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Mere trafik til ulovlige sider 

Danskernes digitale fodspor er spækket med besøg til ulovlige tjenester. Hele 596 millioner 

gange klikkede danskere sig ind på ulovlige sider i 20171. Det er 596 millioner besøg, der kunne 

været gået til lovlige sider med lovlige produkter. Dermed er penge fra denne trafik faldet i 

hænderne på bagmænd til ulovlige tjenester – penge, der skulle være gået til produkternes 

rettighedshavere, hvor både de direkte indtægter fra produkterne, samt annonceindtægter og 

personfølsomme data er gået til kriminelle bagmænd. 

 

Danskernes trafik til ulovlige sider er steget betragteligt, når vi sammenligner med 2016, hvor 

ulovlige sider blev besøgt 356 millioner gange. Det er en stigning på godt 67 procent. Brugen 

af tjenester via mobile enheder er desuden vokset eksplosivt i 2017, og det afspejles i forbruget. 

Det er kort sagt blevet endnu lettere at bruge ulovligt indhold, fordi tjenesterne nu understøtter 

mobilbrug. Det er en tendens, danskerne har taget til sig, både hvad angår lovlig brug og ulovlig 

brug, og det er også en tendens, vi ser på et globalt plan og ikke kun i Danmark. 

 

 

 

Det er særligt én ulovlig tjeneste, der har haft indflydelse på stigningen i besøg til ulovlige 

streamingtjenester i 2017. Streamingtjenesten hed først 123ovies, men rebrandede sig til 

                                                 
1 Internetanalysefirmaet SimilarWeb er benyttet som dataleverandør til at beregne antallet af besøg på ulovlige 

sider. SimilarWeb estimerer antallet af besøg på hjemmesider på baggrund af mange datapunkter. 

https://www.similarweb.com/ 

 

https://www.similarweb.com/
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GoMovies, sidenhen GoStream og efterfølgende diverse andre navne.2 Tjenestens popularitet 

steg voldsomt i 2017 fra 40 millioner besøg i 2016 til 175 millioner besøg i 2017 – en stigning 

på 337 procent, hvoraf langt det meste af trafikken stammer fra mobile enheder.  

 

 

Grafen ovenover viser antallet af danske besøg på den voldsomt populære streaming-tjeneste 123Movies. De 
forskellige datapunkter viser, hvordan den ulovlige tjeneste genopstår under nye domænenavne. Ved udgangen af 
2017 var tjenesten spredt ud på adskillige domæner, og den 19. marts 2018 meddelte folk bag tjenesten, at de ville 
lukke for bestandigt. 

  

IPTV  

Et nyere fænomen inden for ulovlig streaming er brugen af ulovlige tv-abonnementer også 

kaldet IPTV. Ofte skal brugerne downloade et program til deres computer, som giver adgang 

til store mængder tv-kanaler til en brøkdel af markedsprisen. Udviklingen i besøgstallet til 

siderne har været kraftigt stigende i 2017 – en stigning på 84 procent fra januar til december. 

Selvom besøgstallet ikke siger noget om det faktiske forbrug, da brugerne i de fleste tilfælde 

kun besøger siderne én gang for at downloade programmet, giver tallet en klar indikation af, 

at interessen for IPTV er stigende. Besøgstallet til IPTV-sider er stadig væsentligt lavere end til 

sider, der tilbyder film og serier, og derfor er det vigtigt at sætte ind med blokeringer mod 

IPTV-tjenesterne hurtigst muligt, så brugerne ikke bliver forvænt til ulovligt tv, som det er sket 

med blandt andet film og serier. Når først brugerne er vant til at få al indhold leveret det samme 

sted gratis, eller meget billigt, er det svært at afvænne dem igen.  

                                                 
2 Tjenesten og dens bagmænd var hårdt presset fra forskellige kanter, bl.a. den amerikanske regering, og stod 
også på en blokeringsanmodning fra RettighedsAlliancen, da den annoncerede sin lukning den 19. marts 2018. 
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Live sport 

Også ulovlige live sports-tjenester har fanget danskernes interesse. Alene i 2017 besøgte 

danskerne ulovlige sider med livestreaming af sportskampe 2,96 millioner gange, hvilket 

svarer til knap 250.000 månedlige besøg og en stigning på 28 procent fra januar til december. 

