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1.  Inledning 

1.1  Introduktion 

Fildelning är idag väldigt vanligt då Internet har gjort det möjligt att på ett snabbt och 

smidigt sätt dela med sig av sina filer till andra. För väldigt många innebär detta endast 

en positiv utveckling som på olika sätt förenklar vardagen. Det underlättar för såväl 

företag och myndigheter som privatpersoner. Det finns dock en baksida, nämligen att 

det är lika lätt att dela med sig och ta del av upphovsrättsskyddat material. 

Vid fildelning av upphovsrättsskyddat material, eller illegal fildelning, begås ett brott 

mot upphovsrättslagen. Dessutom orsakas en skada för upphovsmannen som denne har 

rätt att bli ersatt för. Likt andra immaterialrättsliga skador finns det svårigheter att dels 

definiera vad skadan egentligen är och dels hur stor en rimlig ekonomisk ersättning bör 

vara. Dock för fildelningen med sig nya svårigheter vad gäller 

skadeståndsbedömningen. Illegal fildelning är en typ av immaterialrättsligt intrång som 

inte varit föremål för skadeståndsanspråk lika länge som andra immaterialrättsliga 

intrång, vilket är en anledning till att det inte finns någon omfattande praxis på området. 

Dessutom förändras tekniken ständigt, vilket problematiserar vissa delar av 

bevisningen. 

De senaste åren har fildelare vid två uppmärksammade tillfällen dömts att betala 

miljonbelopp i skadestånd. Det ena tillfället var domen mot de ansvariga för hemsidan 

”The Pirate Bay” (TPB), som fick ersätta över 40 miljoner kronor för att ha möjliggjort 

fildelning av en stor mängd upphovsrättsskyddad film och musik. Det andra tillfället var 

den dom som 2013 medförde ett skadestånd på närmare 4.3 miljoner kronor, mot en 

fildelare som hade delat med sig av filmen Beck – levande begravd. I dessa fall används 

två olika metoder för att hantera de svårigheter som omgärdar skadeståndsbedömningen 

vid fildelning. Det är med dessa metoder i fokus som framställningen tog form. 

 

1.2  Syfte 

Syftet med framställningen är att göra en argumentationsanalys av de två metoder som 

har använts vid två av de mer uppmärksammade målen som behandlar skadestånd till 

följd av illegal fildelning. De centrala avsnitten tar därför sikte på att redogöra för de 
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båda metoderna samt lyfta fram för- och nackdelar med respektive metod. 

Frågeställningar som därmed behöver besvaras är: Vad innebär de olika metoderna och 

hur förhåller de sig till lagtext och förarbeten? Går det att göra kopplingar till annan 

immaterialrättslig praxis? Hur använder man metoderna och används de på ett 

tillfredsställande sätt? 

För att få en förståelse för metodernas tillvägagångssätt kommer skadeståndsreglerna i 

upphovsrättslagen att redogöras för, särskilt då dessa har påverkats och förändrats till 

följd av flera EU-direktiv. Detta för att tydliggöra vad man har haft att förhålla sig till 

vid valet av tillvägagångssätt. 

Syftet är därför att i slutändan argumentera för om någon metod är att föredra eller om 

båda erbjuder en bra lösning på olika sätt. 

 

1.3  Metod och material 

För att nå målet att uppfylla framställningens syfte och besvara frågeställningarna har 

jag använt mig av klassisk juridisk metod, vilket innebär utredning av lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin. För att skapa en bild av regelstrukturen i de 

upphovsrättsliga skadeståndsreglerna används främst lagtext och förarbeten, varefter 

exempel från praxis används för att belysa hur den faktiska tillämpningen skett i olika 

fall. De olika metoderna framträder i praxis, varför dessa beskrivs utifrån de två mål där 

de framgångsrikt lyckats motivera höga skadeståndsbelopp. Då den ena metoden inte 

motiveras i domen analyseras även den bilaga där det sakkunnigutlåtande som ger 

uttryck för metoden återfinns. 

Vid diskussionen kring metodspecifika eller övergripande problem lyfts även argument 

in från artiklar och rapporter som berör ämnet. Detta för att skapa en bredare 

utgångspunkt för diskussionen och för att ta hänsyn till argument som inte uttryckligen 

framgår vid tillämpningen av metoderna i de aktuella fallen. Anledningen till detta är att 

det kan finnas utrymme att beakta och hantera dessa argument inom ramen för de båda 

metoderna framöver. 
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1.4  Disposition 

Inledningsvis (kap. 2) ges en introduktion till fildelning. Syftet med avsnittet är att 

förklara viss terminologi kring fildelning, att lyfta fram några viktiga händelser sedan 

fildelningen började bredas ut samt beskriva hur själva fildelningstekniken fungerar. 

Nästkommande avsnitt (kap. 3) utreder hur de upphovsrättsliga skadeståndsreglerna är 

utformade samt hur dessa är tänkta att användas. Därefter genomförs en rättsfallsanalys 

som i första delen belyser upphovsrättsliga skadeståndsanspråk, i syfte att visa på den 

faktiska tillämpningen i förhållande till reglerna som beskrivits tidigare. I andra delen 

analyseras fall där skadestånd dömts ut till följd av illegal fildelning. Tyngdpunkten 

ligger på analysen av de två fall där de båda metoderna använts. Då den ena metoden 

återfinns i en bilaga och därför inte motiveras i domen, ägnas ett eget avsnitt åt att 

analysera denna bilaga (kap. 6).  Efter detta följer en jämförelse av metoderna (kap. 7) 

vilken syftar till att belysa vilka för- respektive nackdelar som valet av metod kan föra 

med sig. Avslutningsvis diskuteras viss problematik som inte kan undvikas genom val 

av metod (kap. 8). Anledningen är att metodvalet möjligen kan ha olika bra svar på 

problemställningarna och att en medvetenhet om problematiken kan möjliggöra ett 

bättre tillämpande av den metod man väljer. Avslutningsvis ges sammanfattande 

kommentarer (kap. 9). 

 

1.5  Avgränsningar 

Då framställningen syftar till att behandla skadeståndsanspråket vid illegal fildelning 

kommer brott mot upphovsrättslagen inte att behandlas. Det är således endast den 

skadeståndsrättsliga bedömningen som analyseras. Vidare är syftet att analysera två 

definierade metoder som använts av parter för att motivera och beräkna sina anspråk. 

Av den anledningen kommer inte några andra tillvägagångssätt att behandlas. Lagtext 

ställs endast i förhållande till den tillämpning som sker genom de angivna metoderna. 

Övriga möjligheter att få ersättning för skada som uppstått till följd av illegal fildelning 

kommer inte att behandlas. Möjligheter för en part att till exempel på egen hand med 

hjälp av informationsföreläggande utkräva ersättning utelämnas därför. 
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Även om det i vissa avseenden bör göras åtskillnad mellan olika typer av personer som 

åstadkommer skada genom illegal fildelning, så anser jag inte att syftet med 

framställningen kräver en sådan diskussion. Med olika typer av personer avses här om 

personen i fråga agerat i form av uppladdare, nedladdare eller medhjälp. Vid en 

jämförelse av metoderna är detta av mindre vikt och lämnas därför utanför 

diskussionen. 

 

  



8 
 

2.  Kort introduktion till fildelning 

Fildelning hör idag till mångas vardag, även om man kanske inte reflekterar så mycket 

över det. Delning av filer sker i fler sammanhang än de som kommer behandlas i 

framställningen. Till exempel sker fildelning då en bild skickas från en mobiltelefon till 

en annan, eller då en rapport skickas till en kollega på jobbet. Fildelning av illegalt 

material som är av intresse sker dock oftast via datorer med hjälp av en särskild teknik. I 

det här avsnittet ges en introduktion till fildelningens utveckling samt den teknik som 

idag används i störst utsträckning. Syftet är även att ge en förklara den terminologi som 

kommer att användas i senare avsnitt. 

 

2.1  Historik 

Fildelning är ett fenomen som har funnits nästan lika länge som det funnits datorer och 

nätverk. Fildelning skedde redan på 80- och 90-talet. Dock delades generellt sett inte 

film och musik eftersom dåtidens modem inte erbjöd överföringshastigheter som 

möjliggjorde detta. Det var främst textfiler och bildmaterial som delades. Under första 

hälften av 90-talet genomfördes även en förändring av de immaterialrättsliga lagarna.
1
 

Förändringen innebar dels en harmonisering av de olika lagarna och dels en skärpning 

av dessa i syfte att förhindra intrång i immateriella ensamrätter. Mot slutet av 90-talet 

började fildelningen få spridning bland allmänheten, vilket bland annat var en följd av 

att möjligheten att använda FTP-tekniken
2
 nådde en större användarkrets. Det krävdes 

visserligen viss kunskap för att använda, men det innebar att privatpersoner kunde 

genomföra överföringar av filer mellan datorer. Det dröjde inte länge förrän mer 

användarvänliga program dök upp, vilket innebar att en ännu bredare krets kunde 

medverka i fildelningen. Ett av de första programmen var Napster, som på mycket kort 

tid kom att få en otroligt stor spridning. Dock dröjde det inte länge innan de av 

upphovsrättsliga skäl blev tvungna att stänga ned sin verksamhet, vilket skedde 2001.
3
 

Vid det här laget var bollen satt i rullning och allt fler program som erbjöd 

fildelningsmöjligheter dök upp. 

                                                           
1
 Genom prop. 1993/94:122 ”Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång”. 

2
 File Transfer Protocol. 

3
 För vidare läsning om Napsters bakgrund, se Lamont, ”Napster: the day the music was set 

free”, The Guardian, 2013. 
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Ett annat program som fick stor spridning var Direct Connect och dess uppföljare 

DC++. Vad tekniken i sig innebär är en möjlighet att komma åt material som finns på 

andra personers datorer, dock endast sådant som de själva valt att dela med sig av. Det 

är således inget krav på att de användare som vill ladda ned filer även måste dela med 

sig av filer. Däremot så fungerar programmet så att man ansluter sig till ”virtuella rum”. 

Man kan endast dela filer med de användare som finns i samma rum som man själv är 

ansluten till. Krav kan ställas för att få ansluta till rum, där en typ av krav är att 

användaren själv delar med sig av en viss mängd data. Detta leder till att attraktiva rum 

med mycket tillgängligt material kan kräva att användaren själv delar med sig av 

material. I den mån upphovsrättsligt skyddat material delas är det förhållandevis lätt att 

hitta vilka användare som gjort sig skyldiga till detta, eftersom var och en öppet delar 

med sig av sina filer. I flera fall har personer dömts för att ha fildelat sådant material via 

just Direct Connect.
4
 

Den upphovsrättsliga problematiken vid fildelning började uppmärksammas, vilket 

ledde till att EU antog ett direktiv år 2001, Infosoc-direktivet,
5
 i syfte att anpassa den 

upphovsrättsliga regleringen till de intrång som Internet möjliggjorde. Direktivet 

införlivades i svensk rätt år 2005,
6
 vilket var året innan polisens genomförde sin razzia 

mot sajten The Pirate Bay (TPB), en svensk fildelningssajt som på bara något år hade 

hunnit växa till en av de största i världen.
7
 TPB använde en annan typ av teknik som 

fram till idag är en av de mest populära, vilken behandlas nedan.
8
 Det som här är 

intressant är att flera olika tekniker hade utvecklats och fick en ökad spridning i snabb 

takt. Detta ledde till att ytterligare ett direktiv antogs av EU år 2004, IPRED-direktivet,
9
 

vilket införlivades i svensk rätt år 2009.
10

 Förutom ytterligare harmonisering av de 

upphovsrättsliga reglerna infördes vissa nya regleringar, som bland annat innebar 

utökade möjligheter för rättighetshavare att samla in och hantera personuppgifter samt 

                                                           
4
 Två exempel är hovrättsdomarna RH 2012:45 och B 3117-13. 

5
 Direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 ”om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt 

och närstående rättigheter i informationssamhället”. 
6
 Genom prop. 2004/05:110 ”Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av 

direktiv 2001/29/EG, m.m.”. 
7
 För vidare läsning om The Pirate Bays bakgrund, se Svanell, ”Historien om Pirate Bay”, 

Svenska Dagbladet, 2009. 
8
 Se 2.2 Fildelningsteknik. 

9
 Direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 ”om säkerställande av skyddet för immateriella 

rättigheter”. 
10

 Genom prop. 2008/09:67 ”Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – 

genomförande av direktiv 2004/48/EG. 
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att genom informationsföreläggande kunna begära uppgifter om abbonnenter genom 

dess internetleverantör. 

 

2.2  Fildelningstekniken BitTorrent 

Några tekniker har i korta drag berörts ovan som rör möjlighet att fildela genom att en 

dator skickar en fil till en annan dator. Den teknik som idag används av väldigt många 

och som framförallt fick stor spridning genom The Pirate Bay kallas BitTorrent. I stora 

drag går tekniken ut på att många användare hjälps åt att fildela samtidigt, vilket medför 

att ju fler användare som delar ju fortare går det. 

För att kunna dela exempelvis en film med denna teknik krävs det att någon först skapar 

en särskild fil som hör ihop med filmfilen, en så kallad torrent-fil eller torrent. Denna 

torrent innehåller inget filminnehåll, utan kan snarare jämföras med en manual. Den 

förhållandevis stora filmfilen delas in i små delar. I manualen, eller torrenten, lagras 

sedan information om vilka delar som hela filmen består av samt hur dessa ska sättas 

ihop. Värt att notera här är alltså att nedladdning av en torrent inte innebär att 

exempelvis en film laddas ned, då en torrent endast utgör ett verktyg som möjliggör 

nedladdning av en film. 

En användare som vill ladda ned filmen söker därefter upp en torrent som säger sig 

innehålla filmen. För att underlätta sökning finns det därför hemsidor som har 

sökmotorer för just torrents. The Pirate Bay var en sådan hemsida. Efter att användaren 

har hittat rätt torrent
11

 laddas torrenten ned. I det här skedet laddas alltså ingen film ned, 

utan endast en manual som kan säga vilka delar som behövs samt hur dessa ska sättas 

ihop. Den nedladdade torrenten startas sedan i ett nedladdningsprogram som genast 

börjar söka efter filmens alla delar och sätta ihop dessa till en filmfil. Efter att detta är 

klart har en kopia av den ursprungliga filen skapats på användarens dator och filmen 

kan tittas på. 

Anledningen till att det ofta går fortare att ladda ned en film med hjälp av torrents än då 

man laddar direkt från en annan användare är att torrentprogrammet söker efter de olika 

delarna av filmen var för sig. Om många andra användare delar med sig av filmens delar 

                                                           
11

 Ofta har de samma namn som filmen samt information om kvalitet och språkversion med 

mera. 
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så kan en del laddas från en användare samtidigt som en annan del laddas från en annan 

och så vidare. Torrenttekniken innebär alltså en möjlighet att genom ett stort antal 

anslutningar ladda delar av filmen som sedan sätts ihop till en fil. 

