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Sammanfattning 

 

Piratkopiering är väldigt vanligt nu för tiden, eftersom det är lätt att göra 

exakta kopior. Syftet med denna uppsats är att undersöka om det förekommer 

användande av piratkopierade program bland studenter på Karlstad 

universitet. Om det gör det, vad är anledningarna och hur ser de själva på sitt 

användande? I uppsatsen studeras enbart programvara och inte annat 

upphovsrättsligt skyddat material, som film eller musik. Studien är en icke-

slumpmässig statistisk undersökning. Resultat och slutsatser bygger på en 

kvantitativ undersökning, som genomförs på Karlstads universitet. Resultaten 

visar att det förekommer användande av piratkopierade program på Karlstads 

universitet. Den största anledningen till att använda piratkopierade program 

är rent ekonomisk. Det visar sig också att studenterna inte har några 

moraliska invändningar mot att använda piratkopierade program, dock är det 

endast ett fåtal, som kan tänka sig att piratkopiera program för att sälja och 

tjäna pengar.
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1 Inledning 
 

I ”Information om antipiratverksamhet” (2006) framgår att ”i takt med att 

datorerna blir fler och Internet används alltmer, piratkopieras också allt fler 

program”. Piratkopiering är väldigt vanligt eftersom det är lätt att göra exakta 

kopior. Piratkopiering sker från enskilda datoranvändare till ”proffspirater”, 

som säljer stulen programvara i stora mängder (”Information om 

antipiratverksamhet”, 2006). Personligen tror jag inte det finns så många som 

vill göra pengar på mjukvaror, alltså tanka ner och sprida proprietära 

mjukvaror för att tjäna pengar.  

 

Mycket tyder på att människor använder program utan lagliga/giltiga licenser 

trots att det finns fria alternativ. Enligt Business Software Alliance (BSA) var 

35 procent av all mjukvara 2004 i världen piratkopierad. Detta är en procent 

mindre än 2003. Dock steg förlusten från ca 29 miljarder dollar till 33 

miljarder dollar under samma tid (”Global Software Piracy Study”, 2006). 

Det händer att människor som köpt datorer för några år sedan, kanske via 

personalköp, vill uppdatera dem hårdvarumässigt med mer minne, större 

hårddisk, bättre grafikkort etc. Många väljer då även att installera ett nytt 

operativsystem, nyare officepaket osv. Ett problem som kan uppstå är att det 

blir väldigt dyrt att uppdatera till t ex WinXP. En uppgradering av 

Win98SE/WinME,Win2000 till WinXP Home edition kan kosta 920 kronor exkl 

moms (”Allt inom IT”, 2006-04-27a) och till WinXP Professional 1996 kronor 

exkl moms (”Allt inom IT”, 2006-04-27b).  

 

Det finns en modell som Holm (2006) refererar till, där tre variabler styr 

varför individer väljer att använda piratkopierade datorprogram; 1) individens 

nettovärdering av originalprogrammet, 2) priset för originalet 3) priset för 

piratkopian. Skillnaden mellan individer är hur mycket mer man är beredd att 

betala för att erhålla originalprogrammet jämfört med kostnaden för 

piratkopian. Priset på originalet ges av gällande detaljhandelspris (Holm, 

2006). Ett antagande kan då vara att individer ofta väljer att installera 
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piratkopierade datorprogram i sin dator. 

 

Som fria alternativ finns t ex GNU/Linux med massor av distributioner att 

välja mellan. I dessa distributioner följer det med många program för kontor, 

bildbehandling etc. Ett av de mer kända kontorsprogrammen som finns är 

OpenOffice.org 2, som är nästan eller lika bra som Microsoft Office och är 

gratis att ladda ner. I OpenOffice.org 2  finns det stöd för att öppna filer och 

spara filer i format, som gör att man kan dela filer med någon som använder 

MS Office. Numera följer ofta OpenOffice.org 2 med som en delkomponent i 

flera distributioner. 

 

En ytterligare aspekt är att användningen av digitalkameror har ökat de 

senaste åren. När dessa kameror köps följer det oftast med program för att 

redigera bilder. Många anser att de program som följer med har undermålig 

funktion eller vill ha ytterligare funktioner. Det förekommer då att man 

installerar t ex Adobe Photoshop CS2 eller någon äldre variant. Priset för 

Adobe Photoshop CS2 är 7895 ex moms (”Allt inom IT”, 2006-04-27c), vilket 

är mycket pengar i jämförelse med The GIMP 2, som sägs vara lika bra som 

Adobe Photoshop och dessutom är en fri mjukvara licensierad under General 

Public License (GPL). 

 

1.1 Problem 

Enligt ”Information om antipiratverksamhet” (2005) förekommer det 

piratprogram i hem, skolor, företag och myndigheter. Frågan är om det 

förekommer användande av piratkopierade program bland studenterna på 

Karlstads universitet (KAU) och om så är fallet, av vilka orsaker och hur ser de 

själva på sitt användande? 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att göra programleverantörer/producenter samt ledning och 
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studenter vid KAU medvetna om hur utbrett piratkopiering är bland 

studenterna på KAU, orsakerna till detta, samt hur studenterna själva ser på 

sitt användande. 

 

1.3 Målgrupp 

 

Uppsatsen är främst tänkt för leverantörer/producenter av datorprogram samt 

ledning och studenter vid KAU, men kan också vara för alla dem som har ett 

allmänt intresse för IT, datorer och dess användning och som vill öka sin 

vetskap om hur utbrett piratkopiering av datorprogram kan vara bland 

studenter. 

 

1.4 Avgränsning 
 

Inom ramen för min uppsats väljer jag att titta på piratkopiering av 

datorprogram och inte exempelvis filmer och musik, som även det kan vara ett 

stort problem.  

 

Min undersökning handlar enbart om piratkopiering av datorprogram bland 

studenter vid KAU. Jag väljer också att inte titta på vad som gäller angående 

upphovsrättliga aspekter, som gäller för datorprogram. Då uppsatsen är 

begränsad till svarande bland studenter vid KAU kom merparten att ingå i 

åldersgruppen 20 till 25 år. Skäl till att jag väljer att begränsa mig till 

gruppen studenter och en enkätstudie direkt på KAU är att det är dyrt att få 

ut enkäter via brev och det kan vara svårt att få tag i adresslistor.  
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2 Teoribakgrund 
 

2.1 Begreppsförklaring 
 

2.1.1 Mjukvara 
 

När jag pratar om mjukvara är det både som operativsystem och 

applikationsprogram. Applikationsprogram kan vara allt ifrån spel till 

nyttoprogram. 