I modsætning til IPTV-siderne afspejler tallene i højere grad det faktiske forbrug, da det her er 

nødvendigt at besøge den ulovlige side, hver gang man ønsker at se en kamp for at tilgå 

livestreamingen. Desuden har vi også en indikation af, at brugerne har fundet ‘favorittjenester’, 

da over halvdelen af trafikken til siderne kommer fra direkte indtastninger og ikke ved 

søgninger på fx Google.  
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Lukkede tjenester og danske bagmænd 

I 2017 eksisterede der fire lukkede, danske tjenester på det ulovlige marked: DanishBits, 

Hounddawgs, Nordicbits og Infinity-t. DanishBits og Hounddawgs var de mest populære med 

henholdsvis 18 millioner og 20 millioner besøg i 2017 alene. Infinity-t havde 186 tusinde besøg 

og NordicBits havde 102 tusinde besøg. Så selvom fire tjenester lyder begrænset, har de enorm 

indflydelse på det ulovlige marked i Danmark, dels på grund af de høje besøgstal, dels fordi det 

er tjenester med danske bagmænd og et dedikeret fokus på dansk indhold.  

 

Tjenesterne er populære blandt de danske brugere, blandt andet fordi, det er her, at dansk 

indhold bliver lagt ud først. Lukningen af tjenesterne har derfor stor indvirkning på det 

ulovlige marked. Fælles for de fire ulovlige tjenester er, at de har danske bagmænd, og at de 

primært bruges af danskere. Det er derfor oplagt at efterforske og føre straffesager i Danmark 

mod de danske bagmænd, hvilket også er et fokus for RettighedsAlliancen. 

 

Der har været meget aktivitet i de lukkede netværk i 2017. Både Hounddawgs og Infinity-t 

lukkede i kølvandet på en sikkerhedsbrist i deres system. Det resulterede i, at Nordicbits 

oplevede en 500 procents stigning i deres besøgstal. Det viser tydeligt, at brugerne af de 

ulovlige fildelingstjenester ikke har mange alternativer, hvis deres foretrukne tjeneste lukker. 

Der er ”kun” to større lukkede fildelingstjenester med danske bagmænd tilbage, som 

RettighedsAlliancen lige nu arbejder på at få lukket.  
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Stream ripping 

Også stream ripping af musik er vokset i popularitet i 2017. Stream ripping-tjenester gør det 

muligt at konvertere og downloade indhold fra lovlige tjenester som fx Spotify og YouTube. Det 

mindsker incitamentet til at bruge de lovlige tjenester eller betale for abonnementer, da 

ripping-tjenesterne tilbyder al musik både gratis og tilgængeligt, også offline på fx 

mobiltelefonen.  
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Som ovenstående overblik viser, findes der mange forskellige måder at distribuere og forbruge 

indhold ulovligt på. Udviklingen i 2017 viser, at problemet vokser, og at de ulovlige tjenesters 

dominans på markedet har voldsomme konsekvenser for både forbrugere og rettighedshavere.  

 

Derfor er det stadigvæk, på trods af de positive resultater og udviklingen af effektive værktøjer, 

sådan, at det i meget høj grad er de kriminelle, der sætter dagsordenen og er med til at regulere 

og styre både markedspriser og variationen af de lovlige produkter, der udbydes. På den måde 

underminerer det ulovlige marked de lovlige tjenester, og det stiller højere og højere krav til 

det arbejde og de værktøjer, som bruges til at bekæmpe det ulovlige marked. Hvis vi 

fremadrettet skal se en mærkbar effekt af indsatsen mod det ulovlige marked, kræver det et 

øget fokus, en opskalering, og en videreudvikling af de værktøjer, som RettighedsAlliancen har 

i dag.  

 

Milepæle og fremskridt  

RettighedsAlliancen har i 2017 nået en række vigtige milepæle i digital håndhævelse. Det 

skyldes blandt andet en ihærdig politisk indsats og et målrettet fokus på udviklingen af 

juridiske værktøjer og påvirkning af brugeradfærd. Det er RettighedsAlliancens erfaring, at en 

helhedsorienteret tilgang, der både rummer konkrete håndhævelsesværktøjer samt oplysning 

og intervention i brugernes adfærd, er nødvendig for at komme de ulovlige tjenester og brugen 

af dem til livs.  

