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Summary 

During the last years there’ve been a few cases in Swedish court regarding 

illegal file sharing and several of these have resulted in high damages and the 

claims are mostly based on assumptions and estimations without any real 

facts to support it. With that in consideration, you have to ask the question 

whether the court’s rulings are based on the legislator’s intentions or if they 

voluntarily disregard them. 

 

To investigate and review this, the only aspects that are being touched upon 

are compensation within illegal file sharing. It’s done this way so that the 

main focus can be on the arguments from the copyrights owners for their 

alleged damages. After reviewing both the legislator’s intentions and the 

court’s reasoning its fairly obvious that the courts lack the critical perspective 

towards the copyrights owner’s arguments for their alleged damages that 

they’re supposed to have. 
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Sammanfattning 

Under senare år har det kommit ett par avgöranden i Sverige angående 

fildelningsbrott varav flera har lett till höga utdömda skadestånd på tämligen 

svaga grunder. Dessa svaga grunder som består av främst antaganden och 

uppskattningar utan uppbackande fakta leder till att man måste ifrågasätta 

huruvida domstolarna faktiskt dömer enligt de principer som lagstiftaren har 

stiftat eller ifall de självmant väljer att bortse ifrån dessa.  

 

För att undersöka och granska detta har enbart skadeståndsfrågorna inom 

fildelningsbrott berörts för att på så sätt kunna lägga fokus på de argument 

som lagts fram av upphovsmännen för att stödja sina påstådda skador. Efter 

en granskning av både gällande rätt och domstolarnas inställning till 

upphovsmännens argument blir det tyvärr tydligt att domstolarna inte haft den 

kritiska inställningen till upphovsmännens påstådda skador som de borde. 
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Förkortningar 

URL Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk 

 

SKL Skadeståndslag (1972:207)    

 

TPB The Pirate Bay   
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1 Inledning  

Illegal nedladdning är ett väldigt utbrett fenomen i dagens samhälle som är 

svårt för polisen att beivra. Det är ett upphovsrättsbrott som utgörs av två 

sidor, på den ena sidan upphovsrättighetsinnehavaren som ofta utgörs av stora 

bolag, och på den andra sidan nedladdaren - en vanlig medborgare och i 

många fall konsument till de stora bolagen. 1   

 

På senare tid har det kommit ett par uppmärksammade fall i svensk domstol 

där bolagen inte har nöjt sig med att den tilltalade får betala böter utan 

dessutom krävt höga skadestånd. Det finns många frågor kring dessa 

skadestånd varpå jag ska försöka besvara ett par av dem. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur domstolen kommer fram till 

de höga skadestånden inom fildelningsbrott och försöka reda ut hur väl de 

stämmer överens med lagstiftarens avsikt. 

1.2 Frågeställning 

För att uppfylla syftet har jag valt att arbeta utifrån frågeställningen: Är de 

höga skadestånden vid fildelningsbrott förenliga med lagstiftarens avsikt?  

1.3 Metod och material 

För att kunna besvara min frågeställning var jag först tvungen att genomföra 

en rättsundersökning kring skadeståndsreglerna för fildelning för att få en 

uppfattning om hur lagstiftaren har ansett det ska se ut i praktiken. Därefter 

undersökte jag hur det faktiskt ser ut i praktiken, hur domstolarna resonerar 

när de ska avgöra skadeståndsfrågor inom fildelningsbrott och avslutningsvis 

                                                 
1 Martin Hanberg, ”Fildelarna köper mest”, SvD Näringsliv, <http://www.svd.se/fildelarna-

koper-mest>, besökt 2017-01-02. 
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har jag granskat deras argument utifrån ett kritiskt perspektiv för att ta reda 

på ifall det är något som behöver ändras inom området. 

1.4 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa min uppsats så att den enbart berör 

skadeståndsanspråket i fildelningsbrott. Detta har lett till att jag inte tar upp 

andra immaterialrättsliga skadeståndsanspråk och därför finns det inte heller 

särskilt mycket relevant rättspraxis att ta upp eftersom det fortfarande är ett 

relativt nytt område. Gemensamt för de fall som finns är dock vilka skador 

man har begärt ersättning för och därför har jag valt att använda en stor del 

av uppsatsen till att redogöra för dessa skador, hur upphovsmännen har 

motiverat dem och undersöka ifall deras argumentation har några brister. 

1.5 Uppsatsens disposition 

Jag kommer att inleda med en redogörelse för den gällande rätten kring 

skadestånd i Sverige. Där kommer jag att presentera både vad som står i 

lagtexten samt vad som framkommer angående lagstiftarens tankar genom 

förarbetena. Avsnittet efter redogörs det för hur skadestånd har beräknats och 

motiverats i de största fallen och hur domstolarna ställer sig till 

skadeståndsfrågorna. Därefter kommer jag att inleda min egen analys kring 

ämnet och avslutningsvis försöker jag besvara min frågeställning som varit 

central för analysen. 
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2 Gällande rätt 

2.1 Lag (1960:729) om upphovsrätt till 

litterära och konstnärliga verk  

Skadeståndsanspråken inom upphovsrättsbrott regleras i 7 kap. lag 

(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL. Det är 

en lag som enligt 1 § skadeståndslag (1972:207), SKL, har företräde framför 

SKL som gäller i skadeståndsmål där det inte finns en specialreglering. I 54 

§ URL framgår det att om någon utnyttjar ett verk i strid mot URL så ska man 

betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen och ifall det har 

skett uppsåtligt eller av oaktsamhet så ska man dessutom ta särskild hänsyn 

till ytterligare ett par faktorer:  

 utebliven vinst 

 vinst som överträdaren har gjort 

 eventuell skada på verkets anseende 

 ideell skada, samt 

 upphovsmannens intresse av att intrång inte begås 

 