 

2.1.2 Licens 
 

Varför det är viktigt med licenser? BSA anser att programutveckling är ett 

lagarbete som involverar flera programmerares, skribenters och grafikers 

kreativa idéer och talanger. Datorprogram är i likhet med andra kreativa verk 

som böcker, musik och film skyddade enligt lagar om upphovsrätt (”Varför det 

är viktigt med licenser”, 2006).  

 

De flesta program levereras med någon typ av licens. Denna är en 

förutsättning för att få använda programmet. Oftast säljs inte själva 

programmet som en vara, utan som licens för att få använda programmet. Det 

kan därför i princip inte säljas vidare utan endast licensen kan överlåtas. 

Normalt gäller en licens endast för en dator. Vill man köra programmet på 

flera datorer måste man köpa licenser för alla datorerna (Thorell, 2002, sid. 

204). 

 

När du köper ett datorprogram innebär detta inte att du köpt upphovsrätten 

till densamma. Du har istället köpt rätten att använda programmet under 

vissa restriktioner, som bestäms av upphovsrättsinnehavaren, oftast 

utgivaren. Reglerna för hur datorprogrammet får nyttjas beskrivs i ett 
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dokument som ofta visas när man installerar programmet. Detta dokument 

kallas oftast för End User Licens Agreement (EULA). Där beskrivs exakt vad 

man får göra och inte göra med datorprogrammet. Det är detta som är 

licensavtalet. Det är viktigt att man förstår och följer dess regler. I de flesta 

fall föreskrivs att man har rätt att installera programmet på en enda dator och 

göra en säkerhetskopia. Om du däremot kopierar, sprider, eller installerar 

programmet på någon annan dator som licensen inte tillåter, bryter man mot 

gällande upphovsrättslagar. Genom att hjälpa någon annan att göra obehöriga 

kopior gör du dig skyldig till brott mot upphovsrättslagarna (”Varför det är 

viktigt med licenser”, 2006). 

 

Det finns även licensformer som innebär större frihet att nyttja ett program. 

Den vanligaste är GNU General Public License (GPL). Den används för ca 70 

% av alla fria mjukvaror (Walleij, 2006, s.120). 

GPL huvudsakliga uppgift är att uppfylla de fyra villkoren 

• Friheten att köra programmet. 

• Friheten att studera hur programmet fungerar, då gäller det att tillgång 

till källkoden är fri. 

• Friheten att vidaredistribuera kopior. 

• Friheten att förbättra programmet. 

 

2.1.3 Piratkopierade datorprogram 
 

I uppsatsen väljer jag att kalla alla typer av olagliga kopior av program för 

piratprogram. Några av de varianter som finns är: 

• Olaglig kopia av program där det inte behövs någon licensnyckel för att 

använda den fullt ut.  

• Olaglig kopia av program som måste använda ett hårdvarulås eller på 

något annat sätt har någon spärr. Då kan en fil bytas ut för att kringgå 

låsmekanismen. 

• Olaglig kopia av program som har någon typ av licensnyckel som måste 
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skrivas in vid installationen. Här kan man då använda en förfalskad 

nyckel.  

 

2.2 Typer av piratverksamhet 
 

I ”Varför det är viktigt med licenser” (2006) menar man att förutom de 

rättsliga konsekvenserna innebär användning av kopierad eller förfalskad 

programvara även: 

• Större risk att utsättas för datavirus, defekta media eller på annat sätt 

defekt programvara. 

• Ofullständig eller ingen dokumentation. Inga garantier. 

• Ingen sådan teknisk support som licensierade användare har tillgång 

till. 

• Att du inte har några möjligheter att uppgradera programvaran. 

 

Alla typer av piratkopiering är olaglig, även om du bara kopierar ett enda 

program åt en vän (”Information om antipiratverksamhet”, 2006). Om du 

enbart hjälper någon annan att göra obehöriga kopior gör du dig skyldig till 

brott mot upphovsrättslagarna (”Varför det är viktigt med licenser”, 2006).  

 

Enligt ”Olika typer av piratkopiering” (2006) finns det fem kategorier av 

piratverksamhet gällande mjukvaror. Dessa är: 

• Piratverksamhet från slutanvändaren 

• Överanvändning i klient/server-miljö 

• Piratverksamhet på Internet 

• Laddning av hårddiskar 

• Programvaruförfalskning 

 

Piratverksamhet från slutanvändaren är när en anställd vid ett företag gör 

kopior av företagets programvara utan att vara giltig användare. De kan 
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använda ett lagligt exemplar och installera det på olika datorer. De kan 

kopiera media för installation, utnyttja uppgraderingserbjudanden utan att 

vara behörig eller anskaffa mjukvara för akademiskt bruk t.ex. 

studentlicenser. Det går även att byta cd-skivor, eller vilket media nu 

programmet ligger på, med andra utanför arbetsplatsen (”Olika typer av 

piratkopiering”, 2006). 

 

Överanvändande i klient/servermiljö. Denna typ av piratverksamhet är 

oftast ofrivillig. Innebörden är helt enkelt att flera anställda startar upp fler 

instanser av samma program utan att ha tillräckligt många licenser. Det går 

till på så sätt att på det lokala nätverket installeras programmen och de ska gå 

att användas av flera, men det finns inte kontroll av hur många som använder 

programmet samtidigt (”Olika typer av piratkopiering”, 2006). 

 

Piratverksamhet på Internet. Denna piratverksamhet huserar på Internet i 

olika skepnader, dels genom piratwebbplatser, där mjukvarorna görs 

hämtningsbara gratis dels via utbyte mot andra mjukvaror. Ytterligare ett sätt 

är att använda serverlösa nätverk (Peer – to - Peer), vilket möjliggör obehörig 

överföring av mjukvara (”Olika typer av piratkopiering”, 2006).  

 

Laddning av hårddiskar. Denna typ av piratverksamhet gäller när ett 

företag säljer datorer och då läser in olagliga kopior av mjukvara direkt ner på 

hårddisken. Detta för att göra deras datorer mera attraktiva för köparen 

(”Olika typer av piratkopiering”, 2006). 

 

Programvaruförfalskning eller counterfeiting, som det också heter. Detta 

uppstår när mjukvara dupliceras och säljs, och görs i syfte att imitera 

originalprodukten. I dessa fall säljs även kartong, manual, media och 

licensavtal. Allt för att få den att likna originalprodukten (”Olika typer av 

piratkopiering”, 2006).  