Vad gäller fördelar med att använda torrents så har nedladdningshastigheten redan 

berörts. Ytterligare en fördel, ur användarsynpunkt, är att det är svårare att bli upptäckt 

då nedladdning inte sker av en hel film mellan två datorer samt att nedladdning av 

själva torrenten inte innebär nedladdning av ett upphovsrättsskyddat verk i sig. En 

nackdel med tekniken är att om någon del misslyckas med att laddas ned så fungerar 

filmen inte över huvud taget. Detsamma gäller om någon av de nedladdade delarna är 

felaktig. Tekniken i sig innebär även att den som laddar ned samtidigt börjar ladda upp 

delar av filmen. Så fort en del laddats ned så börjar den automatiskt att laddas upp till 

andra användare. Detta innebär att man inte kan göra skillnad på nedladdare och 

uppladdare, då en användare antar båda roller. För fildelningen överlag är det en fördel, 

då det innebär att fler hjälps åt att sprida filer. För användare som inte vill göra sig 

skyldiga till uppladdning är det en nackdel, då man inte har något val.
12

 

 

  

                                                           
12

 I framställningen görs som tidigare nämnt ingen åtskillnad mellan uppladdare, nedladdare 

eller medhjälp eftersom dessa i förhållande till skadeståndsbedömningen kan föras samman 

under samma kategori, vilket även görs i exempelvis Andersson, ”Ersättningsbestämning vid 

icke-materiella intrång (I) – inledning om olika immateriella områden, intrång, skador och 

ersättningar, Infotorg, 2014. 
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3.  De upphovsrättsliga skadeståndsreglerna 

Skadestånd regleras i första hand genom SkL. Lagen är subsidiär och dispositiv, varför 

speciallagstiftning och avtal kan utvidga såväl som inskränka det skadeståndsrättsliga 

ansvaret (1:1 SkL). I SkL skiljer man på några olika typer av skador. Person- och 

sakskador regleras i 2:1 SkL. Vid den typ av immaterialrättsliga brott som 

framställningen behandlar uppstår varken personskada eller sakskada, varför dessa 

skadetyper inte behöver behandlas ytterligare. Vidare stadgas att ren förmögenhetsskada 

ska ersättas av den som genom brott har vållat skadan (2:2 SkL). Av 1:2 SkL framgår 

att definitionen för en ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som uppkommer 

utan samband med en person- eller sakskada. För att nå framgång med ett 

skadeståndsanspråk utifrån denna regel krävs således att gärningsmannen uppsåtligen, 

eller oaktsamt där så är föreskrivet, begått ett brott och därmed orsakat en ren 

förmögenhetsskada. Är de subjektiva rekvisiten för brottet inte uppfyllda bortfaller 

möjligheten till skadestånd.
13

 

Inom immaterialrättens områden regleras skadestånd i flertalet lagar. Som exempel kan 

nämnas 8:4 varumärkeslag (2010:1877), 58 § patentlag (1967:837) och 36 § 

mönsterskyddslag (1970:485). Förutom rätten till skadestånd återfinns flera andra 

sanktionsinriktade regler i respektive lag som bland annat rör 

informationsföreläggande.
14

 Reglerna är i det närmaste identiska med varandra, vilket är 

en följd av dels den harmonisering som skedde 1994 i samband med att sanktionerna 

skärptes
15

 och dels genom införlivandet av IPRED
16

. Möjligheten att utfå skadestånd 

vid upphovsrättsliga intrång stadgas i 54 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära 

och konstnärliga verk (URL). Regeln är konstruerad så att rättighetshavaren alltid har 

rätt till skälig ersättning för ett otillåtet nyttjande av ett verk (54 § 1st URL). Om 

nyttjandet dessutom skett uppsåtligt eller oaktsamt har rättighetshavaren rätt till 

ersättning för den ytterligare skada som uppkommit (54 § 2st URL).
17

 

I det följande kommer inledningsvis rekvisiten skälig ersättning och ytterligare skada 

att behandlas. Den tänkta tillämpningen redogörs för i förhållande till de direktiv och 

                                                           
13

 Hellner s. 68. 
14

 Vilket inte kommer beröras närmare i framställningen. 
15

 Genom prop. 1993/94:122. 
16

 Genom prop. 2008/09:67. 
17

 Prop. 1993/94:122 s. 40, se även Bernitz s. 131. 
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förarbeten som skapat och format regeln och rekvisiten som de ser ut idag. Därefter 

kommer ett antal fall att analyseras för att redogöra för hur domstolarna använt och 

eventuellt format tillämpningen. 

 

3.1  Skälig ersättning 

Den skäliga ersättningen är en ersättning som ska kunna utgå även då uppsåt och 

oaktsamhet inte föreligger. Dessutom krävs inte att faktisk skada uppstått.
18

 Genom att 

inte kräva uppsåt, oaktsamhet eller uppkommen skada innebär regeln ett avsteg från vad 

skadeståndsrätten generellt kräver. Konstruktionen motiveras med skadeståndets 

reparativa funktion, svårigheten att beräkna skada i immaterialrättsliga fall och att 

ersättning inte får vara så låg att det är lönsamt att utnyttja annans ensamrätt.
19

 Det 

sistnämnda argumentet betonades av HD i NJA 2005 s. 180. Fallet behandlas mer 

ingående nedan.
20

 

De immaterialrättsliga skadeståndsreglerna är som nämnt utformade i stort sett likadant. 

En viktig skillnad finns dock som utmärker URLs reglering i förhållande till de andra. 

Enligt övriga immaterialrättsliga lagar är utgångspunkten att skälig ersättning ska utgå 

vid uppsåtligt eller oaktsamt nyttjande som är otillåtet. För de fall som nyttjandet sker i 

god tro, det vill säga utan uppsåt och oaktsamhet, så ska ersättning utgå om och i den 

mån det är skäligt (jfr 58 § 1-2st patentlag (1967:837)). Vid upphovsrättsliga intrång 

görs ingen sådan bedömning, utan huvudregeln är att skälig ersättning alltid ska utgå.
21

 

Vid genomförandet av Infosocdirektivet
22

 infördes ett undantag från denna huvudregel. 

Undantaget behandlas nedan.
23

 

Bedömningen av storleken på den skäliga avgiften kan vara svår att genomföra. Om ett 

otillåtet nyttjande skett i god tro så ska enligt 54 § 1st URL skälig ersättning utgå. 

Denna ersättning är tänkt att utgöra en slags minimiavgift för att kompensera 

rättshavaren. Minimiavgiften ska ses som minst en passande licensavgift, dvs. 

                                                           
18

 Prop. 2008/09:67 s. 226. 
19

 Prop. 1993/94:122 s. 50 och Levin s. 569. 
20

 Se 4.1 Motivering av licensavgift. 
21

 Prop. 2008/09:67 s. 226. 
22

 Direktiv 2001/29/EG, införlivat genom prop. 2004/05:110. 
23

 Se 3.3 Undantag från ersättningsskyldighet. 
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motsvarande vad en licens för ett lagligt nyttjande hade kostat.
24

 Som exempel kan 

nämnas NJA 2003 s. 465 (Hotell du Nord) där den skäliga ersättningen kraftigt sattes 

ned i förhållande till yrkat belopp. Detta då det yrkade beloppet var betydligt högre än 

vad som var brukligt i branschen samt att käranden inte visat att det högre beloppet var 

skäligt. Ersättningen bestämdes till det belopp som vitsordats, vilket i princip 

motsvarade det belopp som en tillämpning av branschens normala tariffer hade lett till. 

Oavsett om skada faktiskt uppkommit så ger licensavgiften en bra fingervisning om det 

ekonomiska värdet av det otillåtna nyttjandet. 

Att rätt till skadestånd kan föreligga trots att uppsåt, oaktsamhet samt ekonomisk skada 

saknas fråntar inte rättshavaren sin skyldighet att föra bevisning i frågan. Inom 

immaterialrätten kan det vara svårt att bevisa en skadas storlek. En domstol har 

visserligen möjlighet att under vissa omständigheter hjälpa till att uppskatta skadans 

storlek och bestämma ett skäligt belopp (35:5 RB). Det är i två fall som domstolen får 

hjälpa till vid bedömningen. Det ena är då skadan svårligen eller omöjligen kan styrkas 

fullt ut. Det andra är då full bevisning visserligen skulle kunna föras men kostnaden för 

att bevisa skadan inte står i rimlig proportion till skadans storlek och det yrkade 

skadeståndet avser ett mindre belopp. Inget av dessa fall innebär att rättshavaren kan 

överlämna på domstolen att styrka skadeståndsanspråket. Dock innebär regeln en 

möjlighet för domstolen att uppskatta ett skäligt belopp och utdöma skadestånd även i 

de fall då rättshavaren inte fullt ut lyckats precisera och styrka sitt yrkade anspråk.
25

  

Som exempel kan nämnas NJA 2005 s. 180 (Formsprutarna) där HD avslog yrkandet 

om skälig ersättning då bevisning saknades och NJA 1995 s. 164 (Stickad tunika) där 

hänvisning till branschens normala arvode för tillåtet nyttjande (licensavgift) ansågs 

uppfylla beviskravet.
26

 De svårigheter som styrkandet av en immaterialrättslig skada 

omgärdas av kan i viss mån sägas kompenseras dels av att den skäliga ersättningen kan 

beräknas som en faktisk eller tänkt licensavgift och dels genom domstolens möjlighet 

att bidra till bedömningen om skadans omfattning enligt 35:5 RB.
27

 

 

  

                                                           
24

 Prop. 1993/94:122 s. 50. 
25

 Prop. 1993/94:122 s. 51 f. 
26

 Fallen behandlas mer ingående nedan, se 4.1 Motivering av licensavgift. 
27

 Levin s. 569. 
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3.2  Ersättning för ytterligare skada 

Då ett upphovsrättsligt intrång sker uppsåtligt eller oaktsamt har rättshavaren både rätt 

till skälig ersättning och ersättning för ytterligare skada. För dessa fall är regelns syfte 

att rättshavaren ska få full ersättning för den skada som uppstått.
28

 Värt att notera är 

ordvalet ”ytterligare skada” vilket innebär att den skäliga ersättningen och den 

ytterligare skadan aldrig tillsammans kan utgöra en större ersättning än vad den 

sammanlagda skadan uppgår till. Ersättning för ytterligare skada utgår endast då den 

totala skadan uppgår till ett större belopp än vad den skäliga ersättningen täcker.
29

 

Enligt lagtexten ska särskild hänsyn vid bedömningen av ersättningen storlek tas till: 

utebliven vinst, vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort, 

skada på verkets anseende, ideell skada och upphovsmannens eller rättsinnehavarens 

intresse av att intrång inte begås. Rekvisiten behandlas nedan. Listan är inte 

uttömmande utan exemplifierar vad som kan beaktas inom ramen för ytterligare skada.
30

 

Listan i dess nuvarande form tillkom vid införlivandet av IPRED, men de flesta 

förändringarna syftade endast till att förtydliga bedömningsgrunderna och innebär ingen 

principiell skillnad jämfört med regelns tidigare utformning.
31

 

Utebliven vinst, eller förlorad försäljning, innebär den vinst som rättshavaren går miste 

om till följd av intrånget. För att hävda skada på grund av utebliven vinst ska man 

kunna visa hur många varor som till följd av intrånget inte har kunnat säljas samt vad 

vinsten för varje vara är. Det är alltså täckningsbidraget och inte försäljningspriset som 

är intressant. Sambandet mellan de osålda varorna och intrånget är också viktigt att 

styrka, då olika orsaker kan ligga bakom en nedgång i försäljningen. NJA 1988 s. 183 

(Sodastream) är ett exempel på när utebliven vinst med framgång används som grund 

för det yrkade skadeståndsanspråket.
32

 

Vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort infördes i URL vid 

införlivandet av IPRED. Att använda intrångsgörarens vinst som beräkningsgrund är 

dock inte främmande för svensk immaterialrätt. Detta sätt att uppskatta en skada har 

                                                           
28

 Prop. 1993/94:122 s. 50. 
29

 Levin s. 576. 
30

 Olsson s. 479. 
31

 Prop. 2008/09:67 s. 228 f. 
32

 Levin s. 573 f. 
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länge funnits i bland annat 58 § patentlag (1967:837)
33

 och i den dåvarande 38 § 

varumärkeslag (1960:644).
34

 Intrångsgörarens vinst och rättshavarens uteblivna vinst är 

tänkta att vara alternativa grunder som båda syftar till att definiera den förlorade 

försäljningen. Syftet är alltså inte att ersättning ska utgå för såväl utebliven vinst som 

intrångsgörarens vinst. Tanken är att då den uteblivna vinstens storlek kan vara svår att 

definiera ska intrångsgörarens vinst kunna utgöra en alternativ beräkningsgrund. Det är 

betydligt lättare att visa hur stor intrångsgörarens vinst till följd av intrånget är. Då 

denna vinst inte skulle genererats om inte intrång skett och således är otillbörlig så 

anses det skäligt att beräkna ersättningens storlek på detta sätt.
35

 Ett exempel på då 

intrångsgörarens vinst med framgång användes som beräkningsgrund finns i 

tingsrättsmålet T 178-02 (Ariel).
36

 

Skada på verkets anseende har närmast att göra med de marknadsskador som kan uppstå 

till följd av ett intrång. Det kan vara en lång process att arbeta upp ett företags goodwill 

eller goda rykte. Det krävs inte nödvändigtvis mycket för att skada ett företags rykte. 

Marknadsskador kan innebära att ett företag utan tillstånd använder en vara av ett 

välkänt märke som en lockvara, eller att ett företag säljer falska kopior av ett välkänt 

märke till betydligt lägre priser. Detta kan underminera kundernas förtroende för märket 

och skapa felaktiga åsikter om märkets generella kvalitet. Att denna typ av skada 

uppstår är inte nödvändigtvis svårt att motivera. Svårigheten ligger dock i att definiera 

skadans omfattning i pengar. Levin anger som ett möjligt alternativ att inhämta en offert 

för en reklamkampanj som skulle syfta till att återställa företagets goodwill så som den 

var innan intrånget skedde.
37

 Även om det innebär något konkret att förhålla sig till så 

kvarstår fortfarande en del av problematiken, till exempel i hur omfattande 

reklamkampanjen behöver vara. Risken finns också att rättshavaren inte är benägen att 

yrka så höga belopp med hänvisning till marknadsskador, för de fall domstolen kraftigt 

sätter ned det yrkade beloppet. Följden kan då bli att rättshavaren endast anses ha vunnit 

målet delvis och riskerar att inte få full ersättning för sina rättegångskostnader.
38

 Dessa 

ekonomiska faktorer kan tillsammans få till följd att rättshavaren endast med 

                                                           
33

 Prop. 1985/86:86 s. 43 f. 
34

 Prop. 1993/94:122 s. 69 f. Motsvarande regel idag återfinns i 8:4 varumärkeslag (2010:1877). 
35

 Prop. 2008/09:67 s. 228 ff, se även Levin s. 573. 
36

 Se 4.2 Motivering av ersättning för ytterligare skada. 
37

 Levin s. 575. 
38

 Levin s. 575. 
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försiktighet eller inte alls försöker göra sin rätt gällande i förhållande till de uppståndna 

marknadsskadorna. 

Ideell skada är inte en ekonomisk skada utan motiveras av den kränkning som 

rättshavaren utstår i samband med ett intrång. Även om formulering är ny
39

 så anses 

begreppet kunna likställas med den tidigare lydelsen ”lidande eller annat förfång”, 

varför ingen ändring i sak avsetts.
40

 En kränkning vid ett upphovsrättsligt intrång kan 

bestå i att någon, med eller utan tillstånd, nyttjar ett verk utan att ange vem skaparen är. 

En kränkning kan också bestå i att ett verk nyttjas på ett sätt som smutskastar verket 

eller försämrar dess värde.
41

 Då den ideella skadan inte har ett samband med den 

ekonomiska skada som uppstår bör ersättning för ideell skada alltid kunna utgå utöver 

den skäliga ersättningen.
42

 För ideell skada utdömdes yrkat skadestånd till en låtskrivare 

i tingsrättsmålet T 9013-04 (Ta mig till havet), där en melodi använts utan tillstånd vid 

marknadsföring, vilket fått till följd att melodin förknippats med företaget. 

Upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås är något av 

en hjälpregel som ska hjälpa rättshavaren att få full ersättning för den skada som denne 

lidit. Även denna bedömningsgrund infördes i URL vid införlivandet av IPRED,
43

 men 

har länge funnits i andra immaterialrättsliga lagar (jfr 58 § patentlag (1967:837)). Det är 

inte tänkt att innebära en bevislättnad för rättshavaren. Däremot ska hänsyn till detta 

intresse tjäna som en möjlighet för domstolen att döma ut ett skäligt skadestånd även 

om den ekonomiska skadan är svår att styrka, vilket den inte sällan är i 

immaterialrättsliga fall. Syftet är att skadeståndet inte ska sättas så lågt att det kan löna 

sig att riskera skadestånd istället för att betala för ett lovligt nyttjande. Kostnaden för ett 

olovligt nyttjande ska åtminstone alltid vara högre än kostnaden för ett lagligt 

nyttjande.
44

 

 

                                                           
39

 Prop. 2008/09:67 s. 231 f. 
40

 Prop. 2008/09:67 s. 231 f med hänvisning till prop. 1960:17 s. 290. 
41

 Maunsbach & Wennersten s. 79 ff. 
42

 Levin s. 576. Detta kan ses som ett avsteg från vad som tidigare nämndes om att den skäliga 

ersättningen tillsammans med ersättning för ytterligare skada inte får uppgå till mer än den 

sammanlagda ekonomiska skadan. 
43

 Prop. 2008/09:67 s. 230. 
44

 Prop. 1985/86:86 s. 31, se även Andersson, ”Ersättningsbestämning vid icke-materiella 

intrång (II) – piratkort (card sharing)”, Infotorg, 2014. 



18 
 

3.3  Undantag från ersättningsskyldighet 

Vid införlivandet av Infosoc gjordes ett flertal ändringar i URL. Två av dessa
45

 skapar 

ett undantag från huvudregeln att skälig ersättning alltid ska utgå till följd av ett intrång. 

