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2. Inledning 

Det kan allmänt påstås att det immaterialrättsliga skyddet syftar till att främja kreativitet 

och innovation.  Där den äldre immaterialrätten innehöll mycket av filosofiska 

överväganden och principer för rättskyddets uppkomst och rätta balans, kan 

immaterialrätten idag ses mer ur ett investerings- och innovationsskydds perspektiv.1 I 

takt med den att den tekniska och ekonomiska utvecklingen går snabbare och får större 

betydelse kan de immateriella rättigheter ett företag kontrollerar ibland utgöra dess mest 

värdefulla tillgångar. Det immaterialrättsliga området kan röra mycket stora ekonomiska 

värden och får så sett större och större betydelse. Det är emellertid viktigt att inte 

glömma bort de överväganden som legat till grund för dagens system. Systemet utgör 

ett skydd för t.ex.  upphovsmän, uppfinnare och kreatörer men även balansförhållandet 

mellan ensamrätt och fri konkurrens, mellan privata och allmänna intressen. Det behövs 

skydd på ena sidan för att skapa förutsättningar för investeringar i utveckling och 

kreativitet. På den andra sidan finns tredjemans intressen som t.ex. informationsfrihet, 

konkurrens, hållbar utveckling och teknikspridning. Vid ett immaterialrättsligt intrång 

kan ingreppet utlösa en rad sanktioner: straff, skadestånd förbud och säkerhetsåtgärder 

som t.ex. beslag eller förverkande. En väsentlig del av det immaterialrättsliga skyddet är 

att kunna hindra skada på immaterialrättsliga tillgångar och om så sker kunna ersätta de 

uppkomna skadorna. I takt med den under senare år ökade brottsliga verksamheten med 

immaterialrätter har inte bara sanktionssystemet setts över i Sverige utan även EU har 

genom Intellectual Property Rights Directive2 arbetat för att motverka problemen. 

Enligt direktivet ska sanktionerna vara "effektiva, proportionella och avskräckande". Så 

hur fungerar de svenska reglerna för skadestånd när ett immaterialrättsligt intrång har 

konstaterats? Hur ser möjligheterna ut för en rättighetshavare att få ersättning för de 

skador denne har lidit?  

 

 

                                              
1 Levin. Lärobok i immaterialrätt s. 21. 
2 2004/48/EG, även kallat IPRED-direktivet. 
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2.1. Syfte och frågeställning 

Detta examensarbete kommer att redogöra för hur skadestånd fastställs vid 

immaterialrättsliga intrång och speciellt den ideella delen av skadeståndet. Syftet är att 

utreda vilka omständigheter som avgör om det utgår ideellt skadestånd och hur dessa 

omständigheter påverkar beräkningen av den uppkomna ideella skadan. Avsikten är att 

identifiera och analysera de ställningstaganden domstolarna måste göra vid 

bedömningen av ideella skador inom immaterialrätten. 

2.2. Avgränsningar 

Då examensarbetet fokuserar på den ideella delen av immaterialrättsligt skadestånd 

kommer det endast kort redogöras för övriga ersättningsposterna i lagrummen. Arbetet 

kommer inte heller att utreda vad som utgör intrång i de olika immaterialrättsliga 

lagarna utan endast att konstaterar att så är fallet och gå vidare till de för arbetet mer 

centrala bedömningarna. I ett av arbetets kapitel presenteras ideella ersättningar inom 

andra rättsområden. Där har diskrimineringsersättning utelämnats då beräkningen av 

ersättningen nyligen har fått en speciell utformning. 

2.3.  Metod  

Vid författandet av detta examensarbete har en utvidgad rättdogmatisk metod använts 

då det även förekommer avgöranden från underinstanserna. Studerandet av praxis har 

spelat en avgörande roll då varken förarbeten eller doktrin är speciellt utförliga i de 

avsnitt som berör ideell skada.  

2.4. Disposition 

Kapitel 2 är en översikt av skadeståndsreglerna i immaterialrätten och dessa viktiga 

processuella regler. I kapitel 3 redogörs för  innehållet i de immaterialrättsliga 

skadeståndsreglerna. Kapitel 4 behandlar ideella skador inom immaterialrätten. Kapitel 

5 är en genomgång av ideella skador inom andra rättsområden. I kapitel 6 skildras 

svårigheterna med att ersätta ideella skador. Kapitel 7 är ett längre kapitel där praxis 

rörande ideella skador inom immaterialrätten redovisas. I kapitel 8 finns en genomgång 

av alternativa ersättningsberäkningar. I kapitel 9 finns en avslutande analys.   
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3. Skadeståndsreglerna i immaterialrätten och processuella regler 

3.1.  Immaterialrättsliga skadeståndsregler  

Som i all skadeståndsrätt följer immaterialrätten grundprincipen att den skadelidande 

ska återställas till sin situation innan den skadegörande handlingen skedde. Genom full 

ersättning för de uppkomna skadorna tillgodoses skadeståndets reparativa funktion. 