 

 

Anders Fridell, säljare på Atea/Martinsson ger vid samtal 2006-04-10 ett 
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exempel på vad som kan hända om ett företag använder en licensform, som 

innebär att företaget köper en ”prenumeration” av program hos t.ex. 

Microsoft. Då installerar företaget program på de datorer som behövs och 

betalar därefter kanske en gång per år. Det gäller för företaget att ha koll på 

hur många licenser de nyttjar. Om en anställd får tag i en sådan dator och den 

skänks bort till den anställde på grund av att datorn har blivit omodern måste 

företaget radera allt på hårddisken. Annars har den anställde helt plötsligt en 

piratkopia i sin dator utan att veta om det. 

 

Om en kund köper en dator direkt från en butik, kommer kunden bli ägare av 

licenserna till datorn, alltså användningsrätten av programmen. Dock kan 

licenserna vara bundna till den fysiska datorn och inte till personen som har 

köpt datorn. Om då kunden byter dator och anskaffar en nyare får inte kunden 

flytta över programmen från den första datorn till den nya. 

  

3 Metod och genomförande 
 

Undersökningen genomförs genom bland annat litteraturstudier, kvantitativ 

enkätundersökning inklusive kvalitativa svarsmöjligheter. 

 

För att få svar på mina frågor använder jag flera olika informationskällor. 

Materialet är inhämtat från böcker, tidskrifter och Internet, där Internet är 

den största källan för inhämtandet. Internet väljer jag av den anledningen att 

den informationen oftast är mera uppdaterad än det som är skrivet i litteratur. 

Samtidigt är jag medveten om att man behöver ett kritiskt synsätt vid 

inhämtade av information via Internet, då vem som helst dela med sig av sina 

egna synpunkter, utan seriöst innehåll och vetenskapliga belägg. 

 

Gällande information från Internet väljer jag att använda kända webbplatser 

som har funnits länge och har trovärdighet på olika sätt. Jag försöker att 

använda artiklar som jag uppfattar som objektiva. 
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I fältundersökningen begränsat jag målpopulationen till campusstuderande 

vid Karlstads Universitet. För att få fram ett någorlunda slumpvist urval har 

väljer jag att lämna ut enkäterna i Gläntan (ett samlingsställe och café för 

studenter), under en dag vid olika tider under skolans öppettider. 

 

3.1 Datamaterial 
Gällande datamaterial finns det två utgångspunkter (fig. 1). Den ena är 

primärdataundersökning, där datamaterialet samlas in för första gången 

genom enkäter, intervjuer eller bokföring/observationer. Den andra är att 

använda redan insamlad data, t ex via offentlig statistik eller omarbetning av 

tidigare insamlad data. Detta kallas då för sekundärdataundersökning, eller 

skrivbordsundersökning (Dahmström, 2005, s.75). I denna uppsats använder 

jag första alternativet, primärdataunderökning, och jag använder mig av 

metoden med enkäter. 

 

Varför väljer jag då att använda enkäter framför intervjuer? Enligt Dahmström 

(2005, s.93) kan det vara svårt att få personer att svara på känsliga frågor, om 

man inte tar till extra metoder vid intervjuer, vilket dessa frågor kan anses 

vara eftersom de avslöjar lagbrott. Detta är orsaken till att jag inte är 

Behov av datamaterial

Primärdata
*En undersökning görs för 

första gången.

*Data finns inte sedan  

tidigare.

*Enkäter.

Sekundärdata
*Redan insamlat 

datamaterial.

*Information från register, 

tidigare undersökningar. 

*Ytterligare bearbetning kan 

vara nödvändig.

Fig. 1: Datamaterial 

*En undersökning görs 
för första gången. 
*Data finns inte sedan  
tidigare. 
*Enkäter. 
 

*Redan insamlat 
datamaterial. 
*Information från register, 
tidigare undersökningar. 
*Ytterligare bearbetning 
kan vara nödvändig. 
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intresserad av att få en djupare diskussion i ämnet utan istället få statistiska 

svar på hur stor del av campusstudenterna som använder piratkopierad 

mjukvara. 

 

Vissa av frågorna kan uppfattas känsliga i och med att de handlar om ifall 

respondenterna är rättmättiga ägare av sina program (licenser) eller inte. 

Med detta som bakgrund väljer jag att använda mig av valurnemetoden 

(Dahmström, 2005, s.110). Valurnemetoden fungerar så, att respondenten 

lägger sitt svar i en förseglad urna. För att befrämja sanningshalten i svaren 

kan det vara behjälpligt att skydda anonymiteten vid besvarandet av enkäten. 

Jag upplyste respondenterna om att undersökningen var helt anonym. 

Dahmström (2005) beskriver dock att det finns en nackdel med denna metod 

och det är vid de fall man vill koppla ihop svaren med bakgrundsvariabler. Då  

jag inte är intresserad av några bakgrundsvariabler anser jag att denna 

nackdel inte berör min C-uppsats. 

 

3.2 Variabler 
 

För att kunna mäta förekomster av data måste jag använda någon typ av 

variabel att räkna på, och det finns olika typer av variabler. Man skiljer på 

kvalitativa (icke-numeriska) variabler och kvantitativa (numeriska) variabler. 

För kvantitativa skiljer man på diskreta och kontinuerliga variabler (fig. 2) 

(Körner, Wahlgren, 1998, s.15). 

Variabel

Kvalitativ

variabel

Kvantitativ

variabel

Diskret

variabel

Kontinuerlig

variabel

Dikotom

variabel

Fig. 2: Variabeluppdelning 

variabel 
 

variabel 

 

variabel 

 

variabel 

 
variabel 
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Till de kvalitativa variablerna tillhör t ex kön, ”Har du dator” eller liknande 

beskrivande variabler. Svaren är icke-numeriska. Kön kan endast anta två 

olika värden vilket då ger en dikotom variabel.  

De kvantitativa variablerna kan man direkt ge ett numeriskt värde, som ålder, 

hur mycket man väger, antal barn etc. Vissa av de kvantitativa variablerna 

kan anges exakt och är då en diskret variabel, som antal barn. Man kan inte 

ha ett halvt barn utan enbart heltal. Tittar man på ålder och längd kan de anta 

teoretiskt sett oändligt många värden. Då är variabeln kontinuerlig (Körner, 

Whalgren, 1998, s.15-16). 