I lagtexten framgår det inte någonstans hur mycket de olika faktorerna enskilt 

ska väga in. Däremot uttrycks det tydligt i propositionen att de olika 

faktorerna inte är uttömmande och att den skadelidande ska ha full ersättning 

för utnyttjandet av upphovsrätten samt den ytterligare skada som intrånget 

har medfört. Dock åligger det fortfarande den skadelidande att styrka skadans 

omfattning och i de fall detta inte går ska man göra en skälighetsbedömning 

i enlighet med 35 kap. 5 § rättegångsbalken samtidigt som övriga allmänna 

processuella regler ska tillämpas. I propositionen står det även uttryckligen 

att anledningen till införandet av exemplet på intrångsgörarens vinst i 

lagtexten är för att det är enklare att bevisa än upphovsmannens uteblivna 

försäljning. Införandet ska ses som ett relevant sätt att beräkna skadan 

samtidigt som det betonas att man fortfarande inte kan kompenseras för mer 
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än den faktiska skadan.2 Jämför man med den tidigare propositionen står det 

även i den att man kan bli ersättningsskyldig för skälig ersättning och annan 

skada så införandet är snarare ett förtydligande än en ändring.3 

 

I EU-direktivet som föranledde ändringen till den nuvarande 54 § URL står 

det att man kan utgå ifrån två modeller, antingen beaktar man alla relevanta 

omständigheter för att beräkna den faktiskt skadan eller så kan rätten, där det 

anses lämpligt, fastställa skadeståndet till en summa motsvararande vad 

upphovsmännen hade erhållit ifall intrångsgöraren begärt tillstånd att utnyttja 

verket.4  

 

I senaste propositionen förtydligas hur skadeståndsanspråk ska behandlas:  

”Utgångspunkten är fortfarande att upphovsmannen endast kan få ersättning 

för den skada han eller hon har lidit. Precis som på det industriella 

rättsskyddets område syftar regeln däremot till att klargöra att skadeståndet 

inte ska vara så lågt att det blir mer ekonomiskt lönsamt att begå intrång än 

att göra rätt för sig.”5  

2.2 Skadeståndslag (1972:207) 

Som redan nämnts så är SKL dispositiv.6 Detta framgår av 1 § SKL och 

innebär att skadeståndsreglerna i URL har företräde. Dock saknas det 

bestämmelser kring jämkning i URL vilket innebär SKL:s regler om detta får 

fylla ut skadeståndsbestämmelserna i URL. I 6:2 SKL finns det en möjlighet 

att jämka skadestånd ifall det är oskäligt betungande för den skadeorsakande 

parten på grund av dennes ekonomiska situation. Detta är en bestämmelse 

som ska användas restriktivt och man måste samtidigt beakta den 

skadelidandes behov av ersättningen. Jämkning vid uppsåtliga brott är 

ovanligt och som regel sker det inte men det finns ett undantag till detta och 

det är om skadeståndet skulle innebära ett stort hinder för den skyldige att 

                                                 
2 Prop. 2008/09:67 s. 270 f. 
3 Prop. 1993/94:122 s. 40. 
4 Prop. 2008/09:67 s. 91. 
5 Prop. 2008/09:67 s. 272. 
6 Se avsnitt 2.1. 
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återanpassa sig i samhället. Dock får det inte röra sig om en systematisk 

brottslighet där man har insikt om skadan man orsakar vid varje händelse.7 

                                                 
7 NJA 1992 s. 660. 
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3 Praxis 

Det finns både fall som har genererat låga skadeståndsanspråk och fall som 

har genererat höga skadeståndsanspråk.8 Som tidigare nämnts kommer fokus 

i denna uppsats att ligga på de fall som genererat höga skadestånd och då 

främst på hur dessa skadestånd har motiverats. I Sverige har vi haft två stora 

fildelningsfall som benämns ”The Pirate Bay”9 och ”Beckfallet”10. Jag 

kommer först sammanfatta fallen i sin helhet innan jag fokuserar på 

skadeståndsanspråken.  

3.1 The Pirate Bay 

Detta fall utgörs av att fyra personer har drivit en hemsida där man kan ladda 

upp material som andra sedan kan ladda ned. Att driva hemsidan är inte ett 

upphovsrättsbrott i sig däremot ansågs de ha gjort sig skyldiga till medhjälp 

till de upphovsbrott som har skett på deras hemsida där andra personer har 

tillgängliggjort upphovsrättsskyddat material och de fyra åtalade dömdes till 

4-8 månaders fängelse. Varje persons straff berodde på hur mycket de ansågs 

ha medverkat i driften av hemsidan. Det diskuterades dessutom huruvida de 

kunde anses ha utnyttjat verken så som det krävs för att ersättningsskyldighet 

ska uppstå enligt 54 § URL men eftersom hemsidan inbringade 

reklamintäkter till de fyra personerna för att täcka deras driftkostnader så 

ansågs de ha utnyttjat verken för ett kommersiellt syfte. Därför ansågs de fyra 

personerna vara ersättningsskyldiga. 

 

I detta fall var det många olika parter mot de fyra personerna och deras 

skadeståndsanspråk byggde på två olika modeller. Därför har jag delat upp 

deras anspråk i tre olika grupper för att tydligt redogöra för deras modeller 

vid skadeståndsberäkningen. De som förde talan mot de åtalade kan delas upp 

                                                 
8 Ett exempel på ett fall med lågt skadeståndsanspråk är RH 2012:27 där man endast krävde 

ersättning för kostnaden av en film som uppgick till 229 SEK. 
9 RH 2013:27. 
10 Västmanlands tingsrätt mål B 506-12. 
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i tre grupper; skivbolagen11, de amerikanska filmbolagen12 och de nordiska 

filmbolagen13.  

3.1.1 Skivbolagens talan 

Skivbolagen anser att den skäliga ersättningen ska baseras på den 

genomsnittliga ersättningen för en legalt nedladdad låt eller album och att 

denna ersättning ska utgå för varje illegal nedladdning som har skett från The 

Pirate Bays, TPB:s, hemsida. 

