder medlemmar i genomsnitt mellan 

10 och 20 procent. Det är ingen nyhet att det förekommer stora mängder kopierade produkter i 

Kina, nyheten är den växande exporten. Förra året stoppade amerikansk tull och 

gränsbevakning över tvåtusen transporter från Kina22, som innehöll förfalskade varor. Vid en 

räd mot en fabrik i Kina beslagtogs bromsklossar som var ämnade för export till Egypten. 

 I andra länder sänds de som brutit mot de här lagarna till fängelse, men i Kina är straffen 

mycket milda. För att någon överhuvudtaget ska åka dit måste man vara säker på att den sålt 

piratkopior för minst 60 000 dollar, och detta är svårt att mäta och kalkylera 

 
Hotet mot världsekonomin 

 
Sen 1970 talet har samhällskostnaderna pga. piratkopiering ökat lavinartat. USA har blivit 

hårdast drabbat av alla andra industrialiserade länder. Enligt ”The Department of Commerce” 

hade 750 000 jobb i USA försvunnit fram till år 1999 pga. försäljningen av piratkopierade 

varor23. Man har uppskattat att 62 % av alla kopierade varor säljs i USA24.  

Bara i Europa tappade man 100 000 jobb per år under en tioårsperiod med slut år 1997. Samma 

år stod piratkopierade produkter för 7 % av den totala världsomsättningen, en siffra som 

uppskattades till 10 % år 1999.  

 

De som syssla med pirattillverkning betalar dessutom endast lite skatt och sociala avgifter, eller 

inga alls, vilket minskar de offentliga myndigheternas skatteresurser. EU går miste om hutlösa 

summor bara i förlorad moms pga. piratkopierade produkter varje år. 

 

 

 

 

                                                
22 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=236260 
23 Paradise Paul R. & Quorum Books, Trademark counterfeiting , product piracy, and the billion dollar  threat 

to the US economy, Westport, Connecticut, London (1999) Sid 34. 
24 Paradise Paul R. & Quorum Books, Trademark counterfeiting , product piracy, and the billion dollar  threat 

to the US economy, Westport, Connecticut, London (1999) Sid 34. 
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Här följer några exempel: 

  

• Musikprodukter -  100 miljoner25 euro, alltså närmare en miljard kronor 

• Kläder och skor -  7,6 miljarder euro, alltså över 70 miljarder kronor  

• Sport och leksaker -  3,7 miljarder euro 

• Parfym och kosmetika - 3 miljarder euro 

• Läkemedel -   1,5 miljarder euro  

 

Bara inom dessa områden talar vi alltså om en utebliven skatteintäkt på ca 16,5 miljarder euro, 

vilket är 140 miljarder kronor varje år. Ca 200 000 lagliga arbetstillfällen går förlorade per år 

pga. denna svarta marknad26. Bara inom EU räknar man med att det går 17 000 jobb går 

förlorade varje år på grund av kopieförsäljning och pirattillverkning27. Dessutom finns det 

uppskattningar som tyder på att de internationellt verksamma EU-företagen förlorar mellan 400 

och 800 miljoner euro på den inre marknaden och 2 000 miljoner euro utanför EU. IT-

branschen är särskilt hårt drabbad. Volymen på piratimport växte med 900 procent bara mellan 

åren 1998 till 200128. År 2001 beslagtogs 100 miljoner varor till ett värde av 2 miljarder 

euro29. Det handlar om allt från plagiat av dyra märkesväskor och elektronik, till sällsynta 

växter och CD: s.  De förfalskade varorna kommer nästan uteslutande från Östeuropa och 

Asien.  Hela 60 procent av kopiorna kommer från Kina30 men även USA har en stor 

kopieproduktion. På 1970-talet var Japan där Kina är nu och stod för en stor andel av 

kopieproduktionen. Idag är Japan ett av de bäst organiserade länderna när det gäller skyddet för 

immaterialrättigheterna och många menar att Kina kan komma att gå samma väg.  

 

Ökningen av piratkopierade cd skivor har stabiliserats och ligger idag på den lägsta nivån man 

har sett under de senaste fem åren, mycket tack vare strängare regler och bättre kontroll i länder 

som Mexico, Brasilien, Hong Kong, Paraguay och Spanien. Däremot kunde man under år 2004  

se en fördubbling av försäljningen av CD brännare, jämfört med året innan31. År 2001 

beslagtogs 100 miljoner varor till ett värde av 2 miljarder euro32. Det handlar om allt från 

plagiat av dyra märkesväskor och elektronik, till sällsynta växter och CD: s. De förfalskade 

varorna kommer nästan uteslutande från Östeuropa och Asien.  Hela 60 procent av kopiorna 

kommer från Kina33 men även USA har en stor kopieproduktion. På 1970-talet var Japan där 

                                                
25 http://www.patenteye.se/pdf-filer/BN0303hart.pdf, Brandnews nr 3, 2003. 
26 http://www.sacg.org/NewFiles/omsacg.html 
27 http://www.sacg.org/faktaom.html 
28 http://www.patenteye.se/pdf-filer/BN0205 Brandnews nr 2 2005 
29 http://www.patenteye.se/pdf-filer/BN0205 Brandnews nr 2 2005 
30 http://www.patenteye.se/pdf-filer/BN0205 Brandnews nr 2 2005 
31 http://www.ifpi.org/site-content/antipiracy/piracy-report-current.html 2005-11-23 23:19 
32 http://www.patenteye.se/pdf-filer/BN0205 Brandnews nr 2 2005 
33 http://www.patenteye.se/pdf-filer/BN0205 Brandnews nr 2 2005 
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Kina är nu och stod för en stor andel av kopieproduktionen. Idag är Japan ett av de bäst 

organiserade länderna när det gäller skyddet för immaterialrättigheterna och många menar att 

Kina kan komma att gå samma väg.  