 

I min undersökning använder jag enbart en variabel som är kvantitativ och det 

är respondenternas ålder, resterande är kvalitativa variabler. Om man 

använder en kvantitativ variabel som ålder, kan man dela in denna i 

intervaller vid datorbearbetning, t ex 18-24 kodas 1, alla 25-30 kodas 2 och 

31-65 kodas 3.  Jag väljer dock att inte göra detta, eftersom jag väljer en 

relativt åldersbegränsad grupp, som studenterna ändå är. Vid användandet av 

kvalitativa variabler kodar man dessa vanligtvis med siffror för att kunna 

räkna förekomster, vilket jag gör. 

 

3.3 Urval 
 

När man gör en undersökning måste man på något sätt välja ut enheter att 

undersöka. Man kan göra totalundersökningar. Som exempel kan man belysa 

frågan om alkoholvanor hos Sveriges befolkning i åldrarna 18-64. Det är i 

princip omöjligt att göra en totalundersökning i detta fall, eftersom det skulle 

bli så ofantligt dyrt. Resurserna att utföra undersökningen skulle bli enorma 

(Dahmström, 2005, s.233). Vi gör ett antagande att populationen i frågan ovan 

består av N st personer och av dessa väljer vi n st som ska vara med i 

undersökningen om alkoholvanor. Dessa n st personer blir då urvalet.  
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När man gör urvalet finns det två ingångsvägar, vilka i sin tur kan delas upp i 

flera delar. De två är slumpmässigt, respektive icke-slumpmässigt urval. Ett 

annat namn för slumpmässigt urval är sannolikhetsurval. Varje annat sätt än 

sannolikhetsurval är då icke-slumpmässigt urval (Dahmström, 2005, s.233). 

 

Den största anledningen till att man förordar slumpmässigt urval är att man 

då kan beräkna skattningar av okända parametrar i populationen, såsom 

medelvärden och totalvärden. Detta går eftersom stickprovsmedelvärdet 

ungefär överensstämmer med populationsmedelvärdet. Ett villkor för att detta 

ska fungera är att man gör ett slumpmässigt urval (Dahmström, 2005 s.233).  

 

Dahmström skriver i sin bok att trots att slumpmässiga urval är överlägsna de 

icke-slumpmässiga urvalen, görs ändå många urval där sannolikheten att vara 

med i undersökningen är noll för vissa enheter, samt helt okända för andra. 

Även om man försöker att uppnå det mest ideala förhållandet för en icke-

slumpmässig undersökning kan inte villkoren för slumpmässigt villkor bli 

uppfyllt. Dahmström menar att det beror på okunnighet att man väljer icke-

slumpvisurval men också på att behoven av noggrannhet inte upplevs som 

väsentliga. Även kostnad och bekvämlighetsaspekter kan vara av stor 

betydelse (Dahmström, 2005, s.233).  

 

För gruppen icke-sannolikhetsurval finns det flera varianter med olika 

fördelar och nackdelar, som kan användas vid olika situationer. 

Bekvämlighetsurval eller tillfällighetsurval kan liknas vid att man vill göra 

stickprov på äpplen som ligger levererade i lådor. För att kontrollera i vilket 

skick äpplena är, väljer man gärna att kontrollera de som ligger överst, 

eftersom de är lättillgängliga. Detta kan vara dumt, eftersom dåliga äpplen 

oftast ligger längst ner i lådan. Därmed är inte det översta lagret 

representativt för hela lådan. (Holme, Solvang, 1997, s.183). 

 

Icke-sannolikhetsurval används för det mesta i kvalitativa undersökningar, 
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men går naturligtvis även att använda till kvantitativa undersökningar. Inom 

denna urvalsmetod finns det några olika förfaringssätt att gå tillväga på och 

dessa är; subjektiva urval, självselekterande urval, tillfällighetsurval och 

kvoturval (Johansson-Lindfors, 1993, s.95). Kvoturval är den icke-sannolikhets-

urvals metod som kan garantera någon form av säker koppling mellan 

stickprovet och populationen. Forskaren bestämmer då i förväg hur stor del av 

informationsenheterna som ska ha vissa egenskaper, t.ex. kön och ålder 

(Johansson-Lindfors, 1993, s.96). 

 

Oavsett vilket icke-sannolikhetsurval man använder sig av, har de gemensamt 

att det i statistisk mening begränsar representativiteten och 

generaliseringsmöjligheterna (Johansson-Lindfors, 1993, s.96). 

 

Jag väljer att använda kvoturval, vilket är en icke-slumpvis urvalsmetod. 

Denna urvalsmetod går ut på att kvotera in respondenterna. Jag ställer upp ett 

antal egenskaper för vilka som ska komma med i mitt urval. Dessa egenskaper 

ska vara lätta att uppfatta i ett första möte med respondenterna. Dessa 

egenskaper är: 

• Det skall vara 25 kvinnor och 25 män. Jag tog beslut om att jag vill ha 50 

respondenter då jag anser att detta antal är hanterbart, då jag själv 

kommer att dela ut enkäterna.  

• Respondenterna skall uppehålla sig i cafét Gläntan, vilket är ett centralt 

café på KAU.  

 

Gällande täckningsfel kan man se nackdelar med att jag bara delade ut 

enkäterna under en dag. Det kan förhålla sig så, att det t.ex. inte befann sig 

några teknikintresserad studenter i Gläntan den dag jag valde. Eller tvärtom, 

det kanske bara var teknik- och dataintresserade studenter på plats den 

aktuella dagen, vilka då kanske hade det lättare att besvara frågorna på 

enkäten. Det är därför svårt att avgöra graden av slumpmässighet, men man 

får se det som att det ändå var slumpen, som avgjorde mina respondenter. 
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Tyvärr väljer vissa campusstudenter att aldrig besöka Gläntan och kommer 

därmed inte med i urvalet. Detta gör att det uppkommer osäkerhetsfaktorer 

gällande urvalet. 

 

Då man gör en tillfällighetsundersökning, som jag utför, innebär det att de 

enheter som kommer med i stickprovet, varken bestäms fullständigt av mig 

själv, eftersom respondenten kan neka att vara med, eller av enheterna själva, 

eftersom jag på något omedvetet sätt kan välja vissa personer, som jag 

bedömer vill svara (Hellevik, 1984, s.78). 

 

Jag väljer att använda tillfällighetsurval trots att det har sina brister. 