 

Därefter har man gjort en uppskattning på andra skador som uppstått på grund 

av den oöverkomliga konkurrenssituation som uppstått efter TPB:s inträde 

och då främst skador som utebliven försäljning av cd-skivor, typskador i form 

av minskat intresse för skivor och minskade möjligheter att själva skapa och 

sälja på det vis TPB gjort. För att beräkna denna skada har man använt en 

modell som beaktar huruvida ljudupptagningen som gjordes tillgänglig via 

TPB fanns att tillgå på ett lagligt vis för konsumenterna när uppladdningen 

till TPB ägde rum.  

 

För de fall som ljudupptagningen fanns lagligt tillgänglig har man uppskattat 

den övriga skadan till dubbelt så stor som den skäliga ersättningen. För de fall 

som ljudupptagningarna gjordes tillgänglig mellan 1 och 10 dagar innan det 

legala alternativet har man istället beräknat det till tre gånger den skäliga 

ersättningen. För de fall som det tillgängliggjordes mellan 11 och 40 dagar 

innan har skadan beräknats till fyra gånger den skäliga ersättningen. För de 

fall som det tillgängliggjordes mellan 41 och 90 dagar innan har skadan 

beräknats till fem gånger den skäliga ersättningen och för de fall som det 

tillgängliggjordes mellan 91 och 130 dagar innan så har skadan uppskattats 

till sex gånger den skäliga ersättningen. Ifall det inte fanns någon möjlighet 

                                                 
11 Sony BMG Music Entertainment (Sweden) AB, Universal Music Aktiebolag, Playground 

Music Scandinavia AB, Bonnier Amigo Music Group AB, EMI Music Sweden Aktiebolag 

och Warner Music Sweden Aktiebolag. 
12 Warner Bros Entertainment Inc., Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc., Columbia Pictures 

Industries Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation och Mars Media Beteiligungs 

GmbH & co Filmproduktions. 
13 Yellow Bird Films AB och Nordisk Film Valby A/S. 
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att legalt ladda ned ljudupptagningen beräknades skadan till tio gånger den 

skäliga ersättningen.  

 

Man har angett att priset vid den aktuella tidpunkten för ett album var 6,5 euro 

och för enskilda låtar var det 0,7 euro. Sammanlagt uppgick deras 

skadeståndskrav till 2 118 071 euro. 

3.1.2 De amerikanska filmbolagens talan 

Även de amerikanska filmbolagen har haft anspråk på skälig ersättning samt 

andra skador. För den skäliga ersättningen utgick de ifrån samma modell som 

skivbolagen. De tog fram hur stor intäkt en legal nedladdning av verken hade 

genererat och därefter krävt denna ersättning för varje nedladdning som skett 

via hemsidan. Därefter har de för de andra skadorna utgått ifrån att effekten 

av TPB:s verksamhet är densamma som för skivbolagen fast de uppskattade 

dessa skador till samma storlek som den skäliga ersättningen. 

 

Sammanlagt uppgick deras skadeståndskrav till 93 050 080 SEK. 

3.1.3 De nordiska filmbolagens talan 

De nordiska filmbolagen utgick ifrån en annan modell än de andra. De utgick 

ifrån vad TPB hade varit tvungen att betala upprättsinnehavaren för licensen 

att lagligt lägga upp verken för nedladdning. I andra hand ville man ha 

ersättning enligt samma modell som de andra parterna. 

 

Även de nordiska filmbolagen hade anspråk på andra skador utöver den 

skäliga ersättningen. En av dessa andra skador var avsättningsskador, det vill 

säga minskade hyresintäkter av verken samt utebliven försäljning. Även deras 

marknadskampanjer stördes av den illegala nedladdningen redan i 

planeringsstadiet och åsamkade dem skada. Man menar att enbart vetskapen 

om att verken finns tillgängliga gratis på internet hade menlig inverkan på 

filmbolagens kampanjer. De menar även att de led av att filmernas lansering 

inte skedde på filmbolagens villkor. Dessutom led man av goodwill-förluster 
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eftersom man anser filmerna förekom i sammanhang där bolagen blev hånade 

av TPB. Dessa andra skador uppskattas till det dubbla beloppet av den skäliga 

ersättningen.   

 

Sammanlagt uppgick deras skadeståndskrav till 6 750 000 SEK. 

3.1.4 De åtalades inställning 

De åtalade bestrider samtliga yrkanden. De menar att målsägandebolagens 

försäljning inte har minskat av de åtalades handlingar och att det inte 

föreligger någon adekvat kausalitet mellan de åtalades handlingar och 

bolagens skador. De menar dessutom att antalet nedladdningar från hemsidan 

inte är detsamma som ett nedladdat verk och att denna räknare är behäftad 

med kraftiga felkällor. En del av nedladdningarna skedde dessutom av 

konsumenter till bolagen som ville ha ett smakprov av verket innan de 

bestämde sig för att lagligt införskaffa det. 

 

Det enda brottet som de är åtalade för är medhjälp till upphovsbrott och det 

finns inget stöd i URL för att en medhjälpare ska kunna hållas 

ersättningsskyldig för hela skadan. Dessutom menar man att eventuell 

ersättningsskyldighet ska jämkas.  

3.1.5 Hovrättens inställning 

3.1.5.1 Den skäliga ersättningen 

Hovrätten ansåg att de utredningar och siffror som lagts fram från bolagens 

sida är trovärdiga och därför finns det ingen anledning att ifrågasätta deras 

prisuppgifter eller hypotetiska licensavgifter. 

 

Däremot ansåg man likt de åtalade att man skulle vara försiktig i sin 

bedömning av antalet nedladdningar från hemsidan eftersom det fanns 

misstanke om betydande felkällor. Därför gjorde man istället en skönsmässig 

bedömning avseende hur många gånger varje verk hade laddats ned från TPB 

för att få fram en siffra som speglade verkligheten bättre. 
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Hovrätten beaktade även de åtalades argument om att en del av de 

nedladdningar som skedde var i form av smakprov för att tydligare kunna ta 

ställning till huruvida man ville legalt köpa verket. Man beaktade även att en 

del användare på hemsidan laddade ned verken utan att faktiskt ta del av dem. 