 

Risken är stor att ett varumärke urvattnas om ett välkänt varumärke som Louis Vuitton finns på 

allt för många produkter. Speciellt om det är frågan om masstillverkade produkter av enklare 

slag, som ex. T-shirts eller kalsonger, ökar risken markant för att varumärket skall tänjas ut 

alldeles för mycket och därmed förlora sitt anseende. Varumärket Gucci som under en tid fanns 

på 14 000 olika produkter är ett utmärkt exempel på detta.34. 

 

Kopieförsäljning förknippas ofta med den kriminella delen av samhället vilken sysslar med 

annat än pirattillverkning såsom narkotikahandel, tvättning av pengar och svartarbete. Detta 

minskar förtroendet för marknaden i helhet och dämpar investeringar från de olika ekonomiska 

aktörerna. I och med att det inte bara är brottsligt utan även skadligt för ekonomin är det viktigt 

att bekämpa det. Företag som är verksamma på marknader där det finns förfalskare som säljer 

varorna billigare kan inte konkurrera på samma villkor som konkurrenterna vilket bidrar till en 

snedvridning av konkurrensen.  

 

Pirattillverkning har även en negativ inverkan på kreativitet och innovationer, som skall fungera 

som drivkraft inom den europeiska ekonomin. Små och medelstora företag som skapar 

sysselsättning och står för nya idéer påverkas negativt, eftersom varumärkesförfalskarna 

utnyttjar den lagliga industrins investeringar i forskning, utveckling av nya produkter och 

reklam. (sätt in i analys) 

 

Kopior är idag mer lönsamt än hasch 

Kopior är idag mer lönsamt än hasch enligt Ann-Charlotte Söderlund, en av Sveriges mest 

kända ”kopiejägare”, aktiv som advokat på Grundén & Gozzo och ordförande i Svenska 

Föreningen mot Piratkopiering (SACG). Enligt henne går en person som smugglar in och säljer 

ett kilo hasch i Frankrike med cirka 2000 euro i vinst, medan den som smugglar in ett kilo cd-

kopior går med cirka 3 000 euro i vinst35.  

 

Vem är förloraren? 
Finns det finns några förlorare i denna stora handel? Tidningen Corporate Intelligence skrev i 

februarinumret 200536  att ”piratmarknaden aldrig drabbar någon fattig stackare”. Om man ser 

                                                
34Aaker, D, Managing brand equity. s 224 
35 http://www.patenteye.se/pdf-filer/BN0303hart.pdf Brandnews nr 3, 2003. 
 

36 http://www.patenteye.se/pdf-filer/BN0205_hart.pdf Brandnews nr 2 2005. 
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det ur köparnas synvinkel så är det just de personer som inte har råd med originalet som 

drabbas. Har du råd så köper du originalen, har du inte råd så köper du kopiorna. Problemet 

framstår när kopian går sönder och kunden står där utan garanti och möjlighet att få kopian 

reparerad eller utbytt. Om du köper billigare bromsar, eller läkemedel som sedan visar sig vara 

plagierade, då kan det gå riktigt illa. Konsumtion och välfärd hör på många sätt ihop. Även om 

välfärd har andra komponenter är materiell konsumtion (utbildning, hälsa, sociala kontakter, 

kulturella upplevelser m.m.) så är möjligheten att köpa konsumtionsvaror en viktig del av den 

upplevda välfärden. 

 

Dyrt att vara fattig 

Forskarna Tapio Salonen och Torbjörn Hjort har presenterat sitt resultat från flerårig forsknings 

kring konsumtionsvillkor som visade att det är dyrt att vara fattig37. För den som har 

obegränsat med resurser är det inget problem att tillgodo se sina behov. Konsumtionen visar 

vem vi är, den har både en integrerande och en exkluderande funktion. Genom att konsumera 

”som andra” visar man sin normalitet och därför kan den som känner sig utsatt visa upp ett 

normalt yttre. Konsumtions beslut är inte så välgrundade som traditionell mikroekonomisk teori 

antar, utan det finns en rad psykologiska faktorer som påverkar köp beslutet. Därför vill även 

den som inte har de resurser som krävs ändå vara som dom andra, och köper därför en kopierad 

vara som är mycket billigare än originalet.  

