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Hvert fjerde softwareprogram i Danmark er ulovligt
København 12. maj 2009 – Ifølge en undersøgelse fra IDC, er hvert fjerde
softwareprogram installeret på en dansk pc ulovligt. Med en procentandel på 25 % forblev
omfanget af ulovlig software i Danmark det samme som de sidste tre år. Det rækker trods
alt til en delt 6. plads på listen over lande, hvor der forekommer mindst ulovlig software –
en lille tilbagegang i forhold til sidste års 5. plads.
Softwareindustrien anslås på baggrund af undersøgelsen at have mistet indtægter for 1.2
milliarder kroner i 2008. På verdensplan faldt mere end halvdelen af de undersøgte landes
brug af ulovlig software, mens den steg i 15 % af landene.
Ovenstående er nogle af resultaterne i den årlige globale undersøgelse af ulovlig
software, som Business Software Alliance (BSA) i offentliggør. Undersøgelsen dækker 110
lande og er blevet udført IDC – IT-industriens ledende, uafhængige og globale
analysevirksomhed.
“Denne rapport viser, at vi skal fortsætte det arbejde vi har lavet for at forblive iblandt
nationerne med mindst ulovlig software,” siger Trude Berg, formand for den danske BSA
Komité. “I disse usikre økonomiske tider er det endnu vigtigere for os at forklare, hvorfor
ulovlig software er den helt forkerte løsning, når der skal skæres i udgifterne. Denne
løsning vil blot forværre krisen – lokalt såvel som globalt”
Siden undersøgelsens start i 2003 har andelen af ulovlig software på de danske pc’er været
nogenlunde støt og bevæget sig fra 27 % til de 25 %, som har været niveauet de seneste
tre år. Andre steder i verden er nedgangen større og derfor er Danmark også faldet en
plads længere tilbage på listen, ligesom lande som Belgien og Sverige har indhentet os. I
toppen af listen finder man USA (20 %), Japan og Luxembourg (begge 21 %)
Andre nøgleresultater fra undersøgelsen:
• Blandt de 110 undersøgte lande faldt niveauet i 57 lande, forblev uændret i 36 og steg
i kun 16 lande. Men fordi det globale pc-marked voksede mest i de lande, hvor ulovlig
software er mest udbredt, så steg det samlede gennemsnitlige niveau med tre
procentpoint til 41 % i 2008.

•

I Vesteuropa har Grækenland den største andel af ulovlig software (57 %) med Cypern
(50 %) og Italien (48 %) på de efterfølgende pladser. Blandt landene med de laveste
andele er Luxembourg (21 %), Østrig (24 %) og Danmark, Sverige, Belgien og Schweiz
(alle 25 %). Rusland oplevede den mest markante forbedring med et fald på fire
procentpoint og et samlet fald på 19 procentpoint gennem de seneste seks år.

•

Mens udviklingslandenes økonomier står for 45 % af det globale pc-marked, så dækker
de mindre end 20 % af softwaremarkedet. Hvis andelen af softwaremarkedet i
udviklingslandene kom til at svare til hardwareandelen, ville markedet vokse med ca.
220 milliarder kroner om året. Tilsvarende vil et globalt fald på ét procentpoint betyde
en stigning på ca. 110 milliarder kroner i it-industriens omsætning.

•

Stigende adgang til internettet vil øge udbuddet af ulovlig software. I de kommende
fem år vil 460 millioner mennesker i udviklingslandene få adgang til internettet.
Hovedparten af disse mennesker er private eller arbejder i små virksomheder og det er
generelt her, at andelen af ulovlig software er størst.

Ifølge studiet vil den globale recession påvirke udviklingen indenfor ulovligsoftware i flere
forskellige retninger. John Gantz, Chief Research Officer hos IDC, forklarer at forbrugere
med færre penge mellem hænderne vil vente længere med at udskifte deres gamle pc.
Dette vil øge andelen, da ældre computere generelt har mere ulovlig software installeret.
Modsat har de globale lommesmerter styrket salget af billigere netbooks, der oftere
leveres med lovlig præinstalleret software. Desuden implementerer virksomhederne i
stigende grad Software Asset Management-programmer (SAM), der udover at kunne
bidrage til at sænke it-udgifterne også medvirker til at eliminere brug af ulovlig software.
“Under alle omstændigheder er pris blot én af flere faktorer, der driver de illegale
software-aktiviteter ,” siger Gantz. ”Den økonomiske krise vil uvægerligt få indflydelse,
både i negativ og positiv retning, men den er blot én af flere faktorer og vi kommer
næppe til at kende dens påvirkning før vi har næste års tal på plads.”
Undersøgelsen dækker 110 lande og er blevet uafhængigt udført af IDC, it-industriens
ledende globale analysevirksomhed. Den dækker ulovlig brug af al software, der
installeres på pc’er – både stationære og bærbare. Undersøgelsen dækker ikke andre typer
software som fx serversoftware og mainframesoftware.
For yderligere detaljer eller en kopi af den fulde undersøgelse, besøg venligst
www.bsa.org/globalstudy.
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Om BSA
Business Software Alliance (www.bsa.org) er den ledende organisation til fremme af en legal og sikker
digital verden. BSA er talerør for hele verdens kommercielle softwareindustri og dens hardwarepartnere i
forhold til regeringer og internationale markeder. Dets medlemmer repræsenterer en af de hurtigst
voksende industrier i verden. BSAs initiativer fremmer teknologiinnovation gennem uddannelse og
politiske tiltag, der fordrer copyright-beskyttelse, sikkerhed på Internettet og internethandel. BSAs
medlemmer inkluderer Adobe, Altium, Apple, Autodesk, Bentley Systems, CNC, Corel, CyberLink,
Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, Embarcadero, Famatech, FrontRange Solutions, Mamut,
Materialise Software, Microsoft, Mindjet, NedGraphics, O&O Software, Quark, Ringler-Informatik,
Scalable Software, Siemens, Staff & Line, Symantec, Tekla og The MathWorks.
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