Anledningen är att jag vill få så korrekta svar som möjligt, slippa externa 

bortfall, samt att kostnaden blir väldigt låg. Väljer jag att skicka ut enkäten 

blir jag tvungen att skicka med ett svarskuvert med ett löpnummer på, så att 

jag skall veta att jag får tillbaka ett svar, dessa nummer får ej vara kopplad till 

en individ, allt för att anonymiteten ska kunna upprätthållas. 

 

3.4 Utformning av enkäten 
 

Det finns många parametrar att uppfylla för att skapa ett bra 

frågeformulär/enkät. Detta är avgörande för att få resultaten att svara på 

mina frågeställningar. Först måste man få respondenten att villigt ställa upp 

att svara på frågorna. Sedan ska frågorna vara så pass lätta att förstå, att 

respondenten uppfattar frågan, som undersökaren vill att den ska uppfattas. 

Respondenten måste ha viljan att svara på hela enkäten och svara 

sanningsenligt. Det får inte vara betungande att besvara en enkät, därför 

måste den vara kort. Det optimala är att få respondenten positiv till hela 

undersökningen (Dahmström, 2005, s.123). Jag väljer att begränsa enkäten till 

en A4-sida. 
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Enligt Dahmström (2005, s.125) har man börjat ta hjälp av kunskaper från den 

kognitiva psykologin för att förstå hur man går till väga när en person svarar 

på en fråga. Man kan tänka sig processen hur man försöker tolka och förstå 

frågan för att kunna ge ett svar. Man letar i minnet efter fakta som behövs för 

att kunna besvara frågan. Innan frågan besvaras gör respondent en värdering 

och en bedömning av både frågan och det blivande svaret. Då jag ej är 

bevandrad i kognitiv psykologi har jag helt enkelt tagit hjälp av flera olika 

personer, som har fått gått igenom frågorna jag har beslutat att ha med på 

enkäten och via en iterativ process utformat frågorna, så att de ska vara så 

lätta som möjligt att läsa och besvara. 

 

Vid formulering av frågorna bör man vara klar med undersökningens syfte och 

frågeställning samt definiera mätbara variabler. Vid konstruktion av frågorna 

måste man tänka igenom varje fråga, varför den ska vara med, men också om 

respondenten kommer att svara på den. Det finns alltid risk för att 

respondenten avstår helt att besvara eller hoppar över frågor, det måste alltid 

beaktas. Frågekonstruktionen får hellre ta lite längre tid än att frågor förblir 

obesvarade och därmed kanske stjälper hela undersökningen (Dahmström, 

2005, s.124-125).  

 

En allmän regel vid konstruktion av frågor är att använda ett korrekt, enkelt 

och lättfattligt språk. Alla som tar del av enkäten ska kunna uppfatta 

frågornas innebörd. Frågorna bör inte heller vara så långa att man måste läsa 

den flera gånger för att förstå innebörden (Dahmström, 2005, s.128).   

 

Vad som gäller för svarsalternativen är liknande som vid frågorna. De ska vara 

lättlästa och lättförståeliga för att undvika missförstånd. Det finns två typer av 

svarsalternativ, slutna och öppna svarsalternativ. Till de öppna 

svarsalternativen hör att respondenten själv får formulera sitt svar. De 

kvalitativa aspekterna kommer fram bättre, men svaren måste kodas innan de 

kan bearbetas med dator. För slutna svarsalternativ gäller att respondenten 

själv väljer ett av flera givna svarsalternativ. Frågorna blir lättare att besvara, 
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svaren blir lättare att bearbeta, samt att svarsalternativen måste täcka alla 

möjligheter. Eventuellt kan man välja att ha med ett svarsalternativ där 

respondenten själv kan fylla i ett svar (Körner, & Wahlgren, 1998, s.14). Jag 

väljer att använda slutna svarsalternativ av den anledningen att det blir 

lättare att ställa statistik över informationen. Dock väljer jag att ha två av 

frågorna med svarsalternativ, som är kombinerade med ett öppet och resten 

slutna. 

 

Det finns en allmän regel som anger att man bör börja med neutrala och 

okontroversiella frågor och sedan successivt närma sig de mera känsliga och 

ev. ”farliga” frågorna. Istället för att ställa en fråga rakt ut, rädd för att inte få 

ärliga svar, kan man använda tratt-tekniken. Många gånger vill man inte bara 

ha svar på de frågor som avser de speciella undersökningsvaribalerna, utan 

man börjar med bakgrundsvariabler, t ex kön, ålder, om de har dator etc. 

Dessa frågor uppfattas därmed som lätta och ofarliga. Man styr frågorna, som 

är generella mot en specifik fråga. Det är detta som kallas tratt-teknik 

(Dahmström, 2005, s.135).  

 

Jag väljer att inte fråga vilka utbildningar studenterna läser, eftersom det är 

svårt att specificera vad de läser och att de kan känna sig utpekade om de 

anger ålder, kön samt vad de läser. Med denna information finns möjligheten 

att få fram vem respondenten är. Exempel på en sådan situation kan vara om 

det är en kurs som det är få kvinnor i och med stor spridning på ålder, kan 

man få fram vilken som har svarat på enkäten. Ytterligare svårighet kan vara 

att ange inriktningar på vad respondenterna läser. Om det är någon som läser 

fristående kurser och inte någon speciell inriktning så finns det inget bra 

svarsalternativ för den personen. Av dessa anledningar väljer jag att inte ta 

med vad studenterna läser. Däremot är jag väl medveten om att det kan vara 

intressant för generaliserbarheten. 
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3.5 Testning 
 

Efter att enkäterna modifierats med hjälp av olika personer, som fått vara 

behjälpliga vid konstruktion av frågorna har enkäterna testats på fyra olika 

testpersoner. Dessa personer har fått bedöma om enkäten ger ett positivt 

intryck, läsa genom frågorna och besvara den. Jag har inte varit intresserad av 

vad de har svarat men jag har velat att de personerna skall fylla i enkäten på 

det sätt det är tänkt att respondenterna senare skulle göra. Efter att den 

första personen hade testat enkäten tog jag emot synpunkterna och 

omarbetade en del frågor för att öka tydligenheten. Även inledningstexten 

ändrades. Sedan fick den andra personen göra en verklig test av enkäten. Här 

framkom ytterligare synpunkter på förbättringar, som sedan ändrades och 

lades till. De två sista fick också göra en verklig test av enkäten. Då dessa 

personer inte hade någon invändning mot enkäten och frågorna bedömde jag 

det som att enkäten kunde användas i det utförande den nu var i. Jag kan 

sammanfatta att jag gjort enkätutformningen som ett iterativt arbete, där 

flera personers synpunkter har fått styra utförandet av enkäten. Den 

slutgiltiga enkäten finns i bilaga 1. 