 

De som får problem när de står där med sina trasiga produkter är alltså inte de som kan slänga 

kopian och köpa nytt. De som drabbas är de som har slängt ut surt förvärvade pengar, som 

ensamstående föräldrar med ansträngd ekonomi, på något mer eller mindre värdelöst. Handlar 

det dessutom om välgjorda och förhållandevis dyra kopior, är fortfarande originaltillverkarens 

ansvar obefintligt, vilket vid fel kan betyda att större pengar är kastade i sjön. 

Det är väldigt dyrt för Svenska företag att lägga sin produktion i Sverige, detta gör att många 

företag flyttar sin produktion österut till låglöneländer. Förutom att detta stjäl arbetstillfällen för 

svenskar innebär en flytt österut en ökad risk för kopiering. Det finns en stor risk att maskinerna 

får gå ett extra pass ibland och att ett antal kopior packas ner i fabrikens original förpackningar 

och skeppas ut bakvägen. Kopior som är tillverkade i fabriken är dessutom oerhört svårt att 

komma åt och se skillnad på. 

 

                                                
37 Ellegård Kajsa & Sturesson Lennart, Konsumenterna och makten, Carlssons Bokförlag (inget år angivet). 
Sidan 18. 
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Piratkopiering som levebröd 

Kina har den största marknaden av piratkopiering, 95 % av alla cd-skivor som säljs i Kina är 

piratkopior38. Det gör Kina till väldens största pirat marknad, värd 411 US$ miljoner39.  

Piratkopierade varor för minst 150 miljarder kronor beräknas säljas i Kina varje år40. Den 

senaste upptäckten gäller falskt vaccin mot fågelinfluensan. Denna siffra finner vi skrämmande, 

men många i Kina livnär sig på just piratkopior. En cd med den senaste musiken kostar mindre 

än fem svenska kronor, en dvd mindre än en tia. Affärshyllorna är också fyllda med kopior. 

Tidningen Dagens Nyheter besökte Kina i februari 2004 för att få en starkar uppfattning om 

utbredningen av piratkopierandet. DN frågade en kvinna vid en av de stora marknaderna vad 

hon tjänade på en dag, hon svarade att hon hade en vinst på minst 30 yuan (inte fullt lika 

mycket i kronor). De träffade också på några män som stod och sålde cd-skivor på en gata, de 

sa att trots att poliserna gjorde en razzia på sidenmarknaden nyss så går försäljningen lika bra 

som alltid. Trots att myndigheterna försöker sätta käppar i hjulet finner försäljarna alltid 

kryphål. Marknaden ser ut att vara för stor att komma åt och efterfrågan är en stor drivkraft till 

detta. 

 

I vissa områden i Kina där fattigdomen är väldigt stor, har inte poliserna brytt sig om att ta ifrån 

medborgarna rättigheterna att sälja piratkopior. Det är deras levebröd, och enligt tidningens 

källor vill man inte se dem arbetslösa. Om arbetslösheten ökar drabbas även världsekonomi 

också av det. Det händer att myndigheterna sopar undan problemet, men USA och FN vill bli 

ännu hårdare mot piratkopiering. Politisk vilja saknas dock och det finns ingen bra kontroll 

vilket gör att piraterna kan härja vidare. Staten behöver bli hårdare och mer beslutsam och 

domstolarna måste behandla kopieringen som ett viktigt brott, vilket inte är fallet idag41. 

 

Lurad? 

Är konsumenten en vinnare eller förlorare i denna utbreda marknad? Väskan du köpte för 100 

kr kanske kändes som ett billigt kap, men om den går sönder efter en vecka, eller inte håller 

måttet, var den inte helt plötsligt väldigt dyr? Detta är risken man tar när man köper piratkopior, 

försäljarna är inte direkt kända för att ta emot reklamationer, det existerar inte. Vissa blir t.o.m. 

lurade av försäljare, detta varnar bl.a. tidningen Cosmopolitan för42. 

De skriver ”piratmarknaden är en ljusskygg näring som kan betraktas som ett stort samhällshot” 

Försäljare i utlandet försöker med alla säljknep som finns, och har du otur råkar du ut för ett av 

de sämre. Kanske får du en kopia som inte existerar i original, eller så betalar du ett pris som är 

alldeles för högt om man jämför med kvalitén. Men som Cosmopolitan skriver, det är svårt att 

                                                
38 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=236260 
39 http://www.ifpi.org/site-content/antipiracy/piracy-report-current.html 2005-11-28 14:13 
40 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=236260 
41 http://www.ifpi.org/site-content/antipiracy/piracy-report-current.html 2005-11-23 22:56 



 22

undvika, särskilt med tanke på originalens priser. Man tar absolut en risk, men konsumenterna 

av dessa kopior tycker att det är värt det.43  

 

Just piratkopiering är ett väldigt kontroversiellt ämne, för vissa är denna marknad 

livsnödvändigt. Exempelvis lokalbefolkningen i olika delar av Kina skulle inte överleva om de 

inte fick sälja dessa varor. Konsumenterna har även ett val, de är inte tvingade att köpa de 

kopierade produkterna. För andra delar av marknaden är piratkopieringen livsfarlig. Det säljs 

piratkopierade mediciner (och även blod) i Kina, något som kan vara förödande för 

människor.44  

 

Intervju 
Mikael Möttus arbetade som konsult i Kina år 2002-2004. Han är numera manager på Hard 

Rock Café i Stockholm där vi träffar honom den 22 november 2005 samt den 9 januari 2006 för 

att ställa lite frågor.  