 

Denne tilgang er en dokumenteret effektiv strategi, der nu breder sig rundt i verden med 

Danmark som foregangsland. I 2017 affødte denne tilgang eksempelvis en dansk blokering af 

den ulovlige film- og tv-serie-tjeneste Popcorn Time, samt den historiske domfældelse af en 

dansk bagmand i en sag vedrørende udbredelsen af selvsamme tjeneste. Derudover har 

RettighedsAlliancen, i samarbejde med en bred kreds af online-aktører, udviklet den såkaldte 

Disruption Maskine3, der allerede er blevet et vigtigt værktøj i bekæmpelsen af ulovlige 

tjenester, og som fremadrettet skal automatiseres yderligere og bredes ud til flere aktører.   

 

For selvom RettighedsAlliancen oplever fremskridt, er forbruget af det ulovlige marked stadig 

alt for stort og hurtigt voksemde, og der er der brug for en fortsat målrettet indsats på området. 

Det er nødvendigt at øge muligheden for blokering af de ulovlige tjenester ved etableringen af 

et lovgrundlag, som gør myndighederne i stand til at gribe effektivt ind, og det er nødvendigt 

                                                 
3 https://torrentfreak.com/danes-deploy-disruption-machine-to-curb-online-piracy-171119/  

https://torrentfreak.com/danes-deploy-disruption-machine-to-curb-online-piracy-171119/
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at guide forbrugerne væk fra de ulovlige tjenester og direkte over til de lovlige. For i dag er det 

stadigt de ulovlige tjenester, der sætter dagsordenen og er med til at regulere markedspriserne 

og variationen af indhold og udbuddet af produkter. Det ulovlige marked er flyttet ind i det 

lovlige markeds finansieringsgrundlag og bliver i dag italesat som et væsentlig vilkår for 

finansiering og distribution af indhold. Samtidig ses en stigende tendens til, at de ulovlige 

tjenester bruger attraktivt indhold som musik, film, tv-serier og bøger som lokkemad over for 

internetbrugerne med det formål at udføre andre former for kriminalitet, fx tyveri af 

kreditkortoplysninger, overtage adgangen til brugernes netbank, eller at sælge disse 

oplysninger og adgang til brugernes computer på internettets sorte marked, Dark Web. Begge 

tendenser er dybt bekymrende, og derfor er RettighedsAlliancens aktiviteter afgørende for at 

skabe sikkerhed og tryghed på onlinemarkedet, både for rettighedshaverne og brugerne.  

 

Værktøjer mod det ulovlige marked 

I RettighedsAlliancen arbejder vi for at sikre fair forretningsvilkår og rammer for vores 

medlemmers produkter på digitale platforme. Derfor har RettighedsAlliancen en bred vifte af 

værktøjer til brug mod de ulovlige tjenester, der underminerer vores medlemmers arbejde.  

 

Det er RettighedsAlliancens erfaring, at interventioner i den ulovlige brugeradfærd kombineret 

med oplysning, der guider til lovlige tjenester, spiller en afgørende rolle i brugernes adfærd på 

nettet. Derudover har oplysning om, hvad der er lovligt og ulovligt den funktion, at den øger 

brugernes oplevelse af rimelighed i den generelle håndhævelse på området. Det skærper 

desuden brugernes ansvarsfølelse for deres færden, at de bliver gjort opmærksomme på, at de 

befinder sig på en ulovlig side. Frem til 2017 har RettighedsAlliancen arbejdet med det 

primære fokus at stoppe og intervenere i trafikken til de ulovlige sider, og i 2018 bliver fokus 

rettet mod at dirigere trafikken videre til de lovlige. RettighedsAlliancen arbejder med at fjerne 

så mange af de barrierer, der er for at træffe et lovligt valg, som muligt. Formålet er, at gøre 

valget let og intuitivt for brugerne, så det lovlige indhold også bliver det foretrukne. 

 

Bekæmpelsen af de ulovlige tjenester kræver i dag en mere digital-holistisk tilgang. Det 

forudsætter en stor forståelse for kombinationen af de digitale dynamikker, de menneskelige 

motivationsfaktorer og juridiske rammer for at kunne indkredse de midler, der virker. 