Då undantaget aktualiseras utgår varken skälig ersättning eller ersättning för ytterligare 

skada. Av 54 § 4st framgår att den som endast överträder 12 § 4st URL inte kan bli 

ersättningsskyldig enligt 54 § URL, förutom om överträdelsen sker med uppsåt eller 

grov oaktsamhet. 12 § URL stadgar en rätt för personer att under vissa omständigheter 

få framställa exemplar av offentliggjorda verk, under förutsättning att de framställda 

exemplaren används för privat bruk. 12 § 4st URL stadgar att framställning av exemplar 

inte får ske om förlagan framställts eller gjorts tillgänglig i strid med 2 § URL. Den som 

på detta sätt olovligen framställer exemplar för privat bruk kan därför endast bli 

ersättningsskyldig om handlingen begåtts med uppsåt eller grov oaktsamhet. Omvänt så 

kan man alltså inte bli ersättningsskyldig om man endast oaktsamt kopierar eller laddar 

ned material som visserligen tillgängliggjorts olovligen.
46

 

En anledning till att tillägget gjordes i 12 § 4st URL var den utökade spridningen av 

verk på Internet. Rätten att ladda ned
47

 exempelvis en film för privat bruk, förutsätter att 

filmen tillgängliggjorts på ett korrekt sätt.
48

 Den tillåtna formen av privat kopiering 

utgörs exempelvis av att spela in program som sänds på TV.
49

 Den otillåtna formen av 

privat kopiering utgörs exempelvis av nedladdning från Internet, om det nedladdade 

materialet placerats där olovligen. 

Om en kopiering för privat bruk sker från en förlaga som tillgängliggjorts i strid med 2 

§ URL så kan undantaget i 54 § 4st URL bli aktuellt. Om man agerat i strid med 12 § 

4st URL så undslipper man ersättningsskyldighet om man agerat i god tro eller 

oaktsamt.
50

 Anledningen till detta tillägg är att det inte alltid är så lätt att veta huruvida 

en förlaga är lovlig eller inte. En musikskiva som säljs i en musikaffär kan vara 

piratkopierad trots att den är identisk med originalet. Ett filmklipp som ligger på 

filmbolagets hemsida kan ha hamnat där olovligen. Resonemanget går ut på att det inte 
                                                           
45

 12 § 4st samt 54 § 4st URL. 
46

 Bernitz s. 132. 
47

 Vilket skapar en kopia av en tillgänglig förlaga. 
48

 Prop. 2004/05:110 s. 384. 
49

 Förutsatt att kanalföretaget har de tillstånd som krävs. 
50

 I prop. 2004/05:110 s. 147 f anges oaktsamhet eller uppsåt som krav för att ersättning ska 

kunna utgå. Riksdagen ändrade detta krav till att omfatta grov oaktsamhet eller uppsåt, se 

Olsson s. 483. 
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anses rimligt att en enskild ska tvingas betala skälig ersättning för en kopia som denne 

gjort, om det inte fanns skäl att misstänka att förlagan kan ha tillgängliggjorts 

olovligen.
51

 Även om viss hänsyn här tas till yngre personer som inte är lika benägna att 

reagera på misstänkta omständigheter kring en förlaga så kommer tillägget inte att 

utgöra något kryphål i den bemärkelsen att man genom att hänvisa till okunskap om 

huruvida förlagan var lovlig eller ej per automatik undslipper ersättningsskyldighet.
52

 

Generellt borde det presumeras att upphovsrättsskyddat material på Internet placerats 

där olovligen. Detta gäller särskilt fildelningsprogram som använder torrent-filer och 

hemsidor som inte är den officiella hemsidan för verket.
53

 

Många avvägningar har skett gällande de nyss nämnda reglerna. Principen att 

rättshavaren alltid ska ha rätt till skälig ersättning vid brott mot URL har fått stå tillbaka 

delvis av en oro för att förståelsen och respekten för lagstiftningen annars skulle 

minska. För de fall då allt verkar stå rätt till ska den enskilde inte behöva oroa sig för 

några konsekvenser då denne kopierar förlagan.
54

 En sammanfattning av undantaget ges 

bäst genom en exemplifiering: att ladda ned en musikfil från en artists officiella 

hemsida ska generellt sett inte medföra ersättningsskyldighet. Om man däremot med 

hjälp av torrent-filer laddar ned en film bör kravet på grov oaktsamhet eller uppsåt anses 

vara uppfyllt, vilket medför ersättningsskyldighet.
55

 

 

3.4  Möjlighet till jämkning 

I URL ges ingen möjlighet att jämka ett utdömt skadestånd. För att jämka kan i dessa 

fall istället den generella jämkningsregeln i 6:2 SkL användas. Regeln kan tillämpas på 

alla skadetyper som definieras i SkL, men den är även tillämpbar för sådant 

skadeståndsansvar som träffas av speciallagstiftning.
56

 Med denna regel finns en 

möjlighet att jämka det utdömda skadeståndet vid upphovsrättsliga brott så som illegal 

                                                           
51

 Prop. 2004/05:110 s. 147 f. 
52

 Jfr. ansvarsbedömningen i hovrättsmålet B 3835-11, där en 15-åring antogs förstå att denne 

laddade ned illegalt, men det ansågs inte klart att densamme insåg att uppladdning skedde 

samtidigt via torrent-tekniken. Hovrätten för en diskussion kring vad en ung person kan antas 

förstå i fildelningssammanhang. 
53

 Prop. 2004/05:110 s. 423 f, se även Olsson s. 483. 
54

 Prop. 2004/05:110 s. 148. 
55

 Prop. 2004/05:110 s. 423 f. 
56

 Hellner, s. 424. 
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fildelning. Regeln ska dock användas restriktivt vilket också har skett. Inte ens i de mål 

där de högsta skadeståndsbeloppen dömts ut har domstolarna ansett att skäl för 

jämkning har förelegat.
57

 

 

  

                                                           
57

 Se Svea hovrätts dom B 4041-09 (TPB) och Västmanlands tingsrätts dom B 506-12 (Beck – 

levande begravd). 
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4.  Motivering och beräkning i praxis 

I det följande kommer en rättsfallsanalys att göras. Fokus kommer att ligga på hur 

skadeståndsanspråket har motiverats och vad domstolarna lagt vikt vid. I detta avsnitt 

kommer varierande typer av ersättningsanspråk till följd av immaterialrättsliga intrång 

att belysas. I avsnitt 5 analyseras ersättningsanspråk i samband med fildelning för att 

kunna visa på likheter och skillnader i hur ersättningen motiveras. 

 

4.1  Motivering av licensavgift 

I fallet NJA 2005 s. 180 hade ett mönsterintrång skett i företaget Formsprutarnas 

produkter, genom att företaget Merx i sin marknadsföring använt avbildningar av de 

skyddade produkterna samt importerad några provexemplar till Sverige. Formsprutarna 

yrkade på skälig ersättning om 40.000:- respektive ersättning för ytterligare skada om 

95.000:-. Den skäliga ersättningen motiverades i stort sett med ett konstaterande av att 

mönsterintrång begåtts. Ersättningen för ytterligare skada motiverades med att det 

uppstått en goodwillskada till följd av intrånget. Formsprutarna angav varken bevis för 

skadans omfattning eller belägg för hur beräkningen av ersättningsanspråket 

genomförts. Deras yrkanden tog närmast sikte på att återge rekvisiten i lagtext. HD 

konstaterade att det inte fanns några tvivel om att mönsterintrång hade begåtts samt att 

uppsåt förelegat, vilket talar för att Formsprutarna har rätt till såväl skälig ersättning 

som ersättning för ytterligare skada. HD resonerar vidare att avsaknaden av bevisning 

av skada och hur ersättningen beräknats inte bara försvårar fastställande av 

skadeståndets storlek utan även utdömandet av skadestånd över huvud taget. Bristen på 

bevis var i det här fallet så omfattande att HD inte ens med stöd i 35:5 RB kunde bidra 

till en uppskattning av den skäliga ersättningens storlek. Följden blev att 

Formsprutarnas ersättningskrav inte kunde godkännas. Som plåster på såren förde HD 

ett resonemang om att Formsprutarna ändå gjort antagligt att en goodwillskada uppstått, 

även om de inte kunnat styrka dess omfattning, vilket mynnade ut i att ersättning för 

ideell skada om 10.000:- tillerkändes Formsprutarna. Fallet visar på vikten av att 

motivera sina anspråk och åtminstone visa vilka beräkningsmodeller som legat till 

grund för de ersättningar man yrkar. Är denna bevisning för bristfällig så kan domstolen 

inte ens med stöd av hjälpregeln i 35:5 RB bifalla yrkandet, även då det klart framgår att 
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ett intrång skett uppsåtligen. Fallet gäller mönsterintrång, men torde vara relevant även 

vid upphovsrättsliga intrång vad gäller vikten av att motivera sina anspråk och 

användningen av 35:5 RB. 

I NJA 2003 s. 465 krävdes Hotell du Nord på ersättning för att inom sin verksamhet ha 

nyttjat upphovsrättsliga verk. De som krävde ersättning var svenska artisters och 

musikers intresseorganisation (SAMI). Branschorganisationen Sveriges hotell- och 

restaurangföretagare (SHR) hade ingått avtal med SAMI. De som var anslutna till SHR 

fick betala en betydligt mindre summa till SAMI än Hotell du Nord, varför de senare 

invände mot den högre kostnaden som de ansåg var oskäligt hög. SAMI motiverade den 

nästan dubbelt så höga kostnaden med den besparing som följer av samarbetet med 

SHR, i fråga om bland annat administrativa kostnader. De hänvisade till tidigare tariffer 

men utan att bifoga dessa som bevisning. Vidare fördes ingen bevisning som visade i 

vilken omfattning de administrativa kostnaderna påverkade prissättningen. HD 

konstaterade att det får anses föreligga en presumtion för att tariffer som förhandlats 

fram med branschorganisationer (likt avtalet mellan SAMI och SHR) är skäliga, varför 

det åligger SAMI att bevisa motsatsen. Då SAMI inte visat att den nästan dubbla 

avgiften var skälig fastställdes den skäliga ersättningen till det belopp som vitsordats, 

vilket låg betydligt närmre SHRs tariffer än SAMIs yrkande. För de fall då det finns 

branschpraxis som kan ge vägledning i fastställandet av en lämplig licensavgift väger 

detta tungt och det krävs en större insats för den som yrkar något annat att bevisa 

skäligheten för sitt yrkande. 

Ett annat exempel på beräkning av licensavgift finns i NJA 1995 s. 164, som rörde 

upphovsrätten till ett mönster av en stickad tunika. Den som skapat tunikan (K) hade 

skyltat med sitt verk i tidningen Damernas Värld. En kort tid därefter hade ett bolag 

börjat sälja snarlika tunikor. K krävde ersättning för nyttjandet om ”normalt arvode för 

upplåtelse av rätt att använda mönstret eller 10.000:-”, förlorad marknadsandel om 

9.000:-,
58

 samt kränkning om 10.000:-. Det totala ersättningskravet uppgick till  

29.000:-. Licensavgiften, vars storlek skulle motsvara normalt arvode eller 10.000:-, 

ansågs vara skäligt enligt HovR som särskilt beaktade en åberopad rekommendation av 

Sveriges textil- och klädformgivares förbund. Beloppets storlek var inte tvistigt i HD, 

som avseende licensavgiften endast hade att avgöra huruvida tunikan i fråga utgjorde ett 
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 Vilket motsvarade hälften av försäljningspriset 1.800:-/styck för de 10 tunikor som sålts av 

bolaget. 
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upphovsrättsligt skyddat alster eller inte. Så ansågs vara fallet varför det yrkade 

beloppet dömdes ut. Angående ersättning för ytterligare skada förde HD ett resonemang 

om att, då uppsåt inte förelåg, professionella handlare har en undersökningsplikt. 

Missköts denna kan handlaren anses ha agerat oaktsamt. Omständigheter i det aktuella 

fallet ledde dock till att bolaget ändå inte ansågs ha agerat oaktsamt, varför ingen 

ersättning för ytterligare skada utgick. 

I hovrättsdomen RH 1998:89 (Krokusmattan) tvistade parterna om huruvida 

upphovsrättsligt intrång skett då två mattor med snarlika mönster såldes av två olika 

bolag. Upphovsmannen till mönstret (Å) hade sålt verket till bolaget Axeco som 

producerade och sålde mattorna. Å och Axeco yrkade på ersättning av bolaget Strehög 

som sålde de liknande mattorna. Tingsrätten bedömde att den skäliga licensavgiften 

skulle motsvaras av 5% av försäljningspriset för de mattor som sålts olovligen. Grund 

för beslutet var framförallt det vittnesmål som Axecos VD lämnat. Av vittnesmålet 

framgick att royalty för denna typ av verk inom mattbranschen brukar beräknas utifrån 

2-10% av försäljningspriset. I HovR prövades inte bedömningen av licensavgiften, utan 

endast om oaktsamhet förelegat vilket i så fall skulle berättiga till ersättning även för 

ytterligare skada.
59

 

Som nämnts råder en presumtion för att licensavgiften beräknas enligt gällande 

branschpraxis, då sådan finns. Den som yrkar något annat har att bevisa skäligheten för 

sitt yrkande. I tingsrättsdomen T 109-04 (Elflugan) stod det klart att skälig ersättning 

enligt belysningsbranschens praxis utgjordes av 5% av försäljningspriset. Trots detta 

sattes ersättningsbeloppet till nästan 11% av försäljningspriset. Anledningen var att den 

högre summan förekommit i ett tidigare avtal som avsåg samma produkt som 

prövningen nu avsåg. Då det tidigare avtalet bedömdes som skäligt kunde det ligga till 

grund även i den aktuella domen. 

Den skäliga ersättningen för nyttjandet beräknas oftast som en tänkt licensavgift, det vill 

säga det belopp som ett lovligt nyttjande skulle ha kostat. För de fall det finns en 

branschpraxis att luta sig tillbaka på avseende detta belopps storlek, ligger det nära till 

hands att bestämma den skäliga ersättningen i linje med denna praxis. För att göra 

avsteg från de branschtypiska ersättningarna krävs att man visar på skäligheten i ett 
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 Oaktsamhet ansågs föreligga då Strehög omfattas av den undersökningsplikt som fastställdes i 

tunikafallet NJA 1995 s. 164, varför ersättning för ytterligare skada utgick till såväl Axeco som 

Å. 
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annat beräkningssätt. Detta kan till exempel göras genom att visa på tidigare avtal som 

avvikit från branschpraxis. Rekommendationer från branschorganisationer eller 

sakkunniga kan också vara av vikt vid bedömningen. 

I vissa fall finns ingen licensmarknad att jämföra med. Så var fallet i mål B 6236-04. 

Varumärket Louis Vuitton yrkade på ersättning för försålda piratkopior av deras varor. I 

sitt yrkande framhöll de att det visserligen inte fanns någon licensmarknad att stödja 

yrkandet på, men att en hypotetisk licens minst borde uppgå till 15% av Louis Vuittons 

priser. Tingsrätten accepterade en hypotetisk licens, men ansåg inte att de höga 15% 

hade styrkts och sänkte därför beloppet till 10%. 

 

4.2  Motivering av ersättning för ytterligare skada 

Den ytterligare skadan avser som tidigare nämnts bland annat utebliven vinst, 

intrångsgörarens vinst, skada på verkets anseende, ideell skada och rättighetshavarens 

intresse av att intrång inte begås. Oftast går anspråken att härleda till någon eller några 

av dessa punkter. En vanlig post är dock utebliven vinst eller intrångsgörarens vinst. 

Den uteblivna vinsten kan ofta vara större än intrångsgörarens vinst, särskilt om 

intrångsgöraren säljer piratkopierade varor eller dylikt till betydligt lägre priser än 

originalen. Den uteblivna vinsten kan därför motivera en högre ersättning. Problemet är 

dock att det är svårare att noggrant beräkna en utebliven vinst samt bevisa att hela den 

uteblivna vinsten är en följd av intrånget och inte andra omständigheter. Därför kan det 

vara lättare att använda sig av intrångsgörarens vinst. I NJA 1988 s. 183 krävde 

Sodastream ersättning av bolaget Sydbrand. Anledningen var att Sydbrand mot 

betalning fyllt på kolsyra i konsumenters kolsyrecylindrar. Dels yrkade Sodastream på 

ersättning för utebliven vinst som i första hand beräknades till 2.000.000:- och i andra 

hand till 970.000:- och dels yrkade de på ersättning för de marknadsskador som uppstått 

genom att Sydbrand sålt cylindrar med Sodastreams märke. Till grund för beräkningen 

av den uteblivna försäljningen lades två olika uppgifter om Sydbrands antal sålda 

påfyllningar som sedan räknades upp med den vinstmarginal som Sodastream gör för 

varje påfyllning. HovR ansåg att såväl antalet uteblivna påfyllningar som 

vinstmarginalen var baserade på för osäkra uppgifter och dömde istället ut ersättning 

motsvarande Sydbrands uppgifter om antalet sålda påfyllningar (55.000st) uppräknat 

med Sydbrands nettovinst per påfyllning (2:-) vilket innebar en ersättning om 110.000:-. 
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HovR valde här att istället utgå från intrångsgörarens vinst då beräkningen medför färre 

osäkra faktorer. Marknadsskadorna ansågs inte särskilt omfattande varför ersättningen i 

den delen fastställdes till det vitsordade beloppet om 25.000:-. HD hade inget att 

invända mot HovR beräkning av ersättningen. 