 

3.6 Datainsamling 
 

Jag valde att göra undersökningen under en dag men under flera timmar för 

att inte samma människor skulle uppehålla sig i Gläntan. Utdelandet och 

insamlandet av de femtio enkäterna utfördes under 2006-03-01. Det finns 

inget vetenskapligt belägg för de tidpunkter jag valde, utan de bygger enbart 

på erfarenhet av hur schemana är upplagda för studenterna. Oftast mellan hel 

timme och kvart över, är det paus och många passar på att ta sig en kopp 

kaffe vid dessa tidpunkter, vilka då jag har använt mig av.  
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3.7 Bearbetning 
 

Då alla enkäter var utlämnade och insamlade, tog bearbetningen vid. 

Eftersom jag delade ut enkäter och skall databearbeta materialet, måste 

informationen från enkäterna matas in på en dator. Detta arbete görs 

manuellt och tar relativt lång tid trots att det är få enkäter, 50 stycken. 

Anledning till att jag vill ha in materialet i en dator är dess värdefullhet i att 

snabbt kunna göra beräkningar och beskrivande diagram. I överföringen från 

enkäterna till datorn kan det bli mycket fel, på grund av den mänskliga 

faktorn. Då mitt material inte var så omfattande kunde jag gå igenom 

materialet flera gånger för att minimera felkällorna ”mig själv”. Jag väljer att 

först registrera värdena i OpenOffice.org Calc (ett kalkylprogram som liknar 

Microsoft Excel) innan jag exporterar filen till SPSS 13 (ett statistik och 

prognosprogram, www.spss.com), där jag gör nästan alla beräkningar och 

diagram. 

 

3.7.1 Bortfall 
 

Enligt Dahmström (2005, s.321) är bortfall de element i ramen som tillhör 

målpopulationen och man har planerat att undersöka men som man ej fick 

något svar ifrån (eller motsvarande). Det finns två typer av bortfall, 

individbortfall (objektbortfall) och partiellt bortfall (variabelbortfall). I det 

första fallet får man inget svar alls på enkäten. I det andra fallet har 

respondenten besvarat enkäten men inte svarat på alla frågorna av olika 

anledningar. Anledningar till detta kan vara att frågorna är känsliga och som 

rör ämnen gällande brottslighet. Men oftast talar man om individbortfall 

(Dahmström, 2005, s.321).  

Individbortfall 

Eftersom jag valde att använda mig av tillfällighetsurval får inte denna 

undersökning något individbortfall, beroende på att jag gick runt och delade 

ut enkäter och samlade in dessa tills alla 50 enkäterna var utdelade, 
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besvarade och insamlade. På så sätt fick jag en respondent till varje enkät och 

därmed inget individbortfall. Däremot fick jag fråga fler personer, eftersom 

några nekade att vilja vara med i undersökningen, vilket kan liknas vid 

individbortfall. När jag frågade om den tilltänkta respondenten ville fylla i en 

enkät, så var det totalt fem som nekade att fylla i enkäten. Tre av dessa hade 

inte tid, och var på väg till föreläsning, två studenter ville helt enkelt inte 

deltaga. 

Partiellt bortfall 

I min undersökning fick jag fyra respondenter som avböjde att svara på en och 

samma fråga. Det är fråga 8 som lyder: ”Om du använder piratkopierade 

program vad är anledningen?” Här valde fyra personer att inte svara på 

frågan och därmed fick jag partiellt bortfall. Varför dessa respondenter inte 

valde att svara på frågan kan bara spekuleras i, men min uppfattning är att tre 

av dessa personer inte använder piratkopierade program och därmed hoppade 

över att läsa svarsalternativen till frågan. Det jag bygger denna uppfattning 

på är att de i frågan tidigare på enkäten beskriver att de enbart använder 

program de har nyttjanderätt till.  

 



21 

4 Undersökningsresultat 
Enkätsfrågorna finns i bilaga 1. 

Fråga 1: Kön 
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Fråga 2: Födelseår omräknat till ålder. 
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Fråga 3: Innehar du dator? 
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Fråga 4: Vilket operativsystem använder du? 
Här var flera val möjliga och två respondenter hade två markeringar. Därav 50 

träffar, fast det enbart var 48 respondenter. 
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Fråga 5: Uppdaterar du dina mjukvaror? 
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Fråga 6: Vad är anledningen till du att köper ett program 
Här var flera val möjliga och tre respondenter hade två markeringar. Därav 51 

träffar, fast det enbart var 48 respondenter. 
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Fråga 7: Har du giltiga licenser för de kommersiella program du nyttjar? 
 

OsäkerIngaNågraDe flestaAlla

Har du giltiga licenser

14

12

10

8

6

4

2

0

A
n

ta
l r

es
p

o
n

d
en

te
r

14
29,17%

6
12,5%

7
14,58%

13
27,08%

8
16,67%

 
 
Fråga 7: De som ej angivit att de har ”Alla” giltig licenser eller är ”Osäker”, slås ihop 
till en variabel med namn ”Innehar piratkopia”. 
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Fråga 8: Om du använder piratkopierade program vad är anledningen? 
 

Fyra respondenter av 48 valde att inte svara på denna fråga. 

När det finns en variabel som har sifferkod betyder det att respondenten har 

markerat flera alternativ. 20 respondenter hade flera markeringar. Därav 66 

träffar, fast det enbart var 44 respondenter. 
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Grafisk visning av ovanstående tabell. 
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Fråga 9: Har du slutat att köpa program sedan det gick att ladda ner piratkopior via 
Internet?  
När det finns en variabel som har sifferkod betyder det respondenten har 

markerat flera alternativ. 

Statistics

Internet
48

0

Valid

Missing

N

 
Internet

12 25,0 25,0 25,0

6 12,5 12,5 37,5

11 22,9 22,9 60,4

7 14,6 14,6 75,0

11 22,9 22,9 97,9

1 2,1 2,1 100,0

48 100,0 100,0

Nej

Ladda mera om jag
kunde

Aldrig köpt ett program

Ja helt

Osäker

23

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
Fråga 10: Anser du det moraliskt fel att använda piratkopierade program? 
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Fråga 11: Kan du tänka dig att sprida piratkopierade program för att tjäna pengar? 
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5 Analys och diskussion 
I problemformuleringen skrev jag att jag sökte svar på om det förekommer 

användande av piratkopierade program bland studenter på KAU och om så är 

fallet vilka orsaker finns det bakom, samt hur de ser på själva användandet.  