 

Märkte du av den stora mängden piratkopior när du bodde i Kina? 

Mikael- Ja det gjorde jag verkligen, jag tyckte att det var svårt att överhuvudtaget hitta äkta 

varor i Kina. Jag arbetade tidigare som DJ och var ute efter cd-skivor men det fanns inte ens 

några skivbutiker så jag blev tvungen att köpa piratkopierade skivor på gatan.  

Kunde du inte gå till en vanlig skivbutik? 

Mikael- Potentiella skivbutiker ser ingen idé i att öppna en verksamhet då de vet att de kommer 

att utkonkurreras av piratkopierarna med deras likvärdiga kvalité och överlägsna prissättning. 

Är det verkligen samma kvalité? 

Mikael- Ja, och filmer som kommer ut på bio i USA först om två tre månader såldes på gatan 

med utmärkt kvalité.  

Vilka andra kopierade produkter kan man köpa på gatan i Kina? 

Mikael- Min vän jobbade som steward på ett flygbolag och gjorde en liten business av att åka 

över till Kina och köpa allt från golfklubbor till klockor, som han sedan sålde hemma i Sverige 

med god förtjänst. 

Varför ingriper inte polisen? 

Mikael- Det handlar om korruption!  

Vad menar du med korruption? 

Mikael- Polisen får sin del av försäljningen i form av mutor, en inkomst källa de värdesätter 

högt. För att få sälja piratkopierade varor så betalar man helt enkelt en summa till polisen. 

 

 

                                                                                                                                                   
42 Cosmopolitan nr 1 januari (2006) 
43 Cosmopolitan nr 1, januari (2006) 
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Stämmer det verkligen?  

Mikael- Ja! Och värt att nämna är att korruption, alltså att ta mutor, ger dödsstraff i Kina. Det 

ses helt enkelt som ett brott som skadar samhället mer än t.ex. piratkopiering. Ändå fortsätter 

den olagliga försäljningen på Kinas gator. 

Kunde du urskilja en kopia från en äkta vara? 

Mikael- Kopiorna är fruktansvärt välgjorda och inte ens det mest tränade öga kan se skillnad.  

Visserligen finns det även dåliga kopior men Kina är välkänt för sina välgjorda kopior. 

Tjänar försäljarna stora pengar på att sälja piratkopierade varor? 

Mikael- De som säljer kopiorna tjänar inte några stora pengar utan jobbar på kommission, de får 

helt enkelt procent på försäljningen.  

Tror du att de som arbetade på gatan med piratförsäljning hade något val egentligen, 

eller var det deras enda möjlighet att tjäna sitt uppehälle? 

Mikael- Jag fick en känsla av att många av dessa försäljare inte har något val med tanke på att 

de saknar utbildning och kanske någon ekonomisk trygghet. 

Skulle du påstå att det är ”livsnödvändigt” för vissa människorna i Kina att sälja 

piratkopior? 

Mikael- För många är det nog tyvärr så, staten kunde kanske göra mer än vad de gör i nuläget. 

Men såldes det inte varor som kunde vara livsfarligt ur konsumentens perspektiv? 

Mikael- Till största delen var det mest kläder, väskor och skivor som såldes, men tyvärr måste 

jag medge att man fick erbjudanden om att köpa läkemedel och andra preparat såsom Viagra. 

Kändes det som de varorna du blev erbjuden kunde vara farlig för konsumenten 

Mikael- Jag kan inte säga att det var farliga eftersom jag inte köpte dem själv, men jag kan med 

hög sannolikhet säga att de inte var äkta vara. Och även om de inte ses som fysiskt skadande, 

kan ju konsumenten känna sig blåst, eftersom preparaten inte lär ha sin önskade effekt. 

Detta är ju ett stort problem enligt många, tror du att stoppa utbredningen av det? 

Mikael- Det verkar ju finnas ett behov från både konsumentens och producentens perspektiv, 

men det har ju gått för långt när man tillverkar läkemedel. Kanske är det först nu på senare tid, 

när tekniken har gjort det möjligt att pirattillverka annat än kläder så som läkemedel., industrin 

för pirattillverkning möter  ett större motstånd. 

 

Det märktes att Mikael ser piratkopiering som ”världens normalaste” företeelse efter att han levt 

med det så nära inpå i drygt två år. Han anser dock att det är fel att sälja piratkopior då det alltid 

är någon annan är dessa säljare som kämpat hårt för att bygga upp ett varumärke under en 

längre tid. 
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Marknadsundersökning 
Efter den här intervjun blev vi nyfikna på om alla har samma ”avslappnade” inställning till 

piratkopieringen. Vi gav oss ut på stan med en stor bunt enkäter för att få oss en uppfattning till 

svenska folkets attityder. Vi började med att göra en pilotundersökning bland våra bekanta för 

att kunna få ett bättre perspektiv på vad vi egentligen ville ha för infallsvinkel på piratkopiering, 

alltså vad vår problemställning skulle vara. Vi genomförde också pilotstudien för att få fram ett 

enkätupplägg som ska ligga till grund för vår analys. 