Samma svårigheter möttes käranden av i NJA 1988 s. 543. Den svenska återförsäljaren 

av jeans med märket Levi yrkade på ersättning för utebliven vinst efter att ett annat 

bolag (W-Invest) utan tillstånd använt Levi-jeans i sin marknadsföring och försäljning. 

Levi beräknade sin förlorade vinst utifrån antalet av W-Invest sålda Levi-jeans 

uppräknat med Levis egna normala täckningsbidrag om 32,50:-, vilket innebar ett krav 

om 73.580:-. För goodwillskadan yrkades 75.000:-. TR bedömde att skäligt skadestånd 

för goodwillskadan inte kunde uppgå till mer än 15.000:-, då marknadsföringen inte 

skett i någon större omfattning. Vidare ansågs, likt föregående fall, omfattningen av den 

ekonomiska skadan vara osäker. Dessutom ansågs inte täckningsbidraget ha utretts 

tillräckligt. I det här läget valde TR att med stöd i 35:5 RB fastställa en skälig ersättning 

om 10.000:- för den uteblivna vinsten. Domen fastställdes av HovR och HD. 

I T 178-02 hade piratkopior av tvättmedlet Ariel inköpts av en handlare för försäljning. 

Tillverkaren av Ariel stämde därför handlaren på ett belopp som motsvarade 

vinstmarginalen på det inköpta tvättmedlet. Den noggranna beräkningen av 

intrångsgörarens vinst som framgick av stämningsansökan accepterades av tingsrätten 

som utdömde det yrkade beloppet om 195.000:-. Vidare konstaterade tingsrätten att 

beloppet skulle utgå oavsett om intrångsgöraren agerat oaktsamt eller ej. För det fall 

oaktsamhet inte förelåg skulle beräkningen ändå ligga till grund för den skäliga 

ersättning som utgår för nyttjandet. 

De ideella skador som uppstår bedöms vid sidan av de ekonomiska. Så var fallet i T 

9013-04, där melodin till ”Ta mig till havet” använts av Silja Line i sin marknadsföring, 

med en text som var snarlik originalet. Förutom den ersättning som tillerkändes det 

företag som innehade rättigheterna till verket så utgick även ersättning för ideell skada 

till låtskrivaren. Låtskrivaren hade tidigare inte tillåtit verket att användas i 

reklamsammanhang och Silja Lines marknadsföring hade fått god spridning. Mot denna 

bakgrund ansågs nyttjandet ha lett till ideell skada och yrkad ersättning om 50.000:- 

dömdes ut. 
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5.  Fildelningsfall 

I det följande kommer fildelningsfall att analyseras. Det första fallet syftar till att visa på 

att även väldigt låga belopp har dömts ut, trots att fildelning skett med samma teknik 

och via samma hemsida som det andra fallet. Fokus kommer dock att ligga på de två 

senare fallen, då det är i dessa fall som de två metodernas tillämpning sker. I 

framställningen kommer metoderna att benämnas beräkningsmetoden och 

licensmetoden. Beräkningsmetoden är den metod som används av skivbolagen samt de 

amerikanska filmbolagen i TPB-målet. Licensmetoden är den metod som används av de 

nordiska filmbolagen i TPB-målet samt i Beck-målet.  

 

5.1  Löshundsjakt i norr 

I RH 2012:27 hade en person lagt upp en jaktfilm, ”Löshundsjakt i Norr”, på TPB. 

Filmen hade sedan funnits tillgänglig där under en förhållandevis kort tidsperiod enligt 

tingsrätten. Målsäganden yrkade ersättning om 199:- med motiveringen att det var 

kostnaden för en film. Någon närmare diskussion om skadeståndsanspråket fördes inte, 

vilket ledde till att skadeståndet utgick då det stod klart att upphovsrättsbrott hade 

begåtts. Straffet för gärningen utdömdes i form av 120 dagsböter á 130:- (15.600:-). 

Tingsrättens dom fastställdes av HovR. 

Fallet rör en uppladdning av en film via en av de större fildelningssajterna, vilket 

innebär att oerhört många skulle kunna ha tagit del av filmen. Trots detta yrkades endast 

ett belopp motsvarande priset för en film, vilket skulle vara lättare att förstå om fallet 

endast rörde nedladdning av en film. Det kan finnas många faktorer som påverkat att 

målsäganden inte yrkat mer. Svårighet att motivera ett annat belopp, att skadan inte var 

så omfattande, att det inte handlade om en storfilm eller okunskap om de möjligheter 

som finns. Då fallet är kort och skadeståndet knappt nämns saknas anledning att 

spekulera i vad orsakerna är. Det som bör noteras i det här fallet är att 

ersättningsbeloppet motsvarar kostnaden för en film och är betydligt lägre än det 

bötesstraff som utdömdes. 
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5.2  The Pirate Bay 

Ett av de mer uppmärksammade målen i fildelningssammanhang är TPB-målet
60

 (The 

Pirate Bay). Fyra personer drev en fildelningssajt på vilken man kunde ladda upp eller 

söka och ladda ned material. Materialet i sig fanns inte tillgängligt på sajten då den 

använde sig av torrents. För att personerna möjliggjort för andra att dels ladda upp egna 

torrents och dels ladda ned material med hjälp av deras torrentkatalog så ansågs de ha 

agerat medhjälp till de upphovsrättsbrott som skett med hjälp av deras hemsida. De 

åtalade dömdes därför för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och straffet i HovR 

bestämdes till fängelse mellan 4 och 10 månader, där de olika straffen speglar graden av 

medverkan till driften av hemsidan. 

Huruvida skadeståndsskyldighet alls kan uppstå för en medhjälpare diskuteras ingående 

i domen. En huvudfråga var om medhjälparen överhuvudtaget kan anses ha nyttjat 

verken, vilket är ett krav för skadeståndsskyldigheten i 54 § URL. Personerna har ju 

varken laddat upp (tillgängliggjort) eller laddat ned (framställt kopior) verken. Att det 

förelåg ett nyttjande fastställdes med argumentet att TPB drevs av kommersiella syften 

och att verken därmed nyttjades av de åtalade på så sätt att de inbringade reklamintäkter 

genom sajten. Därmed fanns det stöd för målsägandena att kräva skadestånd.
61

 Då 

uppsåt till gärningen fastställts vid brottsbedömningen förelåg därmed en rätt till 

ersättning för såväl det olovliga nyttjandet som för ytterligare skada. Om sajten drivits 

med ideella syften är det oklart om skadestånd alls skulle kunna ha utgått. 

Det var många parter i målet och därför redogörs anspråkens motivering för utifrån 

respektive målsägande. De som förde skadeståndstalan i målet var de nordiska 

filmbolagen,
62

 de amerikanska filmbolagen
63

 och skivbolagen.
64
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 Svea hovrätts dom B 4041-09. 
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 Asp & Rosén, ”The Pirate Bay – En kommentar”, SvJT 2011 s. 118 f. 
62

 Yellow Bird Films AB och Nordisk Film Valby A/S. 
63

 Warner Bros Entertainment Inc., Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc., Columbia Pictures 

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

& Co Filmproductions. 
64

 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. 
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5.2.1 Skivbolagen 

Skivbolagen inledde med att konstatera att det inte fanns någon licensmarknad för den 

typ av utnyttjande som skett av låtar och album på TPB. De hävdade istället att den 

skäliga ersättningen borde beräknas utifrån vad motsvarande legala nedladdningar hade 

kostat, vilket innebar en tillämpning av beräkningsmetoden. Enligt bolagens uppgifter 

kostade en legal nedladdning av ett album cirka 10 euro, av vilka 6,50 euro tillföll 

bolagen. Motsvarande summa för nedladdning av en låt beräknades till 0,7 euro. På 

TPB fanns en räknare programmerad som enkelt kunde visa hur många gånger en 

torrent laddats ned. Antalet nedladdningar multiplicerades därför upp med kostnaden för 

album eller låt. Med stöd i dessa beräkningar kom den slutgiltiga summan att utgöra vad 

som krävdes som skälig ersättning för utnyttjandet. 

Skivbolagen hade även anspråk på ersättning för den ytterligare skada som uppstått. 

Orsaken var att nedladdning innebär minskad försäljning av CD-skivor, allmänhetens 

minskade intresse av att köpa skivor samt minskade möjligheter att framgångsrikt skapa 

legala, kostnadsbelagda nedladdningsalternativ. Marknadsskador är, som tidigare 

nämnts, svåra att beräkna exakt. Skivbolagen använde sig konsekvent av en 

beräkningsmodell för att uppskatta marknadsskadornas värde. Modellen byggde på när 

filerna tillgängliggjordes i förhållande till när legala nedladdningsalternativ erbjöds. För 

de filer som redan fanns legalt på nedladdningsmarknaden när de tillgängliggjordes på 

TPB ansåg man att den ytterligare skadan uppgick till dubbla den skäliga ersättningen. 

Beräkningsmodellen såg ut som följer, där antal dagar är det antal dagar från 

tillgängliggörande på TPB tills att legalt alternativ fanns och multipliceringsfaktor den 

faktor som den skäliga ersättningen multiplicerades med för att få fram vad den 

ytterligare skadan uppgick till: 

Antal dagar  Multipliceringsfaktor 

1-10  3 

11-40  4 

41-90  5 

91-130  6 

Ingen legal nedladdning 10 

Summan av skivbolagens samlade anspråk på såväl skälig ersättning för utnyttjandet 

som ersättning för ytterligare skada uppgick därmed till 2.188.071 euro. 
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HovR inledde med att konstatera att beräkningsmetoden för den skäliga ersättningen för 

nyttjandet, vilket beräknats utifrån en jämförelse med priser för legal nedladdning, i och 

för sig är en skälig metod. Dock ansågs det inte skäligt att varje genomförd nedladdning 

skulle ingå i beräkningen. Detta med hänsyn dels till att tillförlitligheten hos räknaren 

som visar antalet nedladdningar inte styrkts och dels beteendet hos många nedladdare 

enligt ett vittnesmål. Enligt vittnesmålet så laddar många användare ned filer som 

smakprov för att avgöra huruvida de ska köpa verket legalt eller ej. Andra laddar endast 

ned filer för att skapa en stor samling, utan att egentligen ta del av verken. I HovR 

nämns dessa faktorer, men det finns fler omständigheter som talar mot att varje 

nedladdning av en torrent skäligen bör ersättas med ett belopp motsvarande nypriset för 

verket.
65

 Mot denna bakgrund fastställde HovR att hälften av antalet nedladdningar 

skulle få ligga till grund för beräkningen av den skäliga ersättningen. 

Angående ersättningen för ytterligare skada kom HovR fram till att marknadsskador 

uppstår och att skadan visserligen sträcker sig längre än endast kostnaden för de låtar 

eller album som nedladdaren annars skulle ha köpt.
66

 Hänsyn togs bland annat till det 

vittnesmål som förtydligade nedladdningens faktiskta påverkan på marknaden. Enligt 

vittnesmålet ökar intresset för en artist och därmed försäljningen av CD-skivor om 

skivan ligger högt på försäljningstopplistor. Om man utgår från argumentet att 

nedladdarna utan TPB existens istället hade köpt materialet, så hamnar skivorna lägre 

på dessa topplistor, vilket medför att andra personer än nedladdaren påverkas att inte 

köpa skivorna.
67

 Denna effekt är starkare om skivorna läggs upp på TPB innan de 

släpps i affären. Vidare uttalade vittnen att den legala musikförsäljningen minskat med 

50% till följd av fildelning. Denna siffra rörde dock branschen i stort och inte de verk 

som det var fråga om i fallet. Mot denna bakgrund höll HovR med om att ersättning ska 

utgå även för de marknadsskador som uppstått men att beräkningen ledde till ett för 

högt belopp i förhållande till de osäkra faktorerna. HovR fastställde därför ersättningen 

för ytterligare skada enligt följande modell: 
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 Se 8.1 Nedladdarens alternativ, där det bland annat diskuteras att nedladdning av torrent inte 

innebär nedladdning av hela verket. 
66

 Se 8.1 Nedladdarens alternativ, för en utförligare diskussion kring vad nedladdaren annars 

skulle ha gjort. 
67

 Se föregående not. 
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Antal dagar  Multipliceringsfaktor 

0  0,5 

1-130  1 

Ingen legal nedladdning 2 

För att ytterligare förtydliga att beräkningarna omgärdas av skönsmässiga bedömningar 

avrundade HovR alla anspråk nedåt till närmaste 100.000-tal kronor eller 1.000-tal euro. 

Av skivbolagens sammanlagda anspråk om 2.188.071 euro blev den slutgiltiga totala 

ersättningen 498.000 euro. 

 

5.2.2 De nordiska filmbolagen 

De nordiska filmbolagen framhävde att av de fyra aktuella filmerna hade två laddats 

upp innan de offentliggjorts och en hade vid uppladdningstillfället ännu inte släppts på 

DVD. De nordiska filmbolagen konstaterade, likt skivbolagen, att det inte fanns någon 

licensmarknad för den här typen av tillgängliggörande. Till skillnad från skivbolagen 

valde dock filmbolagen att som skälig ersättning i första hand yrka på ett belopp som 

utgjordes av en hypotetisk licensavgift, vilket innebar en tillämpning av licensmetoden. 

Den hypotetiska licensen skulle utgöra kostnaden för rätten att tillgängliggöra filmerna 

för gratis nedladdning. För tre av filmerna beräknades denna kostnad uppgå till 

700.000:-/film och den fjärde filmens hypotetiska licens beräknades uppgå till 150.000:-

. I andra hand yrkades på ersättning enligt samma beräkningsmodell som skivbolagen 

använt sig av (beräkningsmetoden), nämligen genom att antalet nedladdningar 

multiplicerades med det genomsnittliga belopp som tillföll rättighetshavaren vid legal 

nedladdning av en film som vid den aktuella tidpunkten uppgick till 66,70:-. 

Vidare yrkades på ersättning för ytterligare skada, med liknande argument som 

skivbolagen anfört. Den minskade försäljningen som var en direkt följd av att personer 

laddade ned istället för att köpa filmer ledde till att filmerna inte ansågs lika attraktiva 

då de inte hamnade lika högt på försäljningstopplistor. Vidare påverkades filmernas 

marknadsföring av att de fanns tillgängliga för gratis nedladdning. Filmbolagen menade 

även att filmerna förekom i sammanhang där rättighetshavare hånades vilket medförde 

goodwillskador. Med stöd i ett sakkunnigutlåtande yrkades därför ersättning för 
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ytterligare skada med dubbla den skäliga ersättningen. Den totala summan som yrkades 

från de nordiska filmbolagen uppgick därmed till 6.750.000:-. 

TR lade vikt vid det sakkunnigutlåtande som gjorts av Bertil Sandgren som har lång 

erfarenhet från svensk filmindustri. Utlåtandet utgick från en tänkt förhandling om en 

licens som skulle ha gett tillstånd för tillgängliggörande via TPB. Tillståndet skulle 

omfattas av att filmerna lades ut för fri nedladdning och utan kopieringsskydd. Vidare 

beräknades tillståndet omfatta att filmerna gjordes tillgängliga för 6 miljoner svenska 

internetanvändare och lika många till i det svenska närområdet. Hänsyn togs även till 

minskade förluster från försäljning och uthyrning av film på DVD samt utgick från att 

den legala nedladdningsmarknaden skulle upphöra helt. Med stöd i utlåtandet godkände 

TR att den skäliga ersättningen uppgick till det yrkade beloppet. HovR ansåg att den 

bedömning som gjorts av TR var korrekt varför ingen ändring, vare sig i motivering 

eller i sak, gjordes. 