 

Den dag jag gjorde undersökningen uppmärksammade jag att kvinnor var 

överrepresenterade i Gläntan. Därför tog jag fram fördelning på 

campusstudenter vid KAU. 2006-03-07 var det totala antalet campusstudenter, 

både ny- och omregistrerade, 6901 och av dessa är 4324 kvinnor och 2577 är 

män (fig. 3).  

 

I min undersökning är det endast två av de 50 respondenterna som ej har 

dator (båda är män). Framträdande i undersökningen är att de mest nyttjade 

operativsystemen är Microsofts produkter. De OS som är överrepresenterade 

är Windows 2000, XP Home och XP Professional. Resultatet visar att hela 37 

studenter använder något av dessa OS. Ser man totalt på alla respondenter 

använder 42 studenter OS från Microsoft, vilket innebär ca 88 procent.  
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Fig. 3: Fördelning av campusstudenter 2006-03-07. 
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5.1 Förekommer det användande av piratkopierade program  
 

Enligt studien framkommer det att piratkopierade program nyttjas av 

studenter som var med i undersökningen. Jag väljer att gruppera frågan om 

respondenterna har giltiga licenser till sina kommersiella program, enligt 

följande: Alla, De flesta, Några av dem, Inga och slutligen ett alternativ för 

respondenterna som var osäkra om innehavet (fig. 4).  

 

 

Holm (2002) hänvisar till en studie gjord på Lunds universitet 1999/2000. I 

den undersökningen har de också tittat på hur stor del av studenternas 

program som är piratkopior. De använder en annan indelning än vad jag gör i 

min undersökning (fig. 5). Jag tittar på hur stor andel av studentens program 

som de har giltiga licenser för. 

 

Om man gör en översättning från mina variabler till den undersökningen från 
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Fig. 4: Har du giltiga licenser för de program du nyttjar. 



30 

av studenter på KAU har en lägre andel inte några giltiga licenser över huvud 

taget jämfört mot undersökningen i Lund. 

 

 

Det är intressant att se att det bara är kvinnor, åtta av 48, nästan 17 procent, 

som anger att de enbart använder giltiga licenser till alla sin program, medan 

det bland männen är sex respondenter, 12,5 procent, som anger att det inte 

innehar någon giltig licens överhuvudtaget (fig. 6).

Fig 5: Andel piratkopierade dataprogram. Från undersökningen i Lund 
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Fig 6: Innehav av licenser, fördelat män och kvinnor. 
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Om man slår ihop de alternativ som tillåter respondenten att svara att de ej 

har giltiga licenser till alla sina program till en variabel, ser man att det är så 

högt som ca 54 procent eller 26 stycken av respondenterna som använder 

piratprogram i någon utsträckning (fig. 7).  

 

Om man tittar tillbaka på figur 5 ser man att om man lägger ihop de studenter 

som anger att de har piratkopior, mer än ”26 procent”, får man det till ca 51-

54 procent. I den studien deltog drygt 300 studenter men det var 289 enkäter 

som uppfyllde deras villkor för att ingå i studien i Lund. 

 

En ytterligare intressant iakttagelse är att det är drygt 29 procent som uppger 

att de inte vet om de har giltiga licenser eller ej. Jag ansåg det vara värt att 

titta närmare på vilka bakomliggande orsaker det kan finnas när det gäller 

innehav av licenser. Några anledningar kan vara att det är någon annan än de 

själva som sköter uppdateringar och datorns service, de har köpt datorn i 

andra hand, bristande intresse/okunskap.  

 

För att få reda på vad som gäller om man hyrköper en dator, togs ytterligare 

kontakt med Anders Fridell, säljare på Atea/Martinsson 2006-04-11. Enligt 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

16,67%

54,17%

29,17% Alla

Innehar piratkopia

Osäker/Vet ej

A
nt

al
 r

es
po

nd
en

te
r

Fig 7: Visar en hopslagning av variablerna, De flesta, Några och Inga 
som blir variabeln Innehar piratkopia. 
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Anders finns det oklarheter gällande licenser på hyrköpsdatorer, vilket kan 

resultera i att respondenterna inte kan svara på om de har giltiga licenser till 

de program de nyttjar. Om man har en hyrdator eller anställningsköpt dator 

och betalar en månatlig avgift till en finansiär är det inte säkert att det är 

finansiären som är ägare av licenserna. Oavsett vilket, har man som hyrare 

nyttjanderätt på de program som är installerade på datorn. Dock kan jag ej 

dra någon slutsats om att det är hyrköpsdatorer det rör sig om, men det kan 

självfallet vara en orsak. Det kan även vara så lätt att studenten har fått sin 

dator och därmed inte vet om det medföljer några licensavtal. 

 

I undersökningen fann jag att den vanligaste orsaken att köpa ett program och 

därmed få giltig licens till programmet var att man ville ha manual med till sitt 

program. En iakttagelse är att en större andel inte vet av vilken anledning de 

köper ett program.   

 

5.2 Orsaker bakom nyttjande av piratkopierade program 
 

I undersökningen frågar jag vilka anledningar respondenterna har till att 

använda piratkopierade program. Här väljer fyra personer att inte svara. 

Orsaken till detta kan vara en otydlig formulering av frågan, att 

svarsalternativen inte är tillräckligt passande eller att de aktivt väljer att inte 

svara.  

 

Den största anledningen till att använda piratkopierade program är att det är 

ekonomiska aspekter som påverkar (fig. 8). Den näst största anledningen till 

att använda piratkopierade program är att någon annan har installerat 

programmen. Det var även 8 respondenter som svarade att de inte använder 

piratkopierade program. En av de respondenter som svarade att de ej 

använder piratkopierade program, valde även att välja alternativet ”Annat”:  

 ”Jag har barn & vill inte uppmuntra dem till att viss olaglig verksamhet 

 är ok.”.  
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En annan respondent utryckte sig på detta sätt även om den ej använder 

piratkopior, men använde alternativet Annat: 

 ”Använder ej pirat just nu, men kommer att skaffa, för jag behöver Word 

 till skolarbeten.”  

För den här personen vore det väldigt bra om skolan valde att stödja 

användande av fria mjukvaror t ex OpenOffice.org 2.0.  