 

Då vår frågeställning är beskrivande/deskriptiv och vi vill kartlägga någon företeelse så gör vi en 

Statistisk undersökning, en icke experimentell undersökning. Det vi behövde göra innan enkät 

undersökningen skulle genomföras var att ta reda på: 

Vem ska undersökas? Vad ska undersökas? Hur ska undersökningen göras45? 

 

Därefter bestämde vi oss för att göra en gruppenkät för att göra en beskrivande undersökning 

bland gruppen av personer, t.ex. skolklasser. Vi delade ut enkäten till samtliga närvarande. (se 

bilaga 1) 

 

Fördelar med detta är:  Många personer kan undersökas, billigt och snabbt. 

  Litet bortfall pga. vägring 

Nackdelar med detta är:  Risk för påverkan från gruppledaren 

  Risk för påverkan av kamraterna 

  Anonymitet kan ej alltid skyddas 

  Ingen förnyad kontakt för granskning av oklara svar möjlig 

  Risk för att det blir samma sorts människor som ger svar 

 

                                                
45Dahmström, Karin, Från datainsamling till rapport, Att göra en statistisk undersökning, 
 Studentlitteratur, tredje upplagan (2000) 
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Analys av enkätundersökningen 

 
Med hjälp av enkätsvaren (se bilaga 2) gjorde vi en analys. Med denna enkät hade vi som mål 

att få en allmän uppfattning om hur människors relationer till piratkopior är. Vi valde frågor 

som vi trodde skulle hjälpa oss mest att bilda denna uppfattning. Piratkopiering är i dagens läge 

ett väldigt utbrett fenomen, och det verkar vara här för att stanna. Det finns tydligen en stor 

efterfrågan på piratkopior, annars skulle det inte kunna växa som det gör. Vi genomförde en 

undersökning som omfattade 70 personer och enligt den är efterfrågan på piratkopior stor. 

Endast 5 personer av dem som deltog i undersökningen ägde inte någon kopierad vara. Den 

vanligaste kopierade varan hos män var dataprogram, vilket kanske inte var så oväntat. 

Dataprogram kan vara ganska dyra, och har man lätt för datorer, eller har en vän som är det 

varför inte ladda ned ett piratkopierat program helt gratis. Just i detta fall tyder mycket på att det 

är en prisfråga, de äkta programmen skiljer sig oftast inte från kopiorna, förutom att de kanske 

inte innehåller några hjälpprogram, men om vi diskuterar ett dataprogram för ca 20 000 kr, hur 

viktigt är då ett hjälp program? Piratkopierade cd-skivor användes också flitigt av männen. Inte 

heller detta är särkilt förvånade, alla vet att det är enkelt att ladda ned musik från nätet, och om 

inte moralen är en fråga, så gör nog de flesta det. När det gäller musiken handlar det nog inte 

bara om en prisfråga, utan tillgängligheten som blir det avgörande. På frågan av vilken 

anledning man köpte piratkopior, var svaret att det är så lätt att få tag i det mest attraktiva. Detta 

går nog hand i hand med den piratkopierade musiken, och så många som 24 stycken av männen 

höll helt med att det var lätt att få tag i kopior.  

 

Kvinnorna som deltog i enkäten var 40 stycken och de flesta hade en eller flera piratkopierade 

väskor. Detta var ett ganska väntat svar, vart man än är kan man se en kvinna bära en oäkta 

Louis Vuitton på armen. I detta fall tyder också mycket på att det är en prisfråga, eftersom så 

många som 20 stycken hade valt alternativet ”vill lägga pengar på annat” i frågan om varför 

man köpte piratkopior. Just de väskor som det görs piratkopior av är väldigt exklusiva och dyra, 

och vill man inte lägga hela sin månadslön på en väska, kan piratkopian bli ett alternativ. 

Pirattillverkade cd-skivor var också väl använt hos kvinnorna, detta säkert av samma anledning 

som för männen, eftersom 21 stycken tyckte det var lätt att få tag i kopior enligt fråga fem. 

 

Varumärkesförfalskning och pirattillverkning är båda inträngande handlingar som förekommer 

överallt och inte bara inom mode branschen. När det gäller datorprogram lär pirattillverkningen 

stå för 46 procent på världsnivå46 och ca 37 procent i Europa. På topp-fem över de mest 

kopierade produkterna inom EU finns läkemedel, med Sverige som stort undantag på den 

punkten. 

                                                
46 http://www.sacg.org/first.html  
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En av de saker vi ville undersöka genom vår enkät var just hur viktig prisfrågan var för 

konsumenten när det gäller köp av piratkopior. Mycket tyder ju på att det är en kostnadsfråga, 

man köper kopior för att originalen är för dyra, eller för att man vill lägga pengar på annat. 