Allt detta måste enligt hovrätten beaktas för att inte bolagen ska bli 

överkompenserade. Med alla omständigheter beaktade väljer man därför att 

enbart räkna med hälften av de nedladdningar som hemsidan har beräknat. 

3.1.5.2 Ersättning för annan skada 

Hovrätten håller med skivbolagen om att ifall ett verk släpps på TPB innan 

det officiella lanseringsdatumet så är skadan större än om det skedde efter 

lanseringen. Dock vill de inte uppskatta förlusten till samma dignitet som 

skivbolagen med tanke på att deras resonemang grundar sig på den generella 

marknaden istället för de aktuella verken. Man anser likt vid den skäliga 

ersättningen att man måste vara försiktig i uppskattningarna och med den 

utgångspunkten uppskattar hovrätten skivbolagens annan skada till hälften av 

den skäliga ersättningen för de verk som lades upp på TPB efter 

lanseringsdatumet. För de verk som lades upp på TPB innan sitt officiella 

lanseringsdatum uppskattades den övriga skadan till samma belopp som den 

skäliga ersättningen och för de verk som aldrig officiellt lanserades 

uppskattades den övriga skadan till den dubbla skäliga ersättningen.  

 

Avseende de amerikanska filmbolagens yrkande på annan ersättning anser 

hovrätten att den skadan inte fullt ut kan läggas på de åtalade. Bolagens skada 

i form av försämrad förhandlingsposition mot legala distributörer är snarare 

att skylla på fildelningsbranschen i stort, inte bara TPB. Hovrätten anser att 

de endast ska ta ställning till skadan för de filmverk som lagts upp på TPB 

och därför ska målsägande inte ersättas för sådana 

marknadsstörningskostnader som beror på all illegal fildelning. Därför 

reducerar hovrätten den yrkade ersättningen för annan skada till hälften. 
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Hovrätten anser att utredningen för att kartlägga de nordiska filmbolagens 

skada bör tillmätas högt bevisvärde eftersom den bygger på de aktuella 

verkens marknadsföring, användarundersökningar samt fakta avseende den 

aktuella marknaden, vilket innebär man anser de nordiska filmbolagen har 

styrkt sina förluster och ska få ersättning för det man yrkade. 

 

Med tanke på att ersättningen grundar sig på uppskattningar har hovrätten valt 

att avrunda nedåt till närmaste jämna 100 000-tal SEK. 

3.1.5.3 Jämkning av skadestånd 

Även om skadeståndet uppgår till betydande summor så bör man ha i åtanke 

att brotten har begåtts uppsåtligen och med ett kommersiellt syfte vilket 

innebär att hovrätten anser skadeståndet inte bör jämkas. Att det rörde sig om 

en kommersiell verksamhet var även en nödvändig förutsättning för att det 

skulle bli tal om ersättningsskyldighet.14 De åtalade ska därför ersätta 

målsäganden med sammanlagt ungefär 46 000 000 SEK.15 

3.2 Beckfallet 

I detta fall har en person blivit åtalad för att ha lagt upp 517 olika skyddade 

verk på en hemsida för nedladdning. Endast ett filmbolag bestämde sig för att 

kräva skadestånd för vad detta har inneburit för deras film ”Beck – Levande 

begravd” när resterande nöjde sig med att rättssystemet agerade mot den 

åtalade.  

 

Den åtalade invänder att han inte är ensamt skyldig för målsägandens 

påstådda skada och att han inte kan bli ersättningsskyldig för andras olovliga 

tillgängliggörande av samma verk. Han menar att han inte var först med att 

göra filmen tillgänglig för allmänheten och därför är det inte han som har 

orsakat störst skada för filmbolaget. Han påstår dessutom att det yrkade 

                                                 
14 Asp, Petter och Rosén, Jan, ”The Pirate Bay – en kommentar”, Svensk Juristtidning, 

<http://svjt.se/svjt/2011/118>, besökt 2017-01-02.  
15 Det är svårt att få fram en exakt summa eftersom de olika målsägandes skadeståndskrav 

utgick ifrån både SEK och euro. 
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beloppet är för stort och bör jämkas på grund av hans ekonomiska situation. 

Härutöver påstår han att det inte har förekommit något kommersiellt syfte 

från hans sida och han aldrig fått någon ekonomisk vinning. Det enda han fått 

är höjd status som följd av sina uppladdningar.  

 

När målsägande beräknade den skäliga ersättningen de ansåg sig ha rätt till 

utgick de från samma modell som i TPB-målet.16 Som stöd för sitt 

skadeståndsanspråk på skälig ersättning samt ersättning för annan skada har 

målsägande åberopat ett sakkunnigutlåtande av Bertil Sandgren som kommer 

att redogöras för nedanför.17 

3.2.1 Sandgrens skadeuträkning 

Sandgren inleder sitt utlåtande med att presentera statistik generellt om film- 

och biomarknaden samt nedladdning för att därefter gå in mer noggrant på 

skadeståndsfrågan för den aktuella filmen. Under redogörelsen för 

biomarknaden konstaterar han bland annat att under 2010 inleds ett 

teknikskifte som bör öka besöken och baserat på hans erfarenheter bör detta 

innebära en ökning med 20-25 procent. Att denna ökning har uteblivit anser 

han med största sannolikhet är den illegala nedladdningens fel. 

3.2.1.1 Den skäliga ersättningen 

Sandgren menar att den skäliga ersättningen kan likställas med en hypotetisk 

licenskostnad för att tillgängliggöra filmen på det vis den åtalade har gjort. 