Emellertid är ett problem inom immaterialrätten att skadorna är svårare att uppskatta 

jämför med andra områden. När sanktionerna skärptes 1994 moderniserades och 

harmoniserades även reglerna om ersättning. I samband med genomförandet av IPRED-

direktivet den första april 2009 förtydligades reglerna och harmoniserades med övriga 

EU.3 

I immaterialrätten har skadeståndsreglerna, förutom små variationer, utformats i två 

delar gällande dels skälig ersättning för utnyttjandet och dels ytterligare skada som 

intrånget eller överträdelsen medfört. Den första delen avser att sätta rättighetshavaren i 

samma ekonomiska läge som om nyttjaren slutit ett avtal om rätten till nyttjandet. Detta 

kan t.ex. vara den licensavgift som skulle ha utgått vid ett lagligt nyttjande. Den andra 

delen avser att ersätta övriga negativa följder som intrånget orsakat. Exempel på detta 

kan vara kostnader för att utreda ett intrång, goodwill förluster eller framtida 

marknadspåverkan.4 

I och med implementeringen av IPRED-direktivet5 finns nu en icke uttömmande lista 

med fem punkter på vad som kan utgöra den ytterligare skada som intrånget eller 

överträdelsen medfört. Dessa fem punkter är: 

1. utebliven vinst, 

2. vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort, 

3. skada på verkets anseende, 

4. ideell skada, och 

5. upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås.  

                                              
3 Levin, A a s. 567. Olsson, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar s. 478. 
4 Anderson, Ersättningsbestämning vid icke-materiella intrång (I), kap. 3.  
5 Se artikel 13.1 i direktiv 2004/48/EG 
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Denna uppbyggnad finns i: 54 § upphovsrättslagen (URL), 58 § patentlagen (PL), 36 § 

mönsterskyddslagen (ML), 11 § lag om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter 

(KML), 9:6 växtförädlarrättslagen (VFL), 8:4 varumärkeslagen (VML) samt 19 § 

firmalagen (FL). I de olika lagarna skiljer sig regleringen för de subjektiva rekvisiten. 

För skälig ersättning för utnyttjandet gäller i URL ett "strikt ansvar" medan huvudregeln 

i de andra lagarna är ett culpaansvar (uppsåt eller oaktsamhet). I dessa lagar finns 

emellertid ett åliggande oberoende av uppsåt eller oaktsamhet då ersättning för 

utnyttjandet ska erläggas "om och i den mån det är skäligt". Gällande ytterligare skada 

har samtliga lagar ett culpaansvar.6  

Samtliga lagar innehåller även en straffbestämmelse parallellt med skadeståndsansvaret. 

Straffbestämmelsen stadgar att den som av grov oaktsamhet eller uppsåtligen gör 

intrång i rättigheten döms till böter eller fängelse i högst två år. Dock får åtal endast 

väckas om målsägande anger brottet till åtal och det är av särskilda skäl motiverat ur 

allmän synpunkt. 

3.2.  Bevisbörda 

Att precisera och styrka sina anspråk i domstol har varit en punkt som det slarvats en 

del med. En bra exempel är avgörandet NJA 2005 s. 180 (Formsprutarna) som handlar 

om ett intrång i Formsprutarnas mönsterskyddade köksredskap. Genom import av 

provexemplar och marknadsföring av de mönsterskyddade produkterna har ett intrång 

gjorts och Formsprutarna var berättigad till skälig ersättning för utnyttjandet. HD 

konstaterade att principen om full ersättning ska utgå, både skadeståndets reparativa och 

preventiva funktion måste uppnås. Skadeståndet får inte bli så lågt att det blir 

lönsammare att göra intrång i en ensamrätt än att legalt förvärva den. Domstolen 

påtalade dock att den som yrkar ett skadestånd måste visa vilken skada den lidit. De av 

Formsprutan framställda ersättningskraven på 40 000 kr yrkades utan någon form av 

utredning. Utan en utredning av intrångsskadans storlek, inräknat eventuell ytterligare 

skada, saknade domstolen förutsättningar att tillämpa 35:5 RB7. 

HD ansåg dock att intrånget, genom någon form av marknadsskada, minskat värdet av 

Formsprutarnas ensamrätt. Domstolen utnyttjade möjligheten att bedöma 

ersättningsyttrandet med beaktande av den preventiva hjälpregeln i dåvarande 36 § 

                                              
6 Andersson, A a kap. 3. 
7 Se vidare under kap. 2.3 
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ML.8 Då intrånget inte varit av särskilt allvarlig karaktär och den skadelidande inte ska 

ersättas för mer än vad som motsvarar den verkliga skadan fann domstolen att 10 000 

kronor var ett skäligt belopp. 

Enligt allmänna skadeståndsprinciper åligger det en skadelidande att påvisa den skada 

denna anser sig ha lidit, vilket även HD framhåller i ovan nämnda mål. Enligt 

Borgenhäll kan det ses som en självklarhet men vidare menar han att det finns en 

motsägelse mellan detta konstaterande och HD:s uttalande i målet om att det aldrig får 

bli ekonomiskt lönsamt göra intrång.9 Resultatet av kravet på att alltid behöva bevisa 

skadans storlek kan bli att en intrångsgörares inte fråntas hela den vinst som intrånget 

medfört.10  

Borgenhäll menar att principen om att rättighetshavaren inte ska kompenseras utöver 

den faktiska skadan måste revideras då det finns en rätt att få skälig ersättning för 

utnyttjandet motsvarande en marknadsmässig licensavgift. I normalfallet borde den 

rättighetshavare som inte har en produkt ute på marknaden drabbas av någon större 

ekonomisk skada men denne har ändå rätt skälig ersättning för utnyttjandet.11 Det 

framgår av förarbetena att ersättning ska utgå till följd av intrånget även om 

rättighetshavaren faktiskt inte lidit någon förlust.12 Borgenhäll drar därav slutsatsen att 

principen om att skadelidande inte ska ersättas för mer än den faktiska skadan inte kan 

gälla så absolut som den kan uppfattas i förarbeten och i NJA 2005 s 180. 

I de allmänna processrättsliga reglerna om bevisbörda och beviskrav finns ett antal olika 

teorier.13 

- Dogmatiska teorier 

- Sannolikhetsteorier 

- Rättviseteorier 

- Materiellträttsliga teorier