Enligt Jerker Holm bestäms efterfrågan på piratkopior av just priset på originalet. Om det 

innebär låga kostnader att erhålla kopian så ökar självklart chansen att man genomför ett köp. I 

artikeln kom Holm fram till att etik och konsumtionen av piratkopiering inte direkt hade någon 

stark koppling. I vår undersökning testade vi vad våra respondenter ansåg i frågan. När vi 

frågade dem om de tyckte det var fel att pirattillverka kläder och väskor höll 23 stycken helt 

med och det var lika många kvinnor som tyckte det var fel att pirattillverka, som tyckte att det 

var okej. Elva stycken män tyckte det var fel, nio stycken  tyckte det var fel i någon mån, men 

överlag var det ganska utspridda svar, man kan ändå se att majoriteten tyckte att det var fel. 

 

Det är det här svaret som regeringen vill ha. Man har länge hoppats på är att människor ska se 

felet i att köpa kopior. Detta skulle vara ett sätt att stoppa marknadens utbredning men det är 

lättare sagt än gjort. Om man kan få människor att se försäljningen ur ett moraliskt perspektiv 

så har man nått framsteg. Det ”lustiga” är att trots att människor anser att det är fel att köpa 

piratkopior verkar det inte stoppa dem från att faktiskt köpa varan. Priset är alltså den 

övervägande faktorn.  Människor känner någonstans att det egentligen är fel att tillverka och 

köpa piratkopior, men den känslan är inte stark nog för att väga upp mot det billiga priset på 

piratkopian. De flesta som svarade på vår enkät har nog köpt pirattillverkade saker, men kanske 

inte sålt och då är det enklare att antyda på att det är fel att tillverka men inte att köpa. Man kan 

här dra paralleller med att många tycker det är hemskt att människor dödar djur och använder 

deras päls till att tillverka pälsar och liknande, men man köper ändå en päls som man känner sig 

fin i.  

 

Straffen för piratkopiering i Kina är inte speciellt högt jämfört med övriga världen som vi 

nämnde ovan, ändå eller snarare just därför säljs de flesta kopior just i Kina. I fråga tio ville vi 

se om respondenterna hade någon uppfattning om straffsystemen kring piratkopiering.  Vi 

frågade därför om de ansåg att man borde höja straffet mot piratkopiering. Respondenterna var 

ganska splittrade i frågan, hälften av kvinnorna tyckte att man i någon form skulle göra det, 

medan andra hälften tyckte att det inte behövdes. Samma tendens såg vi hos männen, de hade 

en splittrad uppfattning och hälften ansåg att man skulle höja straffen, medan den andra hälften 

inte tyckte det. 

 

Kvinnorna verkade dock mer osäkra än männen, nio stycken svarade vet ej på frågan om 

straffen borde höjas, medan endast en man valde det alternativet. Enkäten visade på att många 

äger någon slags piratkopia och så många som hälften svarade att man borde höja straffen, 
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indikerar det kanske på det vi nämnde ovan, att man inte ser sig som boven i dramat om man 

enbart köper kopian, utan det är enbart den som säljer som gör något fel. Detta tyder på någon 

slags dubbelmoral, men vi tror att många ändå känner igen sig i detta påstående. 

 

Trots att det säljs väldigt mycket piratkopior idag så tycker de flesta ändå att det kändes bättre 

att äga den äkta varan. Detta är väl kanske inte så förvånade för om du vet att det du har är äkta, 

så ger det en bättre känsla och du bär och använder sakerna på ett annat och ”bättre” sätt. Av 

dem som inte ägde någon piratkopia och som svarade på fråga fyra, svarade alla att det berodde 

just på att de endast ville ha den äkta varan. 

 

Vad kan man göra åt piratkopiering? 

Enligt BSA (Business Software Alliance, däribland Microsoft, Adobe och Apple ingår) är en 

fjärdedel av all programvara som används i Sverige piratkopierad, men det är svårt att komma 

år de olagliga kopiorna. För att få allmänheten att tipsa om myndigheter och företag som 

använder sig av piratkopierade program och om tipset leder till att BSA får skadestånd belönas 

tipsaren med 10 % av beloppet, alltså upp emot 250 000 kronor. 

 

BSA:s juridiska ombud Agne Lindberg uttryckte sig såhär "Bakgrunden är att piratkopieringen 

är ett väldigt stort problem som inte minskar. Därför behöver vi ta nya tag. Mjukvaruindustrin 

förlorar miljardbelopp på de olagliga kopiorna". BSA har under de senaste två åren arbetat med 

ett belöningssystem till tipsare i mindre skala. Exakt hur mycket som betalats ut vet man inte, 

mer än att det handlar om "hundratusentals kronor". Omkring 20 tipsare har hittills fått dela på 

pengarna och större delen av skadeståndsbeloppen går in i BSA: s verksamhet. Tanken är att 

aktionerna ska leda till att företagen säljer mer och huvud fokus ligger på att minskar 

piratkopieringen47. 

 

Det är inte bara mjukvaruindustrin som tar skada av detta utan även klädmarknaden, och så sent 

som i slutet av 2005 gick flera av de största märkena ihop för att gemensamt slå emot 

piratkopiering. Bland dem fanns Burberry, Louis Vuitton och Prada, de stämde sidenmarknaden 

i Peking för varumärkesintrång.48 Detta för att visa att de inte längre tolererar att Kina har 

lagstiftning emot detta men att polisen ser mellan fingrarna i ärendet.  