Angående ersättning för ytterligare skada valde TR en försiktig bedömning och 

fastställde ersättningen till hälften av den skäliga ersättningen. HovR ansåg dock att 

sakkunnigutlåtandet hade ett starkt bevisvärde till följd av de ordentliga undersökningar 

och utredningar som gjorts, som bland annat behandlat hur de aktuella filmerna 

marknadsförts och hur den nordiska filmmarknaden såg ut. Med dessa argument 

bedömde HovR att de nordiska filmbolagens yrkade ersättning för ytterligare skada var 

skälig och hela det yrkade beloppet godkändes. Den totala ersättningen om 6.750.000:- 

dömdes därför ut. 

 

5.2.3 De amerikanska filmbolagen 

De amerikanska filmbolagen använde samma beräkningsmodell som skivbolagen för att 

beräkna den skäliga ersättningen för utnyttjandet, vilket innebar tillämpning av 

beräkningsmetoden. Dock fanns inte filmerna tillgängliga för laglig nedladdning, varför 

ett hypotetiskt pris per nedladdning beräknades för varje verk. Det hypotetiska priset 

multiplicerades med det antal nedladdningar som registrerats på TPB. I detta pris hade 

även hänsyn tagits till att filmerna tillgängliggjorts innan filmerna fanns tillgängliga på 

DVD samt att filerna saknat kopieringsskydd. Det hypotetiska priset per nedladdning 

beräknades till 415,81:- för TV-serien och mellan 222,55-261,47:- för respektive film, 



32 
 

där de olika filmerna värderats olika beroende på om de klassificerades som storfilm 

eller genomsnittsfilm. Vidare yrkades ersättning för ytterligare skada med en direkt 

hänvisning till de argument som skivbolagen anfört. Den yrkade ersättningen uppgick 

till samma belopp som den skäliga ersättningen, vilket innebar ett totalt 

skadeståndsyrkande om 93.050.080:-. 

HovR gjorde samma bedömning för de amerikanska filmbolagen som för skivbolagen i 

frågan om hur många registrerade nedladdningar som man kan ta hänsyn till. Då samma 

osäkra faktorer påverkade de amerikanska filmbolagens beräkning fick även deras 

ersättning endast grundas på hälften av de registrerade nedladdningarna. I övrigt ansågs 

de hypotetiska priserna utgöra skälig ersättning för respektive nedladdning. 

Angående ersättningsyrkandet för ytterligare skada konstateras inledningsvis att viss 

hänsyn till marknadsskador redan tagits vid beräkningen av den skäliga ersättningen, 

genom att ett slags förhandsvisningstillägg utgjorde en del av det yrkandet. Vidare 

anfördes argument som inte var direkt hänförliga till de aktuella verken, utan snarare till 

de skador som fildelning orsakar filmindustrin på ett övergripande plan. Även om 

argumenten visserligen har grund så kan de inte tas i beaktande vid fastställande av 

skadorna i förhållande till de filmer som frågan gällde. HovR beslutade därför att 

ersättningen för ytterligare skada skulle utgöras av hälften av den skäliga ersättningen. 

Den totala ersättningen till de amerikanska filmbolagen fastställdes därför till 

34.600.000:-. 

Det totala skadeståndet som utdömdes uppgick till nästan 46 miljoner kronor, vilket är 

det högsta belopp som utdömts i ett fildelningsfall. 

För att kort jämföra de nordiska filmbolagen med de amerikanska filmbolagen grundade 

de förra sina anspråk på en hypotetisk licensavgift som beräknats enligt ett 

sakkunnigutlåtande medan de senare använt sig av beräknad snittkostnad per 

nedladdning. De nordiska filmbolagen yrkade i andra hand skadestånd enligt en 

beräknad snittkostnad per nedladdning men fick igenom sitt förstahandsyrkande. Här 

görs endast en väldigt övergripande jämförelse och andra resultat kan uppnås beroende 

på i hur stor utsträckning man delar upp beräkningen. Här har dock helt enkelt det 

yrkade respektive utdömda skadeståndet delats upp på det antal nedladdningar som ska 

ha skett enligt domen, endast uppdelat mellan de nordiska respektive amerikanska 

filmbolagen. De nordiska filmbolagen tillerkändes hela det yrkade beloppet vilket 
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innebar ett genomsnitt om 218:- per nedladdning.
68

 De amerikanska bolagen yrkade på 

ett genomsnitt om 569:- per nedladdning
69

 men tillerkändes ett genomsnitt om 212:- per 

nedladdning
70

. Det framgår tydligt att de amerikanska filmbolagen fick ut betydligt 

mindre än det yrkade beloppet, men av särskilt intresse är att de nordiska filmbolagen 

fick en högre ersättning per nedladdning. Även om genomsnittsskillnaden bara är några 

kronor så blir det en betydande summa för de tusentals nedladdningar som skett. 

Dessutom fick de nordiska filmbolagen ut hela sitt yrkade belopp, medan övriga yrkade 

belopp kraftigt sattes ned.
71

 På den här punkten i just det här fallet visade sig alltså 

licensmetoden vara avgörande, vilket kanske är anledningen till att samma typ av metod 

använts även vid det fall som behandlas härnäst.  

 

5.3  Beck – levande begravd 

I tingsrättsmålet B 506-12 stod en man åtalad för upphovsrättsbrott för att, genom 

uppladdning till fildelningssajten Swebits, olovligen ha tillgängliggjort över 500 filmer. 

Straffvärdet uppgick till 6 månaders fängelse men påföljden bestämdes till 160 timmars 

samhällstjänst. Av alla dessa uppladdningar var det endast ett filmbolag som för en 

uppladdning yrkade skadestånd. Det var Nordisk Film A/S som riktade anspråk för 

uppladdningen av filmen ”Beck – levande begravd”. 

Den skäliga ersättningen motiverades med tillämpning av licensmetoden genom ett 

sakkunnigutlåtande, skrivet av samma Bertil Sandgren som stod bakom 

sakkunnigutlåtandet i TPB-målet. I tingsrätten hänvisades dels till de avsnitt i TPB-

målet där tingsrätt och hovrätt godkände skadeståndsanspråken med stöd i 

sakkunnigutlåtandet, och dels till det för Beck-målet aktuella utlåtandet. Som skälig 

ersättning för utnyttjandet yrkades därmed 5.500.000:-. 

Ersättning för ytterligare skada yrkades till följd av utebliven vinst, marknadsstörning, 

skada på filmens anseende och ideell skada. Även dessa anspråk motiverades i stort sett 

med hänvisningar till utlåtandet. Hänvisningar gjordes även till de delar av TPB-domen 
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 Beloppet 6.750.000:- uppdelat på de 30.895 nedladdningar som framgår av domen. 
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 Beloppet 93.050.080:- uppdelat på de 163.422 nedladdningar som framgår av domen. 
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 Beloppet 34.600.000:- uppdelat på de 163.422 nedladdningar som framgår av domen. 
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 Rosén, ”EU-domstolens och svensk rättspraxis – Upphovsrätt och närstående rättigheter 

2003-2012”, SvJT 2013 s. 577 och 618 f. 
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där anspråk grundade på utlåtandet godkändes. De yrkade beloppen i det aktuella fallet 

uppgick till 700.000:- för utebliven vinst, 500.000:- för uppkommen marknadsstörning, 

300.000:- för skada på filmens anseende samt 50.000:- för den ideella skadan. Skada på 

filmens anseende uppstår genom att de som ser en nedladdad film får en sämre 

filmupplevelse än de som ser filmen på bio eller senare köper filmen på DVD eller 

Blueray. Den sämre filmupplevelsen leder i sin tur till att sämre omdömen skrivs och 

sprids på nätet, där de får ett stort och snabbt genomslag. Den ideella skadan består i att 

olaglig fildelning innebär ett tillgängliggörande av verket som strider mot skaparnas och 

rättighetshavarnas vision. 

Tingsrätten bedömde att licensmetoden genom utlåtandet medförde en rimlig beräkning 

av skadans storlek, precis som i TPB-målet. Beloppet sattes dock ned till följd av en 

punkt i argumentationen. Enligt utlåtandet skulle producenten i ett första skede begära 

50 procent av de möjliga intäkterna som ersättning för en hypotetisk licens, eftersom 

marknaden ännu inte anpassat sig till den legala fria nedladdningen. I ett senare skede, 

när marknaden anpassat sig, skulle producenten begära 100 procent (eller mer) av de 

möjliga intäkterna. Det yrkade beloppet om 5.500.000:- motsvarade en 100 procentig 

ersättning. Tingsrätten menade att marknaden vid tidpunkten (2010) inte hade visats 

motsvara 100 procent av den potentiella videomarknaden, varför den hypotetiska 

licensavgiften bestämdes till halva det yrkade beloppet (2.750.000:-). De övriga 

yrkandena som hänförde sig till ytterligare skada godtogs, bland annat med hänvisning 

till TPB-målet och den liknande beräkning som använts där. Det totala 

skadeståndsbeloppet uppgick därmed till 4.300.000:-. 

Skadeståndsyrkandet motiverades alltså genom tillämpning av licensmetoden, vilken 

kommer till uttryck genom ett sakkunnigutlåtande likt det som användes i TPB-målet. 

Den här gången bifölls dock inte den yrkade skäliga ersättningen, men hela den yrkade 

ersättningen för ytterligare skada. Då licensmetodens tillämpning kommer till uttryck 

genom sakkunnigutlåtandet och då det i domen i stor utsträckning hänvisas till 

detsamma analyseras detta för sig i nästa avsnitt. 
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6.  Licensmetoden 

Även om man eventuellt inte bör dra för stora växlar av att samma typ av metod 

används vid två tillfällen så kan det vara av värde att undersöka hur licensmetoden 

egentligen motiverar de belopp som yrkas. I domarna diskuteras inte motiveringen och 

beräkningen särskilt mycket utan hänvisningar görs istället till utlåtandet. Nordisk Film 

A/S har varit part i båda de fall då Bertil Sandgrens utlåtande legat till grund för 

ersättningen. Det finns en problematik vad gäller beräkningen av skada i 

immaterialrättsliga fall. Kanske har licensmetoden erbjudit en variant som förenklar för 

upphovsrättsmännen att driva igenom sina skadeståndsanspråk. Det går inte att säga att 

utvecklingen går mot att upphovsrättsmän som lidit skada till följd av illegal fildelning i 

allt större utsträckning kommer att använda sig av denna metod. Samtidigt är det fullt 

möjligt att det är just så det kan gå till. Oavsett vad så är det ett faktum att denna metod 

har använts i två av de största fildelningsfallen
72

 i Sverige. Därför kommer jag att i det 

följande att gå igenom den huvudsakliga argumentationen som utlåtandet i Beck-fallet 

innehåller. 

 

6.1  Beskrivning av syfte och information till grund för beräkningen 

Syftet med Bertil Sandgrens sakkunnigutlåtande
73

 i fildelningsmålet rörande filmen 

Beck – Levande begravd (fortsättningsvis kallat ”utlåtandet”) är att beräkna en skälig 

ersättning för rätten att fritt tillgängliggöra filmen Beck – Levande begravd på Internet. 

Den skäliga ersättningen beräknas i form av en hypotetisk licenskostnad för det 

nyttjande som skett. Vidare är syftet att beräkna värdet för den övriga ekonomiska skada 

som skett. Den ekonomiska skadan definieras som skada som uppkommit genom 

bortfall av intäkter från bland annat videoförsäljning, olika filmvisningstjänster, 

marknadsskada, minskad goodwill och ideell skada. 

För att definiera vad som ska ligga till grund för beräkningen av den hypotetiska 

licensavgiften undersöks vilka konsekvenser den olagliga fildelningen har för 

upphovsrättsmannen, det vill säga vilka konsekvenser som upphovsrättsmannen skulle 

ta i beaktande vid fastställande av en rimlig licensavgift för att sälja en laglig rätt till 
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 Åtminstone i fråga om storleken på de skadestånd som dömts ut. 
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samma typ av fildelning som pågått. Inledningsvis målar utlåtandet upp en bild av hur 

biomarknaden påverkas av fildelning samt vilka förväntningar i fråga om vinst som 

ställs på en motsvarande film. I allmänhet hävdas att filmbranschen definierar en rimligt 

framgångsrik film som en film som leder till försäljning av 200.000-300.000 

biobiljetter. Fram till mitten av 2000-talet var motsvarande siffra 300.000-400.000 sålda 

biobiljetter. Denna nedgång ska ha påverkats av att fildelningen började påverka 

marknaden någonstans runt mitten av 2000-talet. I ett diagram visas de senaste sex 

Beck-filmernas sålda biobiljetter.
74

 En jämförelse görs mellan de tre filmer som släpptes 

mellan 2001-2006 och de som släpptes mellan 2007-2010, vilket får resultatet att den 

genomsnittliga försäljningen av biobiljetter minskat med 55 procent.
75

 Minskad 

försäljning kan bero på många faktorer, men enligt utlåtandet är illegal fildelning den 

direkta orsaken till åtminstone 30% av denna nedgång. För den aktuella filmen, som 

sålde 106.000 biobiljetter, innebär det ett inkomstbortfall motsvarande 1.000.000:-. 

Argumentationen utgår alltså från att en konstaterad minskning av sålda biobesök delvis 

är en direkt följd av illegal fildelning. 

Fig. 1: 

 

Under 2010 inleddes ett teknikskifte på biografmarknaden vilket innebar en 

digitalisering av biografer. Många av de digitaliserade biograferna har även kunnat 

börja visa 3D-filmer. Enligt utlåtandet är den förväntade effekten av ett sådant 
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 Utlåtandet s. 3, se figur 1. 
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 Redan här kan konstateras att beroende på var man anser att ”mitten” av 2000-talet var så får 

man olika resultat utifrån diagrammet. Jämför man exempelvis filmerna som släpptes fram till 

och med 2005 med de som släpptes därefter blir den genomsnittliga negativa avvikelsen per 

film ca. 44%. 
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teknikskifte att besöksutvecklingen ökar med ungefär 20-25%, under de kommande 2-3 

åren. Med utgångspunkt i statistik som bifogats i form av ett diagram
76

 hävdas att den 

förväntade ökningen inte uppnåtts i verkligheten.
77

 Orsaken beskrivs i huvudsak vara 

den illegala fildelningen som tillgängliggör filmerna samtidigt som, eller rent av innan, 

de visas på bio. Det finns dock två problem med argumentationen. För det första så kan 

man endast utläsa försäljningsstatistiken för de 2 kommande åren efter teknikskiftet. 

Lägger man till ett tredje år som följer samma genomsnittliga ökning som de föregående 

så skulle försäljningsökningen under de 3 åren uppgå till ungefär 24%, vilket ligger helt 

inom ramen för de uttryckta förväntningarna. För det andra så speglas inte samma 

negativa biobiljettsförsäljningstrend i detta generella diagram som i det tidigare 

diagrammet där endast statistik för Beck-filmer visades. En möjlig tolkning av vad som 

lagts fram är alltså att den förväntade tillströmningen av biobesökare efter teknikskiftet, 

vilket utgör grunden för argumentationen i den här delen, möjligen mycket väl 

uppnåddes vad gäller ökning i procent under en bestämd tidsram. Om så är fallet så 

tappar argumentationen sin kraft helt i detta moment. Istället syns endast en trend i 

diagrammet som inte överensstämmer med vad som tidigare lagts fram, dvs. att 

biobiljettsförsäljningen minskat med 55%. Även om detta är sant i förhållande till Beck-

filmerna så bör man vara försiktig med att bedöma hur stor andel av nedgången som 

fildelarna står för, eftersom den totala biljettförsäljningen endast minskat med nästan 

6%.
78
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 Se figur 2. 
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 Utlåtandet s. 4. 
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 Enligt uppgifterna i diagrammet i figur 2 och med samma beräkningsmetod som användes för 

att räkna ut den procentuella minskningen för Beck-filmerna. 
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Fig. 2: 

 

Även med hänsyn till att det i upphovsrättsfall är svårt att exakt beräkna skadan och att 

det därför inte krävs uttömmande och exakt bevisning så ska det ändå finnas någon 

slags bevisning för att skada orsakats samt beräkningsmodeller som i viss mån kan antas 

ge en rimlig bild av skadans storlek.
79

 Härtill, vilket är aktuellt i Beck-fallets utlåtande, 

bör det rimligen även visas att skadan orsakats av fildelning, för att anspråket ska kunna 

göras gällande mot den åtalade fildelaren. Inledningsvis beräknas en minskning om 

55%, vilken kan bero på ett flertal faktorer.
80

 Väl medveten om att hela minskningen 

inte rimligen kan beskyllas på fildelarna görs en schablonbedömning som innebär att 

30% av dessa 55% med största sannolikhet kan hänföras till fildelning. Drygt hälften av 

minskningen hävdas därför vara en direkt följd av fildelning medan resten beror på 

andra faktorer. Denna halvering av skuld gör möjligen att det blir lättare att erkänna 

beräkningen som rimlig, möjligen på samma sätt som domstolen i TPB-målet halverade 

det antal nedladdningar som skulle ligga till grund för skadeståndsberäkningen för de 

amerikanska filmbolagen och skivbolagen. Men i förhållande till de fakta som 

presenteras senare i samma utlåtande, nämligen att den totala minskningen under 

samma period endast var 6%, framstår det minst sagt som tvivelaktigt att hävda att en 

minskning om 30% är en direkt följd av fildelning. Varför skulle just dessa tre svenska 

Beck-filmer vara så hårt drabbade av fildelning medan bioförsäljningen i övrigt, vilket 
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 Vilket framgick tydligt i fallet ”Formsprutarna”, se 4.1 Motivering av licensavgift. 
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 Flera faktorer diskuteras nedan, se 8.1 Nedladdarens alternativ. 
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innefattar utländska storfilmer, inte drabbas särskilt hårt? I min mening bör man här 

överväga huruvida andra faktorer spelar en större roll än vad som framgår av utlåtandet. 