Denna licenskostnad innebär ett kostnadsfritt tillgängliggörande på internet 

utan kopieringsskydd som har uppskattats till 5,5 MSEK och då har ingen 

hänsyn tagits till minskade inkomster från hyr- och köpvideomarknaden, 

minskade licensintäkter från betal-tv/fri-tv samt långsiktiga negativa effekter 

på filmmarknaden. Hade även dessa faktorer vägts in hade avgiften blivit 

ännu högre.  

 

                                                 
16 Se avsnitt 3.1.3. 
17 Västmanlands tingsrätt mål B 506-12 aktbilaga 49. 
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Beräkningen grundar sig på att ifall någon skulle erbjuda konsumenten en 

icke exklusiv kostnadsfri legal nedladdning så hade producenten begärt minst 

50 procent av videomarknadens potentiella intäkter för den aktuella filmen. 

När marknaden därefter anpassat sig till legal fri nedladdning hade denna 

summa höjts till minst 100 procent för att försöka ersätta intäktsbortfallet från 

videomarknaden som då skulle uppstå.  

 

Videomarknadens intäkter för den aktuella filmen var ungefär 5 700 000 

SEK.  

3.2.1.2 Utebliven vinst 

Statistiken i visar att för varje 100 legala försäljningar av en film så sker det 

81 illegala nedladdningar varav 25 procent skulle ha köpts legalt ifall illegal 

nedladdning inte fanns tillgänglig. Denna statistik har också legat som grund 

för att beräkna den uteblivna försäljningen och hyresintäkter som beräknas 

till 1 154 000 SEK baserat på videomarknadens intäkter.18 

 

När det kommer till biografintäkter nöjer han sig med att konstatera att 

106 000 stycken sålda biljetter har påverkats negativt av den pågående 

illegala nedladdningen och därför drar han följande slutsats:  

”Generellt sett borde en film av denna karaktär nå ett resultat som är 30 

procent bättre om man räknar försiktigt, vilket innebär 1 000 000 SEK 

utebliven vinst i biografintäkter.”19 

 

Eftersom värdet på en films licens är direkt kopplad till filmens framgång på 

bio och videomarknaden har den uteblivna vinsten även lett till en sämre 

förhandlingsposition mot tv-bolagen. Denna förlust har av Sandgren 

försiktigt värderats till 700 000 SEK för denna film. 

3.2.1.3 Marknadsstörningskada 

I sin inledning av detta avsnitt konstaterar Sandgren att den illegala 

nedladdningen har negativt påverkat de legala verken på marknaden, både 

intresset för verket och försäljningsvärdet.  

                                                 
18 Se punkt 3.2 samt 4.1 i aktbilagan för statistik. 
19 Se punkt 4.3.1 i aktbilagan. 
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Han påstår vidare att deras omfattande marknadsföring av filmer påverkas 

negativt av den extremt snabba spridningen av illegalt nedladdade filmer 

vilket även har lett till kortare försäljningstid samt att mindre framgångsrika 

filmtitlar leder till stora volymer i retur från återförsäljarna. 

 

Han vill även göra gällande att enbart det faktum att en film kan finnas 

tillgänglig under de första försäljningsdagarna då i princip all försäljning sker 

innebär en kraftig marknadsstörning som rättighetshavaren måste beakta.  

 

För det aktuella verket bedöms den nuvarande störningen uppgå till 300 000 

SEK och för framtida marknadsstörning till 200 000 SEK.  

3.2.1.4 Skada på filmens anseende 

Sandgren påstår vidare att det faktum att filmen gjorts tillgänglig utan 

tillstånd och i ett sammanhang som upphovsmännen inte vill medverka i har 

lett till en skada på filmens anseende och upphovsmännens rykte. Även den 

osäkra tekniska och artistiska kvaliteten som verket har framställts i har 

orsakat sådan skada. Omdömet av en film påverkar dess värde till stor del och 

eftersom filmer som laddats ned illegalt från internet ofta ses på datorskärmar 

innebär det en kvalitetsförlust. Det faktum att filmen kommer från en illegal 

gratistjänst istället för en legal kvalitetstjänst urholkar också filmens värde. 

 

Alla dessa negativa faktorer påverkar filmens omdömen som snabbt sprids på 

internet och därför blir det en förlust för upphovsmännen. Denna skada har 

uppskattats till 300 000 SEK. 

3.2.1.5 Ideell skada 

Faktumet att upphovsmännen inte kan kontrollera vad som händer på internet 

utgör en osäker situation enligt Sandgren. Det finns en uppenbar risk att deras 

personliga integritet och ideella värderingar kränks. Ett exempel är att vem 

som helst kan redigera filmen så att innehållet väsentligt förändras och 

framställs i ett kontroversiellt sammanhang. Ersättningen för denna 
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potentiella skaderisk bedöms till 50 000 SEK av Sandgren för var och en av 

upphovsmännen. 

3.2.2 Tingsrättens inställning 

Tingsrätten ansåg att sakkunnigutlåtandet kunde ligga till grund för 

beräkningen av den skäliga ersättningen. Dock anser tingsrätten att det finns 

en osäkerhet som föranleder viss försiktighet kring resonemanget att den 

hypotetiska licensavgiften för ett sådant tillgängliggörande som den åtalade 

har gjort i ett första skede skulle utgöra hälften av videomarknadens 

potentiella intäkter och när marknaden anpassat sig till fri legal nedladdning 

uppgå till alla potentiella intäkter eller mer. Man menar att när avgiften 

bestäms måste utgångspunkten vara hur marknaden såg ut vid 

tillgängliggörandets tidpunkt och därför kan bolaget inte få ersättning för hela 

sitt yrkade belopp. Tingsrätten uppskattar därför den hypotetiska avgiften till 

halva videomarknadens potentiella intäkter istället för hela.  

 

När det kommer till de andra skadorna anser tingsrätten, likt hovrätten i TPB, 

att de har visat att de lidit de skador de påstått eftersom de har grundat sina 

beräkningar på spekulationer kring den aktuella filmen istället för att generellt 

titta på hur marknaden påverkas.  