                                                
47 Dagens Industri 2005-10-06 
48 http://www.n24.se/dynamiskt/efterborsen/did_11329088.asp 
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Analys 
Under detta avsnitt kommer ni att få ta del av vår analys av vårt empiriska material som vi 

försökt knutit till våra teorier. 

 

Det är inte ovanligt att många i dagens samhälle äger någon form av piratkopierad vara, bara 

vår egen enkätundersökning styrker detta.  Så mycket som 93 % av de svarande ägde någon 

form av piratkopierad vara, såsom en väska eller ett dataprogram. Den visade också att detta till 

stor del beror på att konsumenterna vill lägga pengar på annat och att piratkopiorna är 

lättillgängliga. Att det är en prisfråga för konsumenten styrks av Benson & Kirby’s teori där 

konsumentens val av vara beror på jämförelse av pris av original och substitut, och individens 

nettovärdering av dessa. Detta kommer inte som en större överraskning när man talar om de 

traditionella piratkopierade varorna såsom väskor, kläder och cd-skivor, varor som gör att 

konsumenten inte känner att köpet skadar någon annan. I vår enkätundersökning kunde vi se en 

tendens till att moralen skiljde sig starkt beroende på vilka varor det handlade om. Mer än 60 % 

ansåg att det var helt acceptabelt att tillverka dessa traditionella varor, medan ungefär samma 

siffra var emot piratkopiering av dessa relativt nya varor så som läkemedel. Detta känns rimligt 

till en början men med närmare eftertanke måste det ändå finnas en marknad för dessa varor, 

vilket Mikael Möttus påpekar, annars skulle dessa varor inte tillverkas från första början, och 

den egna undersökningen visar också att 45 % av kvinnorna hade någon form av piratkopierade 

preparat, och motsvarande siffra för männen var 12,5 %. Svaren i denna fråga går emot 

varandra då de flestas moral säger att det är fel att tillverka dessa men att det ändå är så pass 

stor andel som köper dem, vi tror att många av de människor som köper dessa varor tycker att 

det är lite skämmigt och att denna marknad, nu när den är så ny, är lite tabubelagd. Många anser 

att det är acceptabelt att kanske ha en kopierad väska medan det inte är lika accepterat att 

konsumera kopierade preparat eftersom det handlar om den enskilde individens hälsa. Detta 

stödjer Jerker Holms teori, som påstår att det inte finns något samband mellan pirattillverkning 

och moral. Moralen hos konsumenter kan vara lite kontroversiell just inom detta område. Men 

om man ser från producentens synvinkel är moralen särskild hög där heller, då de stjäl 

existerande reklamkoncept, alltså falsk marknadsföring. Kommunikationsvägarna för de som 

säljer piratkopior är inte lika utvecklade som de hos ”vanliga företag”, eftersom de väljer att ha 

låga priser måste de även ha låga produktionskostnader. Sättet att kommunicera är vanligtvis 

mun till mun metoden, Internet, eller att synas på offentliga ställen. Men det finns även de 

pirattillverkare som har pengar och kapacitet nog för att använda de verktyg som traditionella 

företag använder sig av i Kotlers kretsloppsmodell.  Dessa använder sig av existerande koncept 

och logotyper, i form av identiska hemsidor och varor, och utgör sig för att vara 

originalproducenten. Man kan också tänka sig att dessa tillverkare är involverade i någon form 

av organiserad brottslighet, då det krävs mycket arbetskraft och pengar. I vår empiri tar vi upp 

att den organiserade brottsligheten och de tekniska innovationerna är bidragande faktorer till att 
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piratkopiering ökat. Vi tror att det finns ett samband mellan dessa faktorer och att de tekniska 

innovationerna har gjort det enklare för de kriminella att marknadsföra sig. Det har också gjort 

det möjligt för dessa organisationer att framställa mer och mer avancerade piratkopierade varor 

som inte var möjligt förut. Detta har också bidragit till att det finns en större marknad för de 

kriminella att tjäna pengar på.   Pirattillverkning har även en negativ inverkan på kreativitet som 

skall fungera som drivkraft inom den europeiska ekonomin. Små och medelstora företag som 

skapar sysselsättning och står för nya idéer påverkas negativt, eftersom varumärkesförfalskarna 

utnyttjar den lagliga industrins investeringar i forskning, utveckling av nya produkter och 

reklam. 

 

Ur vår empiri kan vi ändå tyda att många i världens lägre samhällsskikt faktiskt lever på 

försäljning av piratkopierade varor. Försörjningsalternativ för dessa människor är inte många, 

och alternativen som återstår är prostitution, droger eller ännu värre kriminella brott. I 

sammanhanget känns försäljningen av ett kopierat dataprogram eller t-shirt förhållandevis 

harmlös.  