 

Ytterligare en respondent valde att välja alternativet Annat, för att uttrycka 

sin synpunkt på att piratkopierade program är lättillgängliga, lättare än att 

köpa. Dock hade denna respondent även kryssat i att den inte använt 

piratkopierade program. 

 

Annan orsakSupport från
kompisar

Någon annan
har installerat

Vill inte betala till
tillverkaren

EkonomisktAnvänder ej
piratkopior

25

20

15

10

5

0

S
u

m
m

er
in

g
 a

v 
an

ta
l t

rä
ff

ar

3
4,62%

8
12,31%

14
21,54%

7
10,77%

25
38,46%

8
12,31%

 
Fig 8: Anledning till att använda piratkopierade program. 
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5.3 Hur ser studenterna själva på användandet av piratkopierade 
program 
 

Under denna punkt lägger jag ihop två frågor. Frågorna använder jag för att 

få någon utpekning av hur respondenterna ställde sig till att använda 

piratkopierade program. Frågorna är ”Anser du det moraliskt fel att använda 

piratkopierade program?” och ”Kan du tänka dig att sprida piratkopierade 

program för att tjäna pengar?”. Resultaten visar tydligt att det är en stor del 

av studenterna som inte har någon betänksamhet i att använda piratkopierade 

program (fig. 9).  

 

 

 
 

 

 

Holm (2002) hänvisar till en studie gjord på Lunds universitet 1999/2000. I 

den fick studenterna besvara en fråga om de ansåg att piratkopiering ur etisk 

synpunkt är mer allvarlig eller mindre allvarlig än, snatteri, fusk på tentamen, 

hembränning och fortkörning. Enligt den undersökningen anser en stor del att 
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Fig 9: Anser du det fel att använda piratkopierade program? 
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piratkopiering etiskt sett är mindre allvarlig än de andra brotten 

(Holm, 2006). 

 

Det går inte att göra en direkt jämförelse med min undersökning, men jag 

anser ändå det intressant att användningen av piratkopierade program inte 

anses som någon direkt omoralisk fråga, utan något som studenterna bara 

gör. Det är intressant att se att några som svarat anser att det är moraliskt fel 

att använda piratkopierade program men inte har någon giltig licens 

överhuvudtaget. Hela nio av 48 studenter skulle ladda ner mera piratkopior 

om de hade möjlighet.  

 

I fallet med att sprida program för att tjäna pengar är det betydligt lägre, 

knappt 11 procent, medan de som inte vill sprida program för att tjäna pengar 

är drygt 83 procent. 
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6 Slutsatser 
 

Slutsatserna presenteras per delfråga. 

 

Förekommer det användande av piratkopierade program vid KAU? 

Det är tydliga indikationer på att piratkopierade program nyttjas av 

studenterna. Hela 54 procent, alltså varannan student uppger att de använder 

piratkopierade program i någon utsträckning. Det ska jämföras med att det är 

endast knappt 17 procent som svarar att de har giltiga licenser till alla sina 

kommersiella program som de använder. Resterande vet helt enkelt inte om 

det har giltiga licenser eller ej på sin dator. 

 

Vilka är orsakerna för nyttjande av piratkopierade program enligt 

studien? 

Den givet största anledningen till att använda piratkopierade program är rent 

ekonomiska aspekter. Den näst största anledningen till användande av 

piratkopierade program är att någon annan har installerat dem. 

 

Hur ser studenterna själva på sitt användande av piratkopierade 

program? 

Under denna punkt slår jag ihop två moraliska aspekter på användandet av 

piratkopierade program. En stor övervägande del av respondenterna har inga 

moraliska dubier att använda piratkopierade program. Dock ska detta vägas 

mot att endast ett fåtal kan tänkas sig att sprida piratkopierade program för 

att tjäna pengar. Men det är ända ca 10 procent.  

 

Personligen tror jag att det är allmänt accepterat att använda piratkopierade 

program i kombination med att folk anser att det är en väldigt liten risk att 

”åka fast” om man använder olicensierade mjukvaror. Det är som att vara ute 

i trafiken, det är tyvärr allmänt accepterat att köra ett antal kilometer i 

timmen för fort. 
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Bilaga 1 - Enkäten 
 



Hej jag heter Mats Rosendahl (mats@rosendahlteknik.se) och gör en undersökning för en
C-uppsats i Informatik som jag skriver vid Karlstads Universitet.

Undersökningen gäller mjukvaror och dina svar behandlas helt anonymt. Svaren kan inte
kopplas till någon individ då enkäten läggs i ett kuvert, som sedan läggs i en försluten
låda.

Fråga 1: Kön

Fråga 2: Ange ditt födelsår.    ________

Fråga 3: Innehar du en dator?

Vid Nej. Jag tackar för din medverkan.

Fråga 4: Vilket Operativsystem använder du?

Fråga 5: Uppdaterar du dina mjukvaror?

Fråga 6: Vad är anledningen till att du köper ett program? Flera val är möjliga

Fråga 7: Har du giltiga licenser för de kommersiella program du nyttjar?

Fråga 8: Om du använder piratkopierade progam vad är anledningen? Flera val är

               möjliga

Fråga 9: Har du slutat att köpa program sedan det gick att ladda ner piratkopior via
                internet?

Fråga 10: Anser du det moraliskt fel att använda piratkopierade program?

Fråga 11: Kan du tänka dig att sprida piratkopierade program för att tjäna pengar?

Jag tackar så mycket för din medverkan, resultatet av denna studie och enkät kan sedan
läsas som en uppsats på biblioteket när den är färdigskriven.

Kvinna Man

Windows 9X, Millenium Win 2000, Win XP Home, Win XP Professional

MAC OS < 10 GNU/Linux (Mandriva, Feodora, Debian mfl.)

Mac OS > 10 (Tiger /  X) Övriga

Vill inte betala till tillverkaren

Bra support från kompisar
Någon annan har installerat

Vet inte om det finns något fritt alternativ

Jag skulle ladda ner mera program om jag kunde.

Osäker/Vet ej

Nej

Använder ej piratkopierad program

NejJa

Ekonomiskt

Annat. Ange gärna orsak:_________________________________________

Vill ha manualer och tillgång till nedladdning av uppdateringar.

Mervärde i att äga orginalet.

Vet ej

Annat. Ange gärna orsak:_________________________________________

Vill stödja produktion

Kan inte själv ladda ned.

Vet ej

NejJa Osäker

NejJa Osäker

NejJa Osäker

Har aldrig köpt ett program

Alla De flesta av dem. Några av dem.

Inga Osäker/Vet ej

Ja helt