Håndhævelsen af rettigheder er derfor på den ene side fokuseret på at demotivere de ulovlige 

tjenester, ved blandt andet at besværliggøre tilgangen af trafik og pengestrømme. Og på den 

anden side at oplyse brugerne og skride ind over for ulovlig adfærd ved at blokere trafik, fjerne 

ulovlige produkter, give information gennem annoncer på ulovlige tjenester osv. samt 
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promovere de lovlige tjenester ved at synliggøre dem for brugerne. Kombinationen er en 

effektiv strategi, der breder sig til andre lande med Danmark som foregangsland. 

 

I det følgende introduceres de værktøjer, RettighedsAlliancen har i dag, og som vi arbejder på 

at videreudvikle.  

 

Blokeringer 

Blokeringer af internetbrugernes adgang til ulovlige tjenester er det mest effektive værktøj til 

at komme ulovlige tjenester til livs. I Danmark har vi det mest effektive blokeringssystem i 

verden, og det tilskriver vi det adfærdsdesign, vi i RettighedsAlliancen har udarbejdet i 

samarbejde med Kulturministeriet og Teleindustrien. Platformen Share With Care har til 

formål at motivere og guide brugerne videre fra de ulovlige tjenester og ind på de lovlige. 

Blokeringsskiltet, der dukker op på ulovlige, blokerede hjemmesider, linker i dag til 

hjemmesiden sharewithcare.dk, hvor brugeren kan finde en oversigt over alternative lovlige 

tjenester. I 2018 er målet, at gøre det endnu mere friktionsfrit for brugerne at tage det lovlige 

valg. RettighedsAlliancen arbejder på Share With Care version 2, hvor der implementeres en 

søgefunktion, så brugeren kan søge på den film eller tv-serie vedkommende leder efter, 

hvorefter de lovlige afspilningsmuligheder præsenteres.  

 

 

 

Blokering af ulovlige tjenester er i høj grad nødvendig. Alene i 2017 blev 500 af de mest 

populære film og tv-serier downloadet mere end 15 millioner gange fra danske IP-adresser og 

dette alene fra fildelingsnetværkene, de såkaldte peer to peer-netværk4. I dag gør 

RettighedsAlliancen brug af såkaldte domstolsblokeringer, hvilket kræver en manuel 

                                                 
4 MarkMonitor er benyttet som dataleverandør til at beregne antallet af download via fildelingsnetværk. 

MarkMonitor monitorerer antallet af peers forbundet til p2p netværket, der deler en film eller en tv-serie. 

https://www.markmonitor.com/ 

 

https://www.markmonitor.com/
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monitorering og identificering af de mest besøgte, ulovlige sider, som vi efterfølgende anmoder 

domstolen om at dømme ulovlige. Herefter blokeres de ulovlige sider af teleselskaberne, som 

også indsætter blokeringsskiltet med henvisning til Share With Care-platformen. I 2017 fik vi 

udviklet juraen fra, at afgørelserne handlede om hjemmesideadresser til, at de nu er dynamiske 

og omfatter den ulovlige tjeneste. Det betyder, at vi i dag kan lukke decentrale tjenester og 

deres “mirror sites”, der giver adgang til den ulovlige tjeneste, uden der skal indhentes en ny 

domstolsafgørelse hver gang en ny version af den ulovlige tjeneste dukker op. Det ses fx ved 

123Movies-eksemplet ovenfor. Der er dog stadig behov for at videreudvikle på den dynamiske 

blokering. Derfor arbejder RettighedsAlliancen i 2018 på at skabe de juridiske rammer og for 

at etablere et lovgrundlag, som kan give politiet mulighed for at blokere ulovlige sider.  

 

For effekten af blokeringer er ikke til at tage fejl af. I gennemsnit giver en blokering et fald på 

75 procent i antallet af besøgende fra danske IP-adresser. Et eksempel var lukningen af fem 

populære hjemmesider med ulovligt indhold ved en domstolskendelse i februar 2017. Før 

kendelsen havde siderne 1,7 millioner månedlige besøgende fra danske IP-adresser, men efter 

kendelsen faldt det månedlige besøg med knap 76 procent i oktober til 416 tusinde. En af de 

væsentligste årsager til, at siderne ikke oplever et 100 procent fald i besøgstal skyldes, at det 

ikke er alle danskere, der benytter deres teleudbyders DNS-tjeneste. 