 

Slutsats 
 
Om man ser problemet ur kortsiktig synvinkel är försäljning av piratkopior en tillfällig lösning 

för de som hamnat utanför samhällets gränser och lagar. Som det ser ut nu finns det väl ingen 

anledning för dem som säljer piratkopierade varor att sluta eftersom det inte finns tillräckligt 

med motstånd från samhällets sida att stoppa detta. Detta är då livsnödvändigt för försäljarna 

och producenterna för dessa varor. På lång sikt kan man dock inte blunda för eller försvara 

försäljarna. Man måste minnas att försäljningen av dessa produkter faktiskt är olaglig och har 

förödande konsekvenser för företagsekonomisk utveckling i form av utveckling av nya 

produkter samt FOU. Långsiktigt kan man tänka sig att det kommer, och måste komma, fler och 

fler regleringar likt de som hänt i musikbranschen på sistone. Så som utvecklingen ser ut nu så 

vet man inte riktigt vilka produkter som kommer att kopieras i framtiden och vi har redan idag 

nått en nivå där i princip allt kopieras t.ex. blod samt mediciner. Vi har alltså nått en gräns där 

piratkopieringen kan vara livsfarlig. Om inga åtgärder görs åt piratkopieringen på ett bredare 

plan, likt det som hände sidenmarknaden, kan vi vänta oss att effekterna av detta kommer bli 

större, mer jobb som går till spillo och mindre säkerhet och pålitlighet på marknaden.  
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Samtliga figurer är hämtade från Kotler Philip, Principles of Marketing, Third European Edition, 
Prentice Hall (2002). 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Enkät om piratkopierade varor 
 
Vi skriver C-uppsatts på Stockholms Universitet i ämnet varumärkeskopiering och skulle behöva din hjälp med att svara på vår 
enkät! Vänligen svara så ärligt du kan, enkäten tar bara någon minut att fylla i och du är självklart anonym. 
 
 
 

1. Kön � Man  � Kvinna 
 

 
 

2. Ålder � 15-19 � 20-24 � 25-29 � 30-34 � 35 + 
 
 
 

3. Ange vilka slags kopierade varor du äger  
                (flera svarsalternativ är möjliga) 

 
� Dataprogram 
� Skor 
� Cd-skiva 
� Väska 
� Kläder 
� Parfym 
� Läkemedel 
� Annat nämligen_____________________________________________ 
� Jag äger inga kopierade varor  
 
 

4. Jag äger inga kopierade varor pga: 
Denna fråga ska endast besvaras om du valt alternativet ”jag äger inga kopierade varor” på 
fråga 3. 
 (flera svarsalternativ är möjliga) 
                         

                    �    Det är olagligt 
                    �    Svårt att få tag i 
                    �    Vill endast ha den äkta varan 
                    �    Det är moraliskt fel   
                    �    Andra orsaker nämligen_________________________________________   
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________ ____________________________________________________________________________________________                                                    

 
            

 
   5.                Fråga 5-7 skall endast besvaras om du har köpt piratkopior 

 
                      Vad anser du om följande påstående,  ”Det är lätt att få tag på kopierade 
varor” 

 
� Håller helt med  
� Håller med i någon mån 
� Håller knappast med 
� Håller inte alls med 
� Vet ej 

 
 
 
 

6.           Anledningen till att jag köper piratkopior är: 
Vänligen kryssa i de påståenden som passar in på dig  (flera svarsalternativ är möjliga) 

 
� Att det finns att få tag på 
� Jag vill lägga pengarna på något annat 
� Jag anser mig inte ha råd att köpa original 
� Jag vill inte att tillverkarna ska få mina pengar 
� Jag tycker det är spännande att köpa kopior 
� Jag anser inte att det är fel att köpa kopior 
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                          �   Jag tror inte att någon ser skillnad ändå 
 
 
   
 
 

 
7.           Jag skulle kunna tänka mig att köpa följande kopierade produkter på Internet       

 
 �     Bantningspiller 
 �     Hälsotillskott 
 �     Väskor, kläder 
 �     Olika vaccin  
 �     Inget  av alternativen 
 �     Andra läkemedel nämligen_______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________                                                                                                                                                                                

     
 
 Påståenden om varumärkes kopiering  
 

Vänligen kryssa i de alternativ som stämmer in på dig  (flera svarsalternativ är möjliga) 
 
 
8.          Jag ser inte något fel i att pirattillverka väskor och kläder 

 
� Håller helt med  
� Håller med i någon mån 
� Håller knappast med 
� Håller inte alls med 
� Vet ej   

 
9.          Jag ser inte något fel i att pirattillverka läkemedel och reservdelar till t.ex. bilar 

 
� Håller helt med  
� Håller med i någon mån 
� Håller knappast med 
� Håller inte alls med 
� Vet ej   

 
 

10. Man borde höja straffen mot piratkopiering 
 
              �    Håller helt med 
              �    Håller med i någon mån 
              �    Häller knappast med 
              �    Håller inte med alls 
              �    Vet ej 

  
 
 

11.           Det ger en bättre känsla att äga/ använda äkta vara jämfört med en kopierad  
 
� Håller helt med  
� Håller med i någon mån 
� Håller knappast med 
� Håller inte alls med 
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FRÅGA 1

FRÅGA 2

 
 
 
 
 

Bilaga 2 
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FRÅGA 3

FRÅGA 4
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FRÅGA 5

FRÅGA 6
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FRÅGA 7

FRÅGA 8
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FRÅGA 9

FRÅGA 10
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FRÅGA 11

 
 
 
 
 
 
 