 

Tingsrätten anser härutöver att det inte finns något skäl att jämka 

skadeståndet. De anser att den åtalade inte har visat att han inte var ensam om 

att tillfoga bolaget skada samt att hans ekonomiska situation inte var skäl nog 

för jämkning med tanke på att han borde ha förutsett det stora skadeståndet.   
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4 Analys 

4.1 Tankar kring The Pirate Bay 

Hovrätten var väldigt tydlig med att de inte ville riskera att överkompensera 

upphovsmännen. Trots detta har summan av skadeståndet uppgått till ungefär 

46 MSEK när de åtalade enbart fått intäkter på 1,2 MSEK och då främst för 

att täcka driften av en hemsida som inneburit medhjälp till upphovsbrott. Att 

de åtalade har utnyttjat verken är ostridigt enligt domen men kan det anses 

skäligt att betala en licenskostnad för att tillgängliggöra ett verk när man de 

facto inte är den som har tillgängliggjort det? De åtalade har enbart drivit en 

hemsida som andra därefter utnyttjat för att tillgängliggöra verken. 

Licenskostnad är därför något som jag anser skäligen borde åläggas den som 

faktiskt tillgängliggör verket, det vill säga den som även utnyttjar TPB för att 

ladda upp verket åt andra.  

 

Man måste även ifrågasätta den skäliga ersättningen och hur den förhåller sig 

till de andra skadorna. Om bolagen blir kompenserade som om det vore ett 

lagligt tillgängliggörande i den skäliga ersättningen så finns det en risk att de 

blir kompenserade två gånger för samma sak, vilket hovrätten och lagstiftaren 

uttryckligen vill undvika. Att först, som skivbolagen och de amerikanska 

filmbolagen, bli ersatta som om varje nedladdning vore att jämställa med en 

försäljning och därefter bli ersatt för utebliven försäljning eftersom eventuella 

konsumenter hellre laddar ned än köper eller hyr är ett uppenbart fall av 

dubbelkompensation. Även att först behöva betala en licensavgift och därefter 

behöva ersätta upphovsmännen för eventuell marknadsstörning är ett sådant 

fall. Marknadsstörningen försvinner i den stund som en licenskostnad har 

utgått eftersom i den kostnaden beaktas samtliga omständigheter och därmed 

kan upphovsmannen inte bli ersatt för båda omständigheterna. 

 

Man måste dessutom fråga sig hur pass stor skada ett tillgängliggörande på 

TPB egentligen gör för upphovsmännen enbart baserat på att det släpps innan 
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det officiella lanseringsdatumet. Med tanke på att upphovsmännen enbart ska 

bli ersatta för den faktiska skadan så måste man även beakta huruvida verket 

görs tillgängligt i förhållande till andra illegala fildelningsplatser. Om TPB 

släpper ett verk efter en konkurrent men innan det officiella datumet så bör 

TPB orsaka mindre skada för upphovsmännen än om TPB stod för det första 

tillgängliggörandet. Majoriteten av skadan var i sådana fall redan skedd av 

det första tillgängliggörandet.  

 

I de fall då det aldrig har skett ett tillgängliggörande från upphovsmännen bör 

inte heller skadan anses vara större än ifall det redan har skett. Ifall de inte 

själva tillgängliggör det så innebär ett olovligt tillgängliggörande inte heller 

en skada för bolagen eftersom de inte tappar några försäljningsintäkter. 

Skadan uppstår först när de själva bestämmer sig för att tillgängliggöra dem 

och därför kan man argumentera för att ersättning för dessa verk inte bör utgå 

förrän så har skett eller i alla fall att målsäganden får visa att ett lagligt 

tillgängliggörande inte längre är lönsamt på grund av de tilltalades olovliga 

agerande. 

4.2 Tankar kring Beckfallet 

Skadeståndsanspråket i detta fall utgår som redan konstaterats helt utifrån 

Sandgrens sakkunnigutlåtande som tingsrätten enbart hade en invändning på, 

nämligen att den skäliga ersättningen skulle baseras på hur marknaden såg ut 

vid tidpunkten istället för hur den skulle ha sett ut när den hade anpassat sig 

till legal fildelning. Dissekerar man hans utlåtande upptäcker man däremot 

väldigt snabbt att det är uppbyggt på antaganden istället för fakta.  

 

Angående den skäliga ersättningen som helt och hållet utgörs av en hypotetisk 

licenskostnad anser han att den helt ska täcka videomarknadens intäkter 

eftersom han tror nedladdning kommer att ersätta den i framtiden. Att tro att 

en aktör ensam kommer stå för detta bortfall i framtiden är världsfrånvänt 

med tanke på att det finns mer än  en aktör idag. Det är betydligt mer troligt 

att det kommer vara flera aktörer på marknaden och varför varenda en av 
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dessa skulle betala en licenskostnad som motsvarar videomarknaden framgår 

inte någonstans. Det mest troliga är att summan av allas licenser hade uppgått 

till intäkterna från videomarknaden, inte var och en. Eftersom tingsrätten 

anser man borde anpassa ersättningen efter hur marknaden ser ut idag borde 

de därför ha utgått ifrån hur många som gjort verket tillgängligt på det vis 

som den åtalade gjorde och därefter dividerat licenskostnaden med detta 

antal. 

 

Därefter har Sandgren påstått att 25 procent av alla som laddar ned ett verk 

hade köpt det lagligt om inte illegal nedladdning fanns tillgängligt, vilket är 

helt och hållet baserat på en redovisning från Mediavision.20 Undersöker man 

deras undersökning ser man dock direkt att de anger att siffrorna är mycket 

osäkra eftersom antalet som svarade var mycket få. Här borde alltså hans 

resonemang ha fallit kring den uteblivna försäljningen men eftersom denna 

redovisning även legat till grund för hans resonemang kring videomarknadens 

avtagande ifall fri legal nedladdning fanns tillgänglig så finns det skäl att även 

ifrågasätta ifall den hypotetiska licenskostnaden borde ha uppgått till hela 

videomarknaden i framtiden. 