 

 

 

Disruption Maskinen 
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I samarbejde med en bred kreds af online-aktører har RettighedsAlliancen udviklet et værktøj, 

som vi kalder “Disruption Maskinen”. Maskinen består af en liste over ulovlige sider, der deles 

i et netværk af aktører og samarbejdspartnere, der sørger for, at siderne blokeres, så der ikke 

sendes annoncer til dem. Formålet med Disruption Maskinen er at stoppe trafik og 

pengestrømme til de ulovlige tjenester og dermed ramme bagmændene, hvor det gør ondt – 

på pengepungen. Listen indeholder i dag mere end 2.500 ulovlige sider og opdateres hver 

måned.  

 

Indtil videre abonnerer en lang række annoncevirksomheder samt de danske teleselskaber på 

listen, og vi er i dialog med diverse betalingstjenester, som vi også ønsker skal abonnere. Vi har 

endnu ingen præcis effektmåling på Disruption Maskinen, men vi kan se, at den virker. Vi har 

påbegyndt effektmålingen, og resultaterne heraf vil kunne ses i løbet af 2018. Det kommende 

års fokus vil være på en automatisering af maskinen og en udvidelse af brugerkredsen til også 

at omfatte betalingstjenester, uddannelsesinstitutioner, online platforme og sociale medier for 

at skabe en 360 graders beskyttelse.  

 

 

 

IP Taskforce 

Som en følge af en ihærdige lobbyindsats og et godt samarbejde med blandt andre Dansk 

Industri og Dansk Erhverv, nedsatte justitsminister Søren Pape Poulsen i november 2017 en 

specialenhed, der skal behandle IP-kriminalitet. Enheden er placeret hos Bagmandspolitiet 

(SØIK) og fokuserer på den organiserede del af kriminaliteten – bagmændene. Regeringens 
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beslutning om at etablere en IP-taskforce er et stort og vigtigt skridt i indsatsen mod IP-

kriminalitet og en anerkendelse af, at det er en fælles udfordring, som kræver en fokuseret 

indsats.  

 

Taskforcen er på en seks måneders forsøgsbasis, men RettighedsAlliancen kæmper for at 

taskforcen gøres permanent, da der er et massivt behov for at bekæmpe IP-kriminelle. 

Rapporter fra EU og Europol dokumenterer, at IP-kriminalitet udgør nogle af de mest lukrative 

kriminelle aktiviteter og oftest er tæt forbundet med organiseret kriminalitet. Derfor mener vi 

i RettighedsAlliancen, at det også er vigtigt, at taskforcen udvikler nogle dynamiske værktøjer, 

som kan bruges i håndhævelsen – blandt andet at politiet kan foretage blokeringer af ulovlige 

sider.  

 

Et eksempel på vigtigheden af en permanent IP-taskforce er straffesagen mod den ulovlige 

tjeneste Popcorn Time. I 2015 meldte RettighedsAlliancen tjenesten til politiet, og det 

medførte, at to hjemmesider, som var en del af tjenesten, blev lukket, men selve tjenesten blev 

ikke blokeret, fordi politiet ikke havde, og stadig ikke har, de nødvendige beføjelser til at 

blokere for hjemmesider. Da politiet ikke kunne håndtere blokeringen af Popcorn Time-

tjenesten, førte RettighedsAlliancen en civil sag om dette, og Popcorn Time blev i 2017 

blokeret, således at danskere i dag ikke kan benytte tjenesten. 

 

På baggrund af RettighedsAlliancens anmeldelse til Bagmandspolitiet blev 

hjemmesidebagmanden i februar 2018 dømt for at udbrede Popcorn Time-tjenesten. Dommen 

er en milepæl i bekæmpelsen af ulovlig streaming på internettet, og er også et resultat af den 

øgede politiske opmærksomhed på området. Bagmanden blev dømt 6 måneders betinget 

fængsel. 

 

Udfordringen med at komme en ulovlig tjeneste som Popcorn Time til livs skyldes, at den er 

decentral og dermed ikke ligger på én samlet server, men er spredt ud på forskellige netværk 

og tjenester. På baggrund af blandt andet nyere retspraksis fra EU-Domstolen valgte også de 

danske domstole en teknologineutral tilgang til blokeringerne, hvilket indebærer, at vejen er 

banet for at benytte blokeringsværktøjet til andet og mere end hjemmesideblokeringer. 

RettighedsAlliancen arbejder nu på at blokere for live streams, der benyttes til ulovligt at sende 

sportsbegivenheder og stream ripping-tjenester, der benyttes til ulovligt at downloade 

permanente kopier af musik fra YouTube.  

 

Koncept- og kampagneværktøjer  
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RettighedsAlliancen mener grundlæggende, at brugerne bør kunne stilles til ansvar for ulovlig 

brug af indhold. Dette forudsætter en kontekst, hvor det har en faktisk konsekvens at bryde 

loven. Derfor arbejder RettighedsAlliancen med ansvarliggørelse gennem oplysning og 

motivering af ansvar via de platforme, som brugerne bevæger sig på, fx YouTube og Facebook. 

Samtidig læner vi os op ad en adfærdsvidenskabelig tilgang i vores aktiviteter fordi mennesker 

i meget høj grad styres af normer og autonome reaktionsmønstre. Derfor vil 

RettighedsAlliancen igennem adfærdsdesign og oplysningskampagner ændre på adfærd og de 

normer, der styrer adfærd. Samtidig arbejder vi med ansvarliggørelse gennem oplysning, fordi 

oplysning understøtter, at brugerne oplever det som rimeligt, at der håndhæves, fx ved at 

blokere for ulovlige hjemmesider.  

 

Et eksempel på en oplysningskampagne, der også har et adfærdsdesign, er Share With Care. 

En kampagne der blev udarbejdet i samarbejde med Kulturministeriet og teleselskaberne med 

det formål at rykke brugerne væk fra den blokerede ulovlige side, ved at linke til Share With 

Care-platformen fra selve blokeringen.  

 

Share With Care-platformen indeholder en liste over lovlige tjenester, som brugeren kan 

benytte, og på den måde bliver de “skubbet” væk fra de ulovlige og hen mod de lovlige tjenester. 

Derudover er der på de ulovlige sider implementeret oplysningsskilte, som blandt andet gør 

brugeren opmærksom på konsekvenserne ved at benytte den ulovlige side. Endelig benytter 

RettighedsAlliancen Google Adwords, så en bruger, der søger efter en ulovlig side, bliver 

informeret om at siden er ulovlig. Share With Care-hjemmesiden er blevet besøgt mere end 1 

million gange. 

 

I 2017 startede udviklingen af Share With Care 2-designet, som skal gøre det endnu nemmere 

for brugeren at tage det lovlige valg, ved også at implementere en søgemaskine i forlængelse af 

blokeringsskiltet. Søgemaskinen vil kunne guide brugeren direkte ind på en lovlig side, som 

udbyder den søgte titel.  

 

Fra 2016 til 2017 rullede kampagnen Os Der Elsker Film, der tog afsæt i den 

alarmerende vækst i ulovlig streaming af film og serier, blandt især unge, samt et generelt højt 

ulovligt forbrug af beskyttet indhold. Med Os Der Elsker Film er det lykkedes at samle hele 

filmbranchen samt en række andre centrale organisationer og myndigheder om én fælles 

kampagne og én fælles budskabsplatform. Målsætningen med Os Der Elsker Film var at skabe 

et massivt fokus på konsekvenserne ved ulovlig streaming.  
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Resultaterne fra kampagnen viser, at Os Der Elsker Films brug af humor, metoder og kanalmix 

er blevet modtaget positivt af den primære målgruppe, der generelt har tilkendegivet, at de 

kunne lide kampagnen. Kampagnefilmen er blevet set cirka 10 millioner gange i biografen og 

1,3 millioner gange online, hvor 81 procent af dem, der har set den, syntes den var god eller 

meget god. RettighedsAlliancen arbejder videre med de budskaber og aktiviteter, der blev 

udviklet og brugt i Os Der Elsker Film.  

Blandt andet med en treårig kampagne med fokus på lærebøger, som RettighedsAlliancen skød 

i gang i august 2017. Under navnet Os Der Elsker Viden, sætter kampagnen fokus på ulovlig 

deling af studiebøger. I takt med digitaliseringen er ulovlig deling af især e-bøger og digitale 

artikler blevet en voksende udfordring for undervisnings- og forlagsbranchen. I et tæt 

samarbejde med uddannelsesinstitutioner landet over samt blandt andre boghandlere, 

undervisere og bibliotekarer, går Os Der Elsker Viden derfor i dialog med studerende for at 

oplyse om reglerne for deling af studiebøger. Det er både branchen samt Uddannelses- og 

Forskningsministeriet og Kulturministeriet, der står bag kampagnen. 

  

Responsen har indtil videre været positiv med stor anerkendelse fra både studerende, 

undervisere og forfattere. RettighedsAlliancen udvikler løbende kampagnen, så Os Der Elsker 

Viden i løbet af de næste år sikrer en bæredygtig digital kultur og uddannelse for alle. 
 

RettighedsAlliancen er i gang med at udvikle et EU-finansieret undervisningskoncept, hvis 

formål er at øge bevidstheden om ophavsret og samtidig ændre adfærd blandt 12-16-årige børn 

og unge. I konceptet indgår, at der fremstilles en række værktøjer til underviserne, som tager 

udgangspunkt i elevernes adfærd på ulovlige sider, og derigennem målretter fortællinger om, 

hvilke konsekvenser færden på ulovlige sider har, og hvorfor ophavsrettigheder er vigtige. 

Projektet skal videreudvikles og implementeres blandt andet i samarbejde med Alinea, et 

forlag der er specialiseret i undervisningsmaterialer til grundskolen, samt /KL.7, en 

virksomhed der er specialiseret i adfærdsdesign. 

 

Hovedprioriteter i 2018 

RettighedsAlliancen vil i 2018 fortsætte med at gøre en væsentlig forskel i bekæmpelsen af det 

ulovlige marked. Det vil blive endnu sværere for kriminelle bagmænd at drifte ulovlige sider 

og tjenester, og der vil blive iværksat oplysningsinitiativer og guides til lovlige services.  

 

2018 bliver derfor året, hvor RettighedsAlliancen vil prioritere synliggørelsen af lovlige 

tjenester. Det gør vi i videreudviklingen og udvidelsen af vores Disruption Maskine, som ved 
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indlejringen af et søgefelt i forbindelse med blokeringsskiltene på de ulovlige sider, kan guide 

brugerne til den lovlige tjeneste, hvor den eftersøgte film eller serie befinder sig. Derudover vil 

vi fortsætte vores kampagne- og oplysningsaktiviteter, der i 2018 omfatter Share With Care 2, 

et adfærdsdesign, der gør opmærksom på lovlige tjenester, Os Der Elsker Viden, en kampagne 

der sætter fokus på ulovlig deling af litterært materiale, samt et undervisningskoncept, der har 

til formål at øge bevidstheden om ophavsret og samtidig ændre online-adfærd blandt børn og 

unge.  

 

Andre hovedprioriteter er at fortsætte de politiske aktiviteter for at sikre en permanent IP-

taskforce i Bagmandspolitiet (SØIK) og for at etablere et lovgrundlag, så politiet får 

bemyndigelse til at blokere for ulovlige tjenester.  

 

RettighedsAlliancens aktiviteter er vigtige og nødvendige i bekæmpelsen af det enorme, 

ulovlige online-marked. Nye ulovlige tjenester dukker konstant op og lokker brugerne med 

gratis indhold – og masser af det. Det medvirker til en underminering af det lovlige marked, 

og det er en barriere for udvikling af nye forretninger og produkter. Desuden sender det 

pengestrømme til kriminelle bagmænd, der er med til at finansiere organiseret kriminalitet. 

Derfor skal RettighedsAlliancen stå stærkt i 2018 for at bekæmpe den massive udvikling og 

brug af ulovlige tjenester. For at sikre fair forretningsvilkår og trygge rammer for vores 

medlemmer og brugerne af internettet.  

 

 

 

 

RettighedsAlliancens data levreres af SimilarWeb og MarkMonitor. 

 

 

 

 

 

København, marts 2018 

Pva. RettighedsAlliancens bestyrelse 

 

Direktør Maria Fredenslund 
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