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Norge verst i Skandinavia:

Nå øker piratvirksomheten igjen
Nordmenn piratkopierer mer programvare enn svenskene og danskene. Nesten hvert tredje program
som brukes i Norge er ulovlig lisensiert, viser en ny undersøkelse i regi av Business Software Alliance
(BSA).
Piratkopieringen har vært noenlunde stabil i Skandinavia de siste årene, men forsetter å øke globalt. På
fem år har andelen ulovlig kopiert programvare økt med 8 prosent, fra 35 til 43 prosent.
Positiv trend har snudd
Norge beholder posisjonen som verst i Skandinavia med 29 prosent ulovlig lisensiert programvare,
etterfulgt av Danmark og Sverige på henholdsvis 26 og 25 prosent. Bruken av ulovlig lisensiert
programvare i Norge har hatt en svak nedgang siden 2005. Årets undersøkelse viser at trenden har
snudd – andelen er tilbake på 29 prosent, samme nivå som i 2006 og 2007.
– Piratvirksomheten har gradvis blitt redusert de siste årene, men årets studie viser at vi fortsatt har en
lang vei å gå. Vi må derfor fortsett jobbe systematisk for å beskytte eiendomsrettigheter knyttet til
innovasjon, spre kunnskap og skape gode holdninger, sier Thor B. Mosaker, talsmann i BSA Norge.
Mosaker forteller at BSA vil fortsette arbeidet med å informere ansvarlige myndigheter, bedrifter og
forbrukere om konsekvensene av å stjele programvare og betydningen dette har for samfunnet.
Piratutfordringer i finanskrisen
Det er utfordrende å redusere piratvirksomhet i et marked preget av finanskrisen. I trange tider har
mange lett for å velge lettvinne og ulovlige løsninger.
– Andelen ulovlig lisensiert kopier er fortsatt alt for høy i Norge og vi må fortsette arbeidet med å
redusere den. Vi kan ikke akseptere at nesten hver tredje nordmann tar seg til rette og bruker ulisensiert
programvare, sier Mosaker. Han mener at dette ikke kun har en skadelidende effekt på
programvareprodusentene.
– Bruker et selskap ulovlige piratprogrammer eksponerer de både seg selv og kundene for fare. Det kan
bli langt mer kostbart å rydde opp i etterkant, enn å betale for programvaren, advarer BSA-talsmannen.
Øker globalt
Til tross for finanskrisen falt piratkopieringen i mange markeder i fjor. Studien som ble gjennomført i 111
land viser at den ble redusert i 54 land, og økte i kun 19 land. Den økte piratkopiandelen er i stor grad et
resultat av at markeder med tradisjonelt høy piratkopivirksomhet, øker sin andel av det samlede
programvaremarkedet. Det er først og fremst land som Kina, India og Brasil som påvirker utviklingen i
denne retning.

Oversikt over piratkopieringsandelen de siste fem årene:
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Om undersøkelsen:
Undersøkelsen Global Piracy Study gjennomføres årlig av IDC på oppdrag fra Business Software Alliance
(BSA). Hele 111 land har deltatt i årets undersøkelse.
Rapporten 2009 Piracy Study er tilgjengelig i sin helhet på: www.bsa.org.
Om BSA
Business Software Alliance (www.bsa.org) er verdens fremste organisasjon på arbeid for en trygg og
lovregulert verden på internett. Vi kommuniserer med myndigheter og forbrukere på den internasjonale
arena på vegne av programvare-, maskinvare- og internettindustrien. BSAs medlemmer representerer
en av verdens raskest voksende bransjer. BSA gir databrukere opplæring og veiledning innen
opphavsrett for programvare og sikkerhet på nettet. Gjennom sitt arbeid for å bekjempe piratkopiering
av programvare fremmer også BSA retningslinjer som legger til rette for nyskapning og nye
forretningsmuligheter for sine medlemmer. BSA ble stiftet i 1988 og har i dag medlemmer som Adobe,
Altium, Apple, Asseco Poland S.A., Attachmate, Autodata Limited, Autodesk, AVEVA, Bentley Systems,
CNC, Corel, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, DBA Lab S.p.A., Mamut, Microsoft, Monotype
Imaging, NedGraphics, Progress Software, O&O Software, Scalable Software, Siemens, Symantec, Tekla
og The MathWorks.
Om IDC
IDC er en ledende tilbyder av sektorkunnskap, rådgivning og arrangementer innen
informasjonsteknologi, telekommunikasjon og konsumentteknologi. IDC hjelper IT-arbeidere, ledere og
investormiljøer til å foreta faktabaserte beslutninger om innkjøp og forretningsstrategi. Mer enn 1.000
IDC-analytikere tilbyr global, regional og lokal ekspertise om teknologi, bransjemuligheter og trender i
over 110 land verden over. IDC har i mer enn 46 år tilbudt strategisk innsikt for å hjelpe deres klienter til
å nå sine forretningsmål. IDC er del av IDG, verdens ledende leverandør av fagpresse, analyser og
arrangementer innen IKT-industrien. Les mer på www.idc.com.
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