 

Att härefter utan grund välja att konstatera att försäljningen av biobiljetter har 

lidit på grund av illegal fildelning känns väldigt märkligt. Att hans antagande 

om att en film av denna karaktär generellt sett borde nå ett resultat som 

innebär 1 000 000 SEK högre vinst än vad den gjorde är tillräckligt för att 

styrka en skada innebär att tingsrätten framstår som godtrogen och går på 

filmbolagets linje istället för att följa de uppsatta reglerna av lagstiftaren. Det 

är ett generellt antagande utan grund. Dessutom är åtalet och 

skadeståndsanspråket baserat på att den åtalade gjorde verket tillgängligt i 

oktober när filmen hade biopremiär i juni. Hur det är den åtalades agerande 

och inte fildelningen generellt som orsakat detta framgår inte någonstans. En 

mycket mer trolig förklaring är att filmen inte var så pass bra som Sandgren 

vill göra gällande. Eftersom denna förlust knappast borde åläggas den åtalade 

                                                 
20 Undersökningen heter ”Filesharing in the Nordics” och relevant data återfinns i 

sakkunnigutlåtandet. 
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så kan inte heller deras försämrade förhandlingsposition mot tv-bolagen 

åläggas honom. 

 

När det kommer till utlåtandet kring marknadsstörningar kan man snabbt 

konstatera att det enda Sandgren visat med sin statistik är hur det ser ut idag. 

Det finns inget som stödjer en tes om att den åtalades handling på något vis 

har påverkat marknaden på det vis som han vill göra gällande. Enbart ett 

faktum om att ett verk kan finnas tillgängligt under den inledande 

försäljningen är inte en skada som den åtalade har åsamkat bolaget och med 

tanke på att det uttryckligen anges i förarbetet till 54 § URL att man enbart 

ska ersättas för sin faktiska skada som man kan styrka så kan de inte ersättas 

för denna påstådda skada.21 Att han dessutom anser att 60 procent av 

marknadsstörningen har skett fram tills detta mål och att 40 procent av det 

yrkade beloppet avser framtida störning känns inte förenligt med hans 

påstående om att i princip all försäljning sker de första dagarna. 

 

Att en film har gjorts tillgänglig utan tillstånd och i ett sammanhang som 

upphovsmännen inte vill medverka i innebär i sig inte att filmens anseende 

har skadats. Det innebär att det har skett ett intrång i upphovsrätten men inte 

nödvändigtvis en skada. Sandgrens påstående om att olagligt nedladdade 

filmer ofta ses i dålig kvalitet samt på datorskärmar finns det inget stöd för. 

Varken att det faktiskt sker eller hur det är någon skillnad mot hur en legalt 

införhandlad version ses. Att skylla filmens dåliga omdöme på dessa faktorer 

istället för att faktiskt se vad filmen erbjuder känns tämligen obegripligt, 

speciellt när dåliga omdömen kom redan vid biografpremiären:  

 

”Men det är värre än så. Det är inte bara det att Beck – Levande begravd mot 

allt förnuft faktiskt visas på biograf. Den ingår dessutom, tillsammans med 

bland annat Beck-parodin Kommissarie Späck, i Filminstitutets absurda 

sommarsatsning för att sprida ointressanta svenska filmer över svenska 

dukar. Fler kopior och mer marknadsföring för många miljoner som rimligen 

kunde användas bättre.”22 

 

                                                 
21 Se avsnitt 2.1. 
22 Jan Söderqvist, ”Samme gamle beck”, Svenska Dagbladet, <http://www.svd.se/samma-

gamle-beck>, besökt 2017-01-02. 
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Efter allt detta vill han dessutom påstå att den åtalade är skyldig att ersätta ett 

filmbolag en uppskattad summa utan källa eftersom det finns en risk att någon 

annan kränker deras personliga integritet och ideella värderingar. Det hela 

känns väldigt märkligt framresonerat och faktumet att tingsrätten godtog detta 

som en styrkt skada som den åtalade är skyldig att ersätta är extremt 

alarmerande för framtida fildelningsmål.  

 

Slutligen måste man dessutom ifrågasätta huruvida det ens skulle ha uppstått 

ersättningsskyldighet. Ett väsentligt krav för att det ska uppstå enligt 54 § 

URL är som redan konstaterats att man har utnyttjat verket och i detta fall har 

det inte skett någon som helst kommersiell verksamhet av den åtalade, vilket 

var en nödvändig förutsättning för ersättningsskyldighet i TPB. Det enda han 

tjänat är höjd status på ett anonymt forum som inte varit hans syfte utan det 

är något som kom automatiskt ju fler verk han gjorde tillgängliga. Detta kan 

knappast anses som utnyttjat i upphovsrättslagens mening och därför borde 

det inte uppstå någon ersättningsskyldighet. Dessutom blir argumenten kring 

den hypotetiska licensavgiften ännu märkligare om man ska beakta att det 

inte var en kommersiell verksamhet. Ingen hade upphandlat en sådan licens 

om det inte fanns någon förtjänst att göra, speciellt inte om priset uppgår till 

en hel marknads intäkter som målsäganden vill göra gällande. Målsäganden 

kan försöka göra gällande att det är det priset de hade satt på licensen oavsett 

hur pass stor efterfrågan var ändå men om ingen vill betala det beloppet så 

motsvarar det inte verkets verkliga värde och då blir det överkompensation 

att ange det som licenskostnad, även om den är hypotetisk. 