Syftet är inte att spekulera i vilka faktorer som spelat en avgörande roll, men några 

exempel på faktorer som kan ha haft stor påverkan på just Beck är bland annat att andra 

storfilmer hade premiär i nära anslutning till de senaste Beck-filmerna, annorlunda 

marknadsföring eller att Beck-serien helt enkelt minskat i intresse, vilket i sin tur kan 

bero på att svensk film överlag vid tidpunkten minskat i intresse eller att Beck-serien 

helt enkelt sett sina bästa dagar. Förr eller senare kommer intresset att minska för en 

följetång som Beck. Det bör även tilläggas att endast ett fåtal av Beck-filmerna lanserats 

på bio. De flesta har bara utkommit på DVD, vilket ytterligare försvårar en bedömning 

av allmänhetens intresse för serien Beck endast utifrån biobiljettsförsäljningsstatistik. 

Efter att ha beskrivit biomarknaden går man i utlåtandet över till videomarknaden. Även 

den har minskat kraftigt sedan den högsta försäljningen uppnåddes under 2007-2008, 

vilket visas genom ett diagram.
81

 Av diagrammet framgår hur försäljningen av DVD 

förändrats under åren 1999-2011. I det här skedet uppställs inga siffror på vilken 

påverkan fildelningen har i förhållande till videomarknaden, utan man konstaterar att 

det är naturligt att anta att den illegala nedladdningen har påverkat den negativa trenden 

mest under 2010.
82

 Dessa argument framstår som rimliga inför den skönsmässiga 

bedömning som ska göras. Däremot verkar det som att man låter DVD-marknaden tala 

för hela videomarknaden, vilket är missvisande. Under den andra hälften av 2000-talet 

lanserades Blueray, som tar andelar av DVD-marknaden. Även de on-demandtjänster 

som erbjuder laglig nedladdning och/eller streaming av film började expandera under 

den tiden, vilket också påverkar DVD-marknaden. Även om det är rimligt att anta att 

fildelning påverkat DVD-marknaden så är det missvisande att låta DVD-marknaden tala 

för hela videomarknaden. Resultatet av dessa faktorer skulle fortfarande innebära en 

negativ trend för videomarknaden, men inte en lika kraftig nedgång. I en artikel
83

 

diskuteras alla dessa faktorer där de olika intervjuade lägger olika stor skuld på de olika 

faktorerna. Här nämns även sociala medier och spel som en orsak till att folk har dragit 
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 Enligt diagrammet ser det dock ut som att piken var 2009, se figur 3. 
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 Utlåtandet s. 5. 
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 Erlandsson, ”DVD:n kommer inte få lyckligt slut”, Dagens Nyheter, 2012. 
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ned på sin filmkonsumtion. En undersökning visar även att de som fildelar också är de 

största konsumenterna av både bio och film på laglig väg.
84

 

Fig. 3: 

 

Avsnittet som följer i utlåtandet avser att beskriva den illegala fildelningens omfattning. 

Med stöd av statistik visas bland annat att över 60 miljoner filmer laddats ned, vilket 

motsvarar ett genomsnitt av 11,5 filmer per person
85

, i Sverige 2010. Ytterligare en 

jämförelse görs mellan legala videotransaktioner och illegala nedladdningar. Denna 

jämförelse visar att det under 2007 genomfördes 81 illegala nedladdningar för varje 100 

legala transaktioner. Annorlunda uttryckt utgör den illegala nedladdningen 81% av den 

legala marknaden. Värt att notera är att jämförelsen utelämnar försäljning av biobiljetter 

och alltså endast jämför videomarknaden med nedladdningens omfattning.
86

 Då 

jämförelsen utgår från 2007 års statistik framhålls att andelen nedladdningar numer 

sannolikt överstiger antalet legala transaktioner. 
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 Se 8.1 Nedladdarens alternativ, angående om och hur den undersökningen bör beaktas. 
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 Med ”person” avses här endast åldrarna 15-64 som har tillgång till bredband. 
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Efter denna redogörelse följer själva bedömningen och beräkningen av de ersättningar 

som yrkas. Enligt ytterligare statistik som presenteras i ett diagram
87

 så hävdas att en 

fjärdedel av nedladdarna skulle ha köpt filmerna om det illegala alternativet inte fanns, 

vilket alltså innebär att en fjärdedel av de över 60 miljoner nedladdade filmerna som 

redovisats tidigare skulle ha genererat en intäkt. Dessutom skulle en motsvarande laglig 

nedladdning (vilket en hypotetisk licens ska motsvara) innebära att många fler än de 

konstaterade 1 miljon nedladdare använda tjänsten. Vad gäller beräkningen av 

licenskostnaden menas att en producent inledningsvis skulle begära 50% av den 

potentiella intäkten från videomarknaden, för att när marknaden sedan anpassats till 

detta lagliga alternativ höja summan till 100% eller mer. Syftet är att kompensera för 

det bortfall av intäkter som framförallt videomarknaden, men även biobiljettsförsäljning 

och licensavgifter för Betal-TV och Fri-TV, drabbas av då ett legalt, kostnadsfritt 

nedladdningsalternativ erbjuds. Just den här delen av argumentationen är intressant på 

flera sätt, varav några punkter jag återkommer till. Redan nu kan dock påpekas att ett 

problem är att utlåtandet av statistiken får fram att en fjärdedel skulle ha köpt filmen om 

illegalt alternativ inte fanns, men enligt diagrammet så framgår att en fjärdedel skulle ha 

köpt eller hyrt filmen. När det handlar om att beräkna storleken på intäktsbortfallet så 

kan det innebära stora skillnader att räkna med att denna fjärdedel skulle betalat fullpris 

för ett köp jämfört med att de skulle köpt eller hyrt filmen. Då priset för att hyra en film 

är väldigt lågt i förhållande till köppriset så borde den genomsnittliga intäkten beräknat 

på köpt/hyrt bli betydligt lägre än motsvarande intäkt beräknat på endast köpta filmer. 
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Fig. 4: 

 

 

6.2  Skälig ersättning 

Den skäliga ersättningen i form av en hypotetisk licensavgift fastställs därefter till 5.5 

miljoner kronor. Därefter tydliggörs att negativa sidoeffekter, som bland annat 

minskade intäkter från videomarknaden, inte har tagits med i beräkningen. Beloppet 

hade blivit betydligt högre om sådan hänsyn tagits. Effekten av detta blir att de negativa 

sidoeffekterna anses kunna användas vid beräkningen av ersättning för ytterligare 

skada. Argumentationen känns oklar och leder till vissa följdfrågor. Först argumenterar 

man alltså för att beräkningen av licenskostnad
88

 syftar till att kompensera förlusterna 

på videomarknaden, för att sedan fastställa ett licensbelopp som inte ska blandas ihop 

med förlusterna på videomarknaden. Förlusterna på videomarknaden tas sedan upp i 

anspråk gällande ersättning för ytterligare skada. Ännu en oklarhet uppstår då TR 

halverar den yrkade hypotetiska licensavgiften (som alltså inte tar hänsyn till 

videomarknadens förluster) med hänvisning till argumentationen om producentens 

rimliga krav på licensens storlek om 50%-100% eller mer av videomarknadens 

                                                           
88

 Där producent inledningsvis skulle begära 50% av den potentiella intäkten från 

videomarknaden, för att med tiden öka till 100% eller mer i syfte att kompensera för minskade 

videointäkter. 
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potentiella intäkter (som uttryckligen syftar till att ersätta inkomstbortfallet från 

videomarknaden). 

 

6.3  Ersättning för ytterligare skada 

Ersättningen för ytterligare skada motiveras utifrån de rubriker som framgår av lagtext 

och berörs därför separat.  

 

6.3.1  Utebliven vinst 

Den första punkten avser ersättning för utebliven vinst. För beräkningen används den 

tidigare framlagda statistiken som visar att den illegala fildelningens omfattning utgör 

åtminstone 81% av den legala videomarknaden samt att 25% av fildelningens 

omfattning skulle inneburit en legal konsumtion.
89

 Mot denna bakgrund presenteras den 

faktiska intäkten för Beck – Levande begravd, vilken var ca. 4.5 miljoner kronor.
90

 Till 

denna summa läggs hyrvideointäkterna som uppgick till 1.2 miljoner kronor. Den totala 

försäljningen uppgick därför till 5.7 miljoner kronor. Den illegala fildelningens 

omfattning uppgick åtminstone till 81% av den lagliga, vilket i det här fallet motsvarar 

4.617.000:-. Då 25% skulle köpt filmen om illegalt alternativ inte fanns landar den 

faktiska förlorade intäkten på 1.154.000:-. Utebliven vinst beräknas även från 

biobiljettsförsäljningen, där slutsumman fastställs till en förlorad intäkt om 1 miljon 

kronor. Varför dessa poster tas med i beräkningen för ytterligare skada är svårt att säga 

då de som tidigare nämnts grundat motiveringen till den skäliga ersättningen. Syftet 

med skadeståndets indelning i skälig ersättning respektive ytterligare skada är ju inte att 

dubbel ersättning ska utgå.
91

 Gemensamt för dessa båda poster är dock att de inte tas 

upp i TR. Något som däremot tas upp i TR är ersättning för det intäktsbortfall som sker 

till följd av att licensersättningar för Betal-TV och Fri-TV sjunker i värde till följd av 

fildelningen. Argumentationen är i stort sett densamma: illegal fildelning minskar 

incitamenten för konsumenter att på legal väg ta del av materialet, vilket i sin tur 

                                                           
89

 Vilket enligt utlåtandet innebär köpta filmer, medan det enligt statistiken innebär såväl köpta 

som hyrda filmer. 
90

 70.000 sålda exemplar som vid försäljning innebär en intäkt om 64:-/enhet för 

producent/distributörsledet. 
91

 Levin s. 576. 
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innebär att prislappen på de lagliga licenserna minskar. Intäktsbortfallet hävdas därmed 

uppgå till totalt 700.000:-, vilket enligt utlåtandet innebär en försiktig värdering. Det är 

intressant att denna post tas upp men inte de föregående, då alla har gemensamt att de 

utgjort faktorer som tas hänsyn till vid en beräkning av en hypotetisk licensavgift. Det 

enda som talar emot att en dubbel ersättning i det här fallet har utgått är att det i 

utlåtandet står att ”hänsyn inte tagits till olika negativa sidoeffekter, såsom /…/ 

minskade licensintäkter från Betal-TV och Fri-TV”.
92

 Utifrån den argumentation som 

gjorts verkar dock hänsyn ha tagits till detta både i förhållande till den hypotetiska 

licensavgiften (skälig ersättning) och i förhållande till ersättning för ytterligare skada. 

 

6.3.2  Marknadsstörning 

Den andra punkten avser den marknadsstörning som har uppstått till följd av 

fildelningen. Marknadsstörningen uppstår genom att filmen tillgängliggörs under en 

period innan den släppts på DVD. Marknadsföringen av filmen är känslig, framförallt 

under den tid som pågår fram till några dagar efter att filmen släppts på DVD. Detta på 

grund av att den absolut största andelen av försäljningen sker under de första dagarna då 

den finns tillgänglig på marknaden. Skadan uppskattas till 300.000:- för den 

marknadsstörning som drabbade den aktuella filmen. Storleken på ersättningen för 

marknadsstörning är generellt sett svår att bestämma och utdömandet av denna del av 

ersättningen utgör snarare ett erkännande av att goodwillskador uppstått.
93

 Dessutom 

står denna del av ersättningen vid sidan om den ekonomiska förlusten, vilket innebär att 

det inte finns någon risk för att dubbel ersättning utgår.
94

 Därmed finns det inte så 

mycket att anmärka på yrkandet. Utöver detta yrkas dock även ersättning för framtida 

marknadsstörning om 200.000:-. Den framtida marknadsstörningen består i att 

filmbolaget i det här fallet i framtiden kommer att behöva beakta risken för denna typ av 

marknadsstörning och därmed driva en dyrare marknadsföringskampanj. Syftet med 

regleringen är att den drabbade ska få ersättning för hela den uppkomna skadan. Frågan 

som bör ställas blir därför huruvida dessa framtida marknadsåtgärder är en del av den 
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 Utlåtandet s. 9. 
93

 Se till exempel NJA 1988 s. 183 och NJA 1988 s. 543 som behandlats ovan i 4.2 Motivering 

av ersättning för ytterligare skada. 
94

 Skälig ersättning och ersättning för ytterligare skada får inte ersätta mer än den totala skadan, 

men marknadsstörningsskador ska inte blandas ihop med den ekonomiska skadan, se Levin s. 

576. 



45 
 

skada som uppstått i samband med den aktuella fildelningen, eller om det är 

försiktighetsåtgärder för att skydda sig mot nya skador till följd av nya brott. Framtida 

skador ersätts bland annat genom 5:1 1st p. 2 SkL, där det framgår att inkomstförlust till 

följd av personskada ska ersättas. Inkomstförlust avser såväl förfluten tid som framtid. 

Framtidsskadorna karaktäriseras här av framförallt någon typ av invalidisering som 

medför nedsatt framtida arbetsförmåga, vilket i sin tur medför nedsatt inkomst.
95

 I ett 

sådant fall finns det dels ett adekvat samband mellan skadehändelsen och den framtida 

inkomstförlusten och dels ett beräkningsunderlag i form av den drabbades faktiska lön 

och troliga löneutveckling. I fråga om fildelningshändelsen så anser jag inte att samma 

typ av samband finns mellan fildelningen och filmbolagets framtida, dyrare 

marknadsföringskampanjer. Skadeståndsrättens reparativa funktion består i att försätta 

den drabbade i en sådan ekonomisk situation som om skadan aldrig skett, men inte att 

ge den drabbade medel att rusta upp för eventuella framtida händelser.
96

 Till saken hör 

att det visserligen är den ökade fildelningen som medför att filmbolagen behöver kosta 

på dyrare kampanjer, men jag ser inget skäl till att den åtalade fildelaren ska behöva 

betala för åtgärder mot brott som denne inte nödvändigtvis kommer att begå själv. 

Möjligen avsågs en tydligare koppling att göras, men den nuvarande formuleringen 

innebär i min mening att det saknas ett adekvat samband mellan handlingen och den 

påstådda, framtida skadan vilket talar mot ett godkännande av denna del av yrkandet. 

 

6.3.3  Skada på filmens anseende 

Ersättning för skada på filmens anseende motiveras med att filmen minskar i värde 

genom att finnas tillgänglig gratis på Internet. Dessutom menas att filmer som laddats 

från Internet ofta ses på datorskärmar, vilket innebär en kvalitetsförlust. Dessa faktorer 

kan innebära att filmen upplevs som sämre än vad den egentligen är, vilket också 

avspeglas genom omdömen om filmen som skrivs på olika forum på Internet. Denna 

goodwillskada värderas till 300.000:-.
97

 

Summan i sig är svår att anmärka något på, då det som tidigare nämnt är svårt att 

bedöma goodwill och ideella skador. Att filmens anseende skadas är inte heller något 
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som behöver diskuteras. Själva argumentationen ställer jag mig mer tveksam till.. Jag 

syftar främst på de argument som hänför sig till att filmfiler ofta är av sämre kvalitet 

samt att ytterligare kvalitetsförlust orsakas då filmen ses på datorskärmar. Vad gäller 

filmfilens kvalitet så bör den aktuella filen utgöra grunden för bedömningen, men man 

får intrycket av att det är filmfiler överlag som används. Det finns filmfiler som skapats 

genom att någon befunnit sig i en biograf och filmat filmduken
98

, vilket medför en 

sämre kvalitet. Den åtalade hade delat filmen åtminstone två gånger, varav den ena var 

en så kallad ”screener”. I domen valde filmbolaget att yrka skadestånd för ett specifikt 

fildelningstillfälle, närmare bestämt det andra tillfället då en fil av betydligt bättre 

kvalitet laddats upp. Därför borde argument framföras som visar att den aktuella filen 

faktiskt är av sämre kvalitet, snarare än att i allmänhet diskutera filmfilers generellt sett 

dåliga kvalitet. Vad gäller kvaliteten på datorskärmar så har de numera ofta samma eller 

till och med högre upplösning än tv-apparater. Domen är inte så gammal att 

datorskärmar överlag var lågupplösta. Dessutom är det många filmer som säljs 

tillsammans med en nedladdningkod, för att möjliggöra legal nedladdning av filmen. 

Dessa lagliga filer ses troligen också på datorskärmar, vilket filmbolagen sannolikt 

avsett eller åtminstone insett. 

 

6.3.4  Ideell skada 

Som sista punkt tas ideell skada upp. Motiveringen är att upphovsrättsinnehavarnas 

personliga integritet och ideella värderingar riskerar att kränkas genom den fildelning 

som skett. Som exempel nämns att en sekvens ur filmen kan lyftas ur sitt sammanhang 

eller få ett förändrat innehåll. Ersättningen yrkas därför inte för en uppkommen skada, 

utan för den skaderisk som fildelningen medför, med hänvisning till risken är av 

allvarlig art då den är obegränsad i tid och är global. Att ersätta en skaderisk går emot 

skadeståndsreglernas grundprinciper och problematiken diskuterades ovan.
99

 Här är 

dock min åsikt att det främst är formuleringen som brister, då ett ideellt skadestånd 

mycket väl borde kunna dömas ut i det här fallet. Den ideella skadan motsvarar den 

tidigare lydelsen ”lidande och annat förfång”,
100

 vilket borde kunna anses ha drabbat 

upphovsrättsmannen genom att en modifierbar fil av dennes verk tillgängliggjorts för 
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100
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47 
 

allmänheten på olaglig väg och som i sin tur innebär en kränkning. Skillnaden i 

motiveringen består i att en skada redan anses ha uppkommit, vilket förenklar 

utdömandet av skadeståndet. 

 

6.4  Övriga kommentarer angående tillämpningen av metoden 

Det största problemet med motiveringen av skadeståndsanspråket ligger i att det finns 

en risk att dubbel ersättning har betalats ut. Detta på grund av att videomarknadens 

förluster först tas upp i argumentationen för den skäliga licensavgiften. Sedan hävdas att 

dessa förluster inte ingår i det fastställda beloppet för licensavgift, vilket leder till att 

samma post även används vid beräkning av ytterligare skada. Den skadelidande parten 

har rätt att bli ersatt fullt ut för sin skada, men skälig ersättning och ersättning för 

ytterligare skada ska inte uppgå till mer än den totala skadan. Om samma post utgör 

grund för båda poster kommer ersättningen att vara större än den totala skadan. 

Bedömningen och motiveringen av skadeståndets storlek är i stora delar skönsmässig, 

vilket har beskrivits. Kravet på motiveringen är därför inte ställd så högt att den exakta 

summan ska kunna bevisas fullt ut. Däremot anser jag att det är av värde att man tar 

hänsyn till så många faktorer som man har möjlighet till, för att ge den skönsmässiga 

bedömningen ett så stadigt underlag som möjligt. Som exempel så används DVD-

försäljningsstatistik som ett bevis på fildelningens påverkan på videomarknaden. Något 

som helt bortses ifrån är att ett nytt videoformat, BlueRay, vann mark och sannolikt 

också påverkade DVD-försäljningen negativt under den tidsperiod då den aktuella 

fildelningen ägde rum. Även On-Demand-tjänster blev både fler och större. Av 

utlåtandet skapas bilden av att fildelningen är den enda orsaken till DVD-

videomarknadens förluster. Dessa andra faktorer anser jag är av vikt då man har att 

bestämma de andelar av förlusterna som rimligen bör hänföras till fildelning. 

Den oliksägande statistiken är värda att nämna. Om man först grundar sin 

argumentation i en biobiljettförsäljningsstatistik som visar att Beck-filmerna haft en 

väldigt negativ trend, för att sedan använda statistik som visar att biofilmer överlag 

endast haft en svag nedåtgående trend så borde man fråga sig varför just Beck drabbats 

så mycket hårdare än branschen som helhet. Det är inte troligt att fildelningen är särskilt 

riktad mot Beck-filmerna, tvärtom borde utländska storfilmer drabbas värre eftersom 
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det finns en större publik, vilket innebär en större mängd personer som hjälps åt att dela 

dessa filmer. Det ges ingen förklaring till varför just Beck skulle vara hårdare drabbat. 

Istället väljer man den enkla förklaringen att fildelningen trots allt är orsaken.  
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7.  Jämförelse av metoderna 

I de följande kommer de nu behandlade metoderna att jämföras. Den ena är den metod 

som användes av skivbolagen och de amerikanska filmbolagen i TPB-målet och som 

baseras på en beräkning som tar hänsyn till antal nedladdningar i förhållande till en 

beräknad kostnad per nedladdning (här benämnd beräkningsmetoden). Den andra är den 

metod som användes av de nordiska filmbolagen såväl i TPB-målet som i Beck-målet 

och som med hänsyn till olika faktorer och beräkningar fastställer en hypotetisk 

licensavgift (här benämnd licensmetoden). 

Då metoderna endast utgör olika beräkningsmodeller för skadeståndets storlek är det av 

mindre betydelse att beräkningsmetoden använts i fråga om medhjälp till 

upphovsrättsbrott. Dessutom har licensmetoden använts på samma sätt både vad gäller 

medhjälp till upphovsrättsbrott som upphovsrättsbrott. De båda metoderna bör därför 

kunna användas oavsett om brottet avser medhjälp eller ej. 

 

7.1  Metodernas förhållande till skälig ersättning 

Inledningsvis bör vikten av bevisning nämnas, som visserligen gäller i förhållande till 

motivering av såväl skälig ersättning som ersättning för ytterligare skada. Som tidigare 

nämnts föreligger ofta svårigheter att bevisa och storleksbestämma den uppkomna 

skadan i upphovsrättsliga fall. Det uppställs inget absolut krav på precis bevisning. 

Detta innebär däremot inte att den skadelidande parten kan undslippa att föra bevisning 

för att styrka sina anspråk, vilket tydliggjordes av HD i målet ”Formsprutarna”.
101

 Vad 

gäller bevisning erbjuder båda metoder ett välmotiverat tillvägagångssätt som härleder 

sina yrkade belopp till de verkliga förhållanden och omständigheter som påverkat den 

uppkomna skadan. 

Den skäliga ersättningen kan ses som en skälig licensavgift. Som tidigare nämnts så bör 

man vid bedömningen lägga vikt vid de licensavgifter som förekommer på marknaden, 

för de fall en licensmarknad finns. Hänsyn till aktuella licensavgifter betonas bland 

annat i ”Hotell du Nord”.
102

 För fri fildelning finns ingen motsvarande licensmarknad, 
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vilket försvårar bedömningen i den mån att andra argument behöver föras fram för att 

styrka den skäliga ersättningen. Avsaknaden av en licensmarknad försvårar tillämpandet 

av licensmetoden. Beräkningsmetoden erbjuder en bra beräkning som grundar sig i den 

skadelidande partens uteblivna vinst, vilket även i andra fall använts vid fastställande av 

den skäliga ersättningen.
103

 Även om tillvägagångssättet är tillfredsställande och i linje 

med hur den skäliga ersättningen tidigare fastställts så finns det ofrånkomliga svagheter. 

För att beräkna den uteblivna vinsten måste information om antal nedladdningar och ett 

genomsnittligt belopp per nedladdning läggas fram, vilket jag återkommer till nedan. 

Den tillämpning av licensmetoden som redovisats ovan tar sin utgångspunkt i 

fildelningens skada på marknaden, vilket inte nödvändigtvis speglar just den aktuella 

filens påverkan. Detta riskerar att leda till höga belopp som visserligen ersätter skada 

som uppkommit till följd av fildelning, med den medföljande risken att ersättningen kan 

komma att täcka betydligt mer än den skada som den aktuella filen har bidragit till. 

Domstolar har även uppvisat en försiktighet vid bedömningen av den skäliga 

ersättningens storlek för de fall ingen licensmarknad finns att jämföra med, vilket bland 

annat syns i det tidigare nämnda målet ”Louis Vuitton”.
104

 Vad gäller 

beräkningsmetoden har hittills vidtagits försiktighetsåtgärder genom att domstolen 

minskat det antal nedladdningar som får läggas till grund för beräkningen. Genom att 

halvera
105

 antalet nedladdningar vid beräkningen anser man kompensera för diverse 

osäkra faktorer som uppkommer delvis på grund av att det inte finns någon 

licensmarknad att jämföra med. En uttalad anledning till försiktighetsåtgärden är även 

att det är den faktiska skadan som ska ersättas, vilket kräver en diskussion om bland 

annat vad nedladdaren hade gjort om fildelningsalternativet inte fanns. Även detta 

återkommer jag till, men det som bör poängteras är att det här finns ett redskap som 

domstolen använt för att justera skadeståndet då en viss försiktighet har ansetts 

nödvändig. Vad gäller licensmetoden så verkar ingen försiktighetsbedömning ske från 

domstolens sida i TPB-målet. Visserligen gjorde TR en försiktig bedömning genom att 

sätta ned det belopp som hänförde sig till ytterligare skada, men HovR ändrade detta 

med följden att hela det yrkade beloppet dömdes ut. Anledningen var det starka 

bevisvärde som utlåtandet i TPB-målet ansågs ha. I Beck-målet däremot valde 

domstolen att halvera den skäliga ersättningen med hänvisning till den argumentation 
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som förts angående marknadens anpassning till fri fildelning. Enligt utlåtandet skulle en 

producent kräva 50% av marknadens intäkter i ett inledande skede, vilket successivt 

skulle öka till 100% då marknaden anpassats till fildelningen. Detta var det enda 

argument som användes för att minska den skäliga ersättningen, då man inte ansåg att 

marknaden helt anpassats ännu. Frågan blir då hur liknande fall kommer att behandlas, 

allteftersom marknaden anpassar sig. Ett alternativ är att det inte finns någon anledning 

eller redskap för domstolen att sätta ned beloppet med hänsyn till något 

försiktighetsargument. Ett annat alternativ är att det i Beck-målet ansågs räcka med det 

som framfördes där och att kommande fall därför kan hitta nya vägar att anamma den 

försiktighet som så tydligt använts i förhållande till beräkningsmetoden. Dock verkar 

det som att licensmetoden anses ha ett så pass starkt bevisvärde att incitament för 

försiktighetsåtgärder minskar. Som nämnts finns ingen licensmarknad att jämföra med, 

men licensmetoden drar paralleller till närliggande licensmarknader
106

 vilket skulle 

kunna vara en av anledningarna till ett svagare ifrågasättande av beloppen från 

domstolarnas sida. 

 

7.2  Metodernas förhållande till ersättning för ytterligare skada 

Syftet med den ytterligare skadan är att den skadelidande ska få hela den uppkomna 

skadan ersatt. Här riktas inte fokus mot hur metoderna särskiljer den skäliga 

ersättningen från den ytterligare skadan, utan endast hur den ytterligare skadan 

motiveras. 

I flera fall motiveras den ytterligare skadan utifrån en beräkning av den uteblivna 

vinsten eller intrångsgörarens vinst samt en argumentation kring den ideella skadan och 

marknadsskador etc. Gemensamt för båda metoder är att den uteblivna vinsten i stor 

utsträckning redan använts vid motiveringen av den skäliga ersättningen. 

Beräkningsmetoden argumenterar för hur ytterligare skada uppkommit i förhållande till 

de olika rekvisiten, men det yrkade beloppet är en samlad summa som beräknas utifrån 

en multipliceringsfaktor i förhållande till den yrkade skäliga ersättningen. Det är 

positivt att man redogör för de olika typerna av skador var för sig, men viss problematik 

kan uppstå när det yrkade beloppet står i direkt proportion till den skäliga ersättningen. 
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 Till exempel de då gällande licenskostnaderna för Fri-TV och Betal-TV. 
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Ett problem uppstår då den skäliga ersättningen sätts ned av domstolen, vilket får till 

följd att även ersättningen för ytterligare skada minskar. Ett annat problem är att man 

kan ifrågasätta huruvida de yrkade beloppen faktiskt hänför sig till en konstaterad 

skada. En konstaterad skada borde rimligtvis kunna uppskattas till ett fixerat belopp. 

Licensmetoden erbjuder däremot en fristående argumentation och bevisning för att 

styrka de anspråk som hänför sig till den ytterligare skada som inte ersatts genom den 

hypotetiska licensen. Varje rekvisit behandlas separat och ger både en motivering och 

beskrivning av skadan samt ett fast belopp. I det här avseendet erbjuder licensmetoden 

en mer tillfredsställande lösning, särskilt då de ytterligare skadorna behandlas 

oberoende av den skäliga ersättningen. 

 

7.3  Argument för respektive emot licensmetoden 

Licensmetoden tar sikte på att en fildelning har ägt rum vid ett tillfälle. Själva anspråket 

motiveras därefter med grund i den skada som drabbar filmbolaget (i det här fallet). 

Hänsyn tas alltså inte till det antal nedladdningar som skett, vilket är ett argument för 

licensmetodens praktiska användande. Det är inte säkert att det går att få fram uppgifter 

om hur många gånger en fil har laddats ned av andra personer. I TPB-målet fanns ett 

inbyggt program på hemsidan som höll räkningen på hur många gånger en fil laddades 

ned, men detta är inget som man kan räkna med finns för alla fildelningssajter. 

Licensmetoden är från det perspektivet lättare att använda vad gäller bevisning. 

Mot licensmetoden talar, som tidigare behandlats, problematiken med att hålla isär den 

skada som skett till följd av den aktuella fildelningen från den skada som sker till följd 

av fildelning i allmänhet. I Beck-fallet användes vid flera tillfällen både fildelningens 

skada i allmänhet och det aktuella fildelningstillfällets skada som argument för att 

styrka anspråket. Det tydliga problemet här är dock att det endast bör vara det aktuella 

fildelningstillfällets skada som ska ersättas. Det finns dock en risk att fildelningens 

skada i allmänhet läggs till grund för anspråket, vilket får till följd att den 

skadeståndsskyldiga får ersätta skada som inte orsakats av densamme. 

En fråga man bör ställa sig är varför Nordisk Film A/S valt att tillämpa licensmetoden i 

två av de största skadeståndsfallen vad gäller fildelning samt vilka argument som talar 

så starkt för denna metod att den eventuellt kan komma att tillämpas allt oftare. Det 
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finns en anledning som ur den skadelidandes perspektiv borde väga tungt vid valet av 

metod, nämligen att antalet nedladdningar inte spelar någon större roll. Detta ska inte 

blandas ihop med det nyss nämnda argumentet att man inte behöver ta reda på antalet 

nedladdningar. Att slippa ta reda på antal nedladdningar underlättar bevisningen, men 

att antalet nedladdningar är irrelevant innebär att den skadelidande kan göra anspråk på 

höga skadestånd även om antalet nedladdningar är lågt. Skadeståndets storlek med 

beräkningsmetoden är beroende av antalet nedladdningar – fler nedladdningar innebär 

en högre ersättning. Skadeståndets storlek vid licensmetoden är beroende av andra 

faktorer, vilket borde innebära att även ett lågt antal faktiska nedladdningar kan leda till 

höga ersättningsbelopp. Möjligheten att få ut stora ersättningsbelopp oberoende av antal 

nedladdningar borde vara ett starkt incitament för den skadelidande att välja 

licensmetoden före beräkningsmetoden. 

 

7.4  Argument för respektive emot beräkningsmetoden 

Ett starkt argument för beräkningsmetoden är, i min mening, att den på ett bra sätt 

ersätter en faktisk ekonomisk skada. Detta på grund av att den tydligt tar sikte på hur 

många gånger filen laddats ned, vilket räknas upp med det intäktsbortfall som den 

skadelidande drabbas av per förlorad försäljning. Skadan borde till stor del bestå av den 

intäktsförlust som uppstår på grund av fildelning, till följd av att färre antal filmer (då 

fildelningen rör en film) säljs. Häri ligger däremot en problematik som rör vad 

nedladdaren hade gjort för det fall fildelning inte var möjligt.
107

 Denna problematik 

drabbar dock även i viss utsträckning licensmetoden, som använder denna typ av 

argumentation. 

I övrigt så är en svaghet med beräkningsmetoden det som nämndes i föregående avsnitt, 

att den kräver tillgång till information om vilket antal nedladdningar som skett. Då detta 

inte nödvändigtvis är möjligt riskerar metoden att i vissa fall vara oanvändbar. 
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8.  Metodernas gemensamma problemställningar 

Det finns problem som omgärdar skadeståndsbestämmandet vid fildelning oavsett 

vilken metod som tillämpas. Dessa problem ställs i ljuset av de metoder som bearbetats, 

även om problematiken inte ligger hos någon metod utan hos skadeståndsbedömningen 

vid fildelning i allmänhet. Då utrymme inte finns för att göra en fullständig redogörelse 

kommer vissa frågor endast att belysas för att påvisa den problematik som finns, medan 

andra till viss del kommer att diskuteras. 

 

8.1  Nedladdarens alternativ 

En del av skadeståndet fås genom att fastställa den uteblivna vinsten. Detta gäller för 

båda metoder, även om argumentationen delvis skiljer sig. Att fastställa en utebliven 

vinst är ett tydligt sätt att fastställa ett rimligt ersättningsbelopp, då den skadelidande 

onekligen gått miste om denna vinst. Den uteblivna vinsten består av att den fildelning 

som skett innebär att potentiella köpare väljer att istället ladda ned filen. Det synsätt 

som parterna förespråkar i såväl TPB-målet som i Beck-målet är att varje nedladdning 

innebär ett otillåtet nyttjande av en fil, som annars hade köpts på laglig väg. Här finns 

dock utrymme för att diskutera vad dessa nedladdare faktiskt hade gjort istället, om 

fildelningsalternativet inte fanns tillgängligt. 

Det bör nämnas att varje nedladdning visserligen fortfarande bidrar till en kränkning av 

verket, vilket kan motivera ersättning för såväl ideella skador som marknadsskador etc. 

Men i den del då man beräknar hur stor intäktsförlust som gjorts till följd av att 

nedladdare som annars skulle köpt verket, bör den faktiskta ersättningen spegla den 

faktiska intäkten som hade genererats. En andel av nedladdarna hade sannolikt köpt 

filmen istället, men det finns med stor sannolikhet nedladdare som hade vänt sig till 

andra alternativ. De alternativ som finns är bland annat är att hyra filmen, streama den 

lagligt via betaltjänst, vänta tills den sänds på TV eller helt låta bli att se den.
108

 Att 

beräkna en genomsnittlig förlust innebär därför att hänsyn behöver tas till 

försäljningsintäkter, hyresintäkter, streamingintäkter samt en andel som inte bidrar med 

intäkter. Man bör dessutom inte underskatta den andel som inte skulle bidra med 
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 Även för andra filer än film finns olika alternativ att tillgå, musik kan till exempel streamas 

eller lyssnas till på radio som alternativ till illegal nedladdning. 
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intäkter, då det finns flera tänkbara orsaker till att en nedladdare som alternativ helt 

hade avstått från att se filmen, alternativt inväntat TV-sändning. Tänkbara orsaker är att 

nedladdning är så pass enkelt att nedladdning sker även av film som inte egentligen 

intresserar personen i fråga, att nedladdarens syfte endast är att skapa ett stort 

filmbibliotek, att personen undersöker filmen inför ett eventuellt köp
109

 eller att filen i 

fråga inte laddats färdigt.
110

 Aktiva fildelare har i en undersökning visat sig vara de som 

i störst utsträckning även nyttjar lagliga tjänster, både vad gäller biobesök och köpt, 

hyrd eller lagligt streamad film.
111

 En tolkning av denna undersökning är att nedladdare 

inte nödvändigtvis ersätter lagligt material med nedladdning, utan snarare kompletterar, 

vilket ytterligare förstärker argumenten om den andel som inte hade bidragit till intäkter 

för det fall fildelning inte fanns tillgängligt. En annan förklaring till deras högre lagliga 

konsumtion kan helt enkelt vara ett större intresse, vilket motiverar såväl lagligt som 

olagligt nyttjande och därför eventuellt inte behöver ha någon koppling till deras 

agerande om fildelning inte fanns tillgängligt. Några klara slutsatser bör därför inte dras 

av undersökningen. 

Samma frågeställning uppkom i NJA 2000 s. 325, där ett antal olagliga piratkort sålts 

vilket gav köparna möjlighet att ta emot TV-sändningar som de annars hade behövt 

betala för. De skadelidande yrkade på ersättning motsvarande vad lagliga abonnemang 

hade kostat. De yrkade beloppen sattes ned då det inte kunde antas att alla sålda 

piratkort hade motsvarats av tecknade abonnemang, för det fall piratkorten inte fanns 

tillgängliga.
112

 I målet gjordes ingen närmare utredning angående vilka köpare som 

skulle ha respektive inte skulle ha tecknat abonnemang, utan det konstaterades att 

tillräcklig bevisning förelåg för att en uppskattning enligt 35 kap 5 § RB kunde göras. I 

denna uppskattning tog man därmed hänsyn till den nämnda problematiken. 
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 Vilket såklart i vissa fall leder till köp och i andra fall inte. 
110

 Som beskrivits i 2.2 Fildelningstekniken BitTorrent, innebär en nedladdning av en torrent per 

automatik inte att en film laddas ned. 
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 Ds 2007:29 ”Musik och film på Internet – hot eller möjlighet”, s. 168. 
112

 Se vidare Andersson, ”Ersättningsbestämning vid icke-materiella intrång (II) piratkort 

(card-sharing)”, Infotorg, 2014. 
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8.2  Den ersättningsgrundande handlingen 

En viktig fråga är om och i vilken utsträckning olika fall av fildelning kan anses bidra 

till samma skada gentemot den skadelidande och därmed om det kan föreligga ett 

solidariskt betalningsansvar mellan olika fildelare eller om varje fall ska ses för sig. Här 

krävs en definition av vad den ersättningsgrundande handlingen egentligen är, vilket i 

sin tur påverkar dels den skadelidandes möjliga totala ersättning och fildelarnas 

eventuella regressrätt sinsemellan etc. För att konkretisera frågeställningen ska tre 

möjliga tankesätt definieras och dess respektive konsekvenser belysas. 

Delning av en särskild film (eller annat verk) medför ersättningsskyldighet mot dess 

upphovsmän. Detta skulle innebära att den skada som motiveras och ersätts täcker all 

skada som uppstått till följd av filmens spridning. Om en annan person skulle fildela 

”Beck – levande begravd” idag skulle då den skadan redan anses täckt gentemot 

Nordisk Film A/S. Mot detta synsätt kan argumenteras att den fildelare som åtalas då får 

täcka en skada som inte endast orsakas av denne själv, då all skada till följd av filmens 

spridning tas med i beräkningen. För detta synsätt kan, särskilt i förhållande till 

licensmetoden, anföras att samma skada uppstår oavsett hur många som delar den då 

skadan består i att filmen sprids, snarare än hur många gånger den delas. Licensmetoden 

syftar till att få fram en rimlig licensavgift för fri spridning av filmen, vilket är en 

kostnad som är densamma oavsett om det är en eller hundra fildelare. Dessutom innebär 

detta synsätt att fler åtalade skulle bli solidariskt ansvariga för skadeståndet och därmed 

ha en regressrätt gentemot varandra. 

Delning av en särskild fil, bestående av en film (eller annat verk) medför 

ersättningsskyldighet mot dess upphovsmän. Med det här synsättet ersätts den skada 

som spridningen av en särskild fil medför. Samma film kan delas i ett flertal olika 

varianter; screeners, kopierade DVD- eller Blueray-skivor osv. En anledning till att flera 

filer skapas är att högre kvalitet på materialet blir möjligt att komma åt, genom att till 

exempel filmerna släpps i butik. Följden av detta synsätt blir att den skadelidande kan 

argumentera för ersättning i förhållande till varje enskild fil, medan ett solidariskt 

ansvar uppstår mellan de fildelare som gjort sig skyldiga till spridning av samma fil. 

Ersättningsmässigt innebär detta att den skadelidande borde ha möjlighet att bli ersatt 

för varje fil som finns tillgänglig. På det sätt som beräkningsmetoden använts i TPB-

målet så får man lätt uppfattningen att det är detta synsätt som anammats, framförallt på 
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grund av att man grundar sin beräkning utifrån det antal nedladdningar som skett av en 

viss fil. Detta framgår inte uttryckligen och det är även möjligt att de undersökt 

nedladdningar av filmen som sådan, enligt föregående exempel. Detta synsätt innebär i 

praktiken att det är möjligt att yrka ersättning ett flertal gånger. Samma film kan finnas 

tillgänglig i tiotals versioner.
113

 Det belopp som döms ut för en fil kan alltså 

mångdubblas, vilket vid Beck-fallet hade inneburit en total ersättning i 

mångmiljonklassen. Här finns en eventuell risk för att ersättningen överstiger skadan, 

såvida man inte tar hänsyn till detta vid fastställande av beloppet. 

Delning av en särskild fil vid ett specifikt tillfälle, bestående av en film (eller annat 

verk) medför ersättningsskyldighet mot dess upphovsmän. Som framgår är detta en 

variant som även tar hänsyn till den tidpunkt då fildelningen ägde rum. Anledningen till 

att detta tas upp är då licensmetodens argumentation i Beck-målet väldigt tydligt 

definierade vilken fil och fildelningsdatum som avsågs med anspråket. Den åtalade hade 

nämligen delat samma film några månader tidigare, men då genom en annan fil som 

erbjöd sämre kvalitet. Ersättningen yrkades därför utifrån en tydligt definierad fil som 

delats vid ett fastställt datum. Detta synsätt innebär en ännu skarpare avgränsning 

mellan de olika handlingar som kan leda till ersättningskrav, vilket ytterligare utökar 

möjligheterna till många ersättningsanspråk. För att få lite perspektiv kan sägas att 

aktuella filmer, åtminstone inledningsvis, kan ha många tusen uppladdningar per dag.
114

 

Kortfattat ligger problematiken i vad den ersättningsgrundande handlingen består av. Är 

skadan orsakad av en nedladdare eller kan flera vara delskyldiga till samma skada? Är 

skadan orsakad av att en särskild fil har delats eller är det fildelning av filmen som 

sådan som ersätts? Någon närmare utredning kring detta ryms inte i framställningen, 

men syftet var att belysa vilka konsekvenser olika svar på dessa frågor kan få. I ena 

änden finns scenariot där Beck-målets ersättning om drygt fyra miljoner kommer att 

stanna vid dessa fyra miljoner. I andra änden finns scenariot där detta belopp kan 

mångdubblas. Troligen skulle man nå en gräns där man anser att ytterligare skadestånd 

inte kan dömas ut, då den totala skadan måste anses täcks genom tidigare utdömda 

skadestånd. Men här stöter man på nästa praktiska problem, nämligen hur man ska hålla 
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 Vid sökning på filmen ”A walk among the tombstones” (2014) fanns över 40 träffar via The 

Pirate Bay, 2014-10-03. 
114

 Vid sökning på filmen ”Transformers Age of Extinction” (2014) hade en av alla tillgängliga 

filer över 20.000 aktiva uppladdare, 2014-10-03. 
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reda på vilka som redan har ersatts för vad. Kanske bidrar dessa orsaker till att det är 

ganska få mål som rör just skadestånd till följd av fildelning. 
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9.  Avslutande kommentarer 

Precis som vid andra upphovsrättsliga intrång föreligger svårigheter att bevisa och 

beräkna storleken på den skada som illegal fildelning medför. Till skillnad från andra 

upphovsrättsliga intrång är fildelningen otroligt utbredd och ett stort antal personer kan 

samtidigt medverka till spridningen av ett verk. Beräkningsmetoden och licensmetoden 

erbjuder var sitt sätt att motivera och uppskatta värdet av den skada som drabbat 

upphovsmannen. Det finns såväl fördelar som nackdelar med respektive metod, vilket 

har diskuterats. 

Kritik har i större omfattning riktats mot licensmetoden än mot beräkningsmetoden. I 

stora delar har dock denna kritik riktats mot framförallt utförandet av metoden i Beck-

målet. Anledningen till detta är att Beck-målet dels medförde det högsta utdömda 

skadeståndet för en delad film och dels är det senaste målet där licensmetoden 

tillämpats. För framtida användning av metoden är det därför av intresse att belysa 

eventuella brister i tillämpningen. Mycket av kritiken är således inte riktad mot metoden 

som sådan. Min personliga uppfattning är att denna metod definitivt bör ta plats i 

kommande skadeståndsmål vad gäller fildelning, då den erbjuder fördelar som 

beräkningsmetoden inte fullt ut uppfyller eller rent av helt saknar. Med det sagt anser 

jag även att beräkningsmetoden har en plats, för de fall den är möjlig att utföra. Detta då 

den än så länge ger intrycket av att på ett bättre sätt beräkna den faktiska uteblivna vinst 

som den skadelidande drabbats av. 

I den senare delen av framställningen diskuteras några problemställningar som rör 

nedladdarens alternativ och den ersättningsgrundande handlingen. Dessa är faktorer som 

inte nödvändigtvis går att ta hänsyn till helt korrekt, bland annat då det i praktiken är 

omöjligt att utreda vad varje enskild nedladdare hade nyttjat för alternativ. Detta hindrar 

inte att hänsyn ändå tas till dessa faktorer, vilket piratkortsmålet
115

 är ett tydligt exempel 

på. I den mån den skadelidande i sitt anspråk inte tar hänsyn till dessa faktorer i 

tillräcklig utsträckning skulle en tydligare tillämpning av 35 kap 5 § RB av domstolarna 

vara önskvärt. 

Överlag verkar trenden i Sverige just nu vara att söka en stor ersättning av enstaka 

fildelare för att täcka en så stor del av skadan som möjligt. Som beskrivits behöver detta 
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inte innebära att en person får ersätta en skada som orsakats av flera, utan istället 

handlar det om hur man motiverar och definierar skadan. För den skadelidande finns det 

fördelar med att kunna bli ersatt genom ett färre antal mål, då de slipper flera processer 

som både kostar tid och pengar. Samtidigt kan motargument föras vad gäller 

rimligheten i att ett litet antal fildelare döms till att betala ersättning för en handling som 

tusentals personer ägnar sig åt dagligen. Ett alternativt tillvägagångssätt skulle vara att 

rikta sanktionerna mot den stora mängden fildelare vilket i praktiken skulle innebära 

många fler ersättningsanspråk om betydligt lägre belopp, vilket har gjorts i Tyskland.
116

 

Ett liknande förfarande skulle vara möjligt även här,
117

 men av någon anledning verkar 

det inte vara ett lika använt tillvägagångssätt. En orsak kan vara att fördelarna med 

metoderna som diskuterats i framställningen väger tyngre än alternativet. En annan kan 

vara okunskap om eller ovilja att undersöka alternativa tillvägagångssätt, då det kan 

vara både kostsamt och svårt att ställa om och ta hänsyn till nya regler och metoder än 

vad som använts tidigare. 

Avslutningsvis så har många argument framförts som talar emot och utpekar brister i de 

båda metoderna. En spontan reaktion till detta är att skadeståndsbeloppen bör sättas 

betydligt lägre än vad som hittills gjorts. Men då får man inte glömma bort en av de, 

enligt mig, viktigaste faktorerna som ska beaktas vid bedömningen: det ska inte löna sig 

att kalkylera med brott.
118

 Då det har framgått att det är svårt att hävda god tro vid 

illegal fildelning finns det ofta utrymme att döma ut ersättning även för ytterligare 

skada. Eftersom man vid den bedömningen ska ta hänsyn till att det inte ska löna sig att 

kalkylera med brott borde detta utgöra en lägre spärr som hindrar ersättningen från att 

bli orimligt låg, trots den problematik som omgärdar skadeståndsbedömningen vid brott 

mot upphovsrättslagen genom illegal fildelning. 
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 Se Jurjaks, ”Hot får fildelare att betala”, Sydsvenskan, 2014. 
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 Se vidare prop. 2008/09:67 s. 137 och Levin, s. 580 ff om möjlighet att begära 

informationsföreläggande och kräva ersättning utan att först gå till domstol. 
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 Se avsnitt 3.2 Ytterligare skada. 
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