4.3 Övriga kommentarer 

Det finns en hel del att säga angående dessa skadeståndsanspråk. Det mest 

anmärkningsvärda är känslan att upphovsmännen gärna vill lägga all skada 

de lidit på den första aktör de får fast. Detta troligtvis av två anledningar, dels 

att man inte får fast så många så när man väl får det vill man utnyttja tillfället 

och få så stor ersättning som möjligt, dels i ett avskräckande syfte för att få 

andra aktörer att upphöra med illegal fildelning. Det senare kom till uttryck 
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förra året när flera bolag gick ihop och offentliggjorde sina planer på att 

skicka ut kravbrev till vanligt folk som stod som abonnemangägare för 

abonnemang där de hade noterat illegal trafik.23  

 

Att bolagen gärna klandrar en fildelare för all skada som bolaget lidit från 

illegal fildelning är ett litet problem i sig, att domstolarna ger dem rätt ett 

större. Här måste man fråga sig, är det bolagen eller lagstiftaren som sätter 

agendan? Sett till förarbetena och lagstiftningen där man uttryckligen skriver 

att man ska tillämpa generella processuella regler och att den skadelidande 

måste styrka sin skada är det förkastligt att domstolarna godtar bolagens 

yrkanden utan större granskning. Ett påstående grundat på ett antagande är 

inte att anses som styrkt. På samma vis är en undersökning med få deltagare 

inte särskilt trovärdig. För att inte urholka trovärdigheten i rättssystemet bör 

domstolarna lägga ned det arbete som krävs och kritiskt granska bolagens 

påstådda skador istället för att blint acceptera dem. Härmed inte sagt att 

bolagen inte lidit några skador, enbart att de inte varit i närheten av att styrka 

de skador de påstår sig ha lidit. Resonemanget som tidigare förts kring 

dubbelkompensation är högst aktuell även i detta sammanhang.24  

 

Man bör också kunna kräva att filmbolagen ska ha högre självinsikt. Istället 

för att kritiskt granska sig själva och se vad man kan göra bättre vill man 

skylla på illegala fildelare där det inte finns något visat samband mellan 

handling och skada. Sandgren påstår bland annat att minskade biografbesök 

beror till stor del av illegal fildelning. Att kostnaden för att gå på bio har ökat 

med 50 procent sedan 2007 när Svensk Film intog en monopolliknande 

särställning på marknaden är något han helt utelämnar i sin analys.25 Hans 

påstående att biomarknadens teknikskifte borde resultera i en höjning av 

besök med 20-25 procent och denna öknings uteblivna effekt till största 

sannolikhet är den illegala nedladdningens fel är också ett tecken på en 

                                                 
23 Anders Bolling, ”Kravbrev ska skickas till fildelare i Sverige”, DN Ekonomi, 

<http://www.dn.se/ekonomi/kravbrev-ska-skickas-till-fildelare-i-sverige/>, besökt 2017-01-

02. 
24 Se avsnitt 4.1 för resonemang kring dubbelkompensation. 
25 Anton Assarsson, ”Biopriserna löper amok”, Aftonbladet Nöje, 

<http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article18426725.ab>, besökt 2017-01-02. 
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mentalitet där man hellre skyller på andra än fokuserar på vad man själv kan 

göra bättre och vad konsumenterna verkligen vill. Tyvärr saknas det pålitliga 

undersökningar kring vad konsumenterna verkligen tycker om den nya 

tekniken men det bristande publikintresset samt tidigare uteblivna succéer 

efter satsningar på denna teknik tyder på att hans uttalande som var baserat 

på erfarenhet får tas med en nypa salt.26 Att de dessutom skyller en films 

dåliga omdömen på den illegala nedladdningen istället för att ta till sig vad 

konsumenterna säger styrker denna mentalitet ytterligare.27 

 

Man är som tidigare nämnts väldigt tydlig från lagstiftarens sida om att 

samtliga omständigheter ska beaktas och detta gäller naturligtvis även de 

positiva omständigheterna. Att någon sprider ens verk till en bredare publik 

är i många aspekter att betrakta som gratis reklam. Michael Lombardo, 

programchef för Home Box Office Inc., sa bland annat att det var en 

komplimang att deras tv-serie ”Game of Thrones” var den mest nedladdade 

under året och att det definitivt inte hade påverkat dvd-försäljningen 

negativt.28 Detta i kombination med att de som fildelar illegalt även är de som 

konsumerar mest den lagliga vägen leder till att den illegala nedladdningen 

även kan ses som ett stort nätverk med enorm marknadsföring.29 Märk dock 

att detta enbart är en positiv omständighet som kan påverka eventuellt 

skadestånd i positiv riktning, inte en omständighet som försöker ursäkta 

illegal nedladdning eller rättfärdiga den. 

4.4 Avslutande tankar 

Eftersom frågeställningen har varit central genom hela arbetet är det lämpligt 

att avsluta med att besvara den. Det finns ingenting som tyder på att 

lagstiftaren har avsett en övre gräns för ersättningsskyldighet för skada vid 

fildelningsbrott. Däremot är det uppenbart att en förutsättning för skadestånd 

                                                 
26 Mattias Oscarsson, ”3D – den tredje vågen”, Sydsvenskan Kultur, 

<http://www.sydsvenskan.se/2008-11-29/3d---den-tredje-vagen>, besökt 2017-01-02. 
27 Se avsnitt 4.2. 
28 James Hibberd, ”HBO: ’Game of Thrones’ piracy is a compliment”, Entertainment 

Weekly, <http://ew.com/article/2013/03/31/hbo-thrones-piracy/>, besökt 2017-01-02. 
29 Se avsnitt 1. 
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ska kunna utgå så måste skadan vara styrkt samt det får inte förekomma någon 

överkompensation. I de fall som har avhandlats inom uppsatsens ramar är det 

tämligen enkelt att konstatera att just detta har skett ändå. Filmbolag har skyllt 

sina missade mål på illegal fildelning och domstolarna har ansett deras 

resonemang som bygger på antaganden och uppskattningar är tillräckligt för 

att påvisa en skada. Detta kan inte anses vara förenligt med lagstiftarens 

uttryckta avsikt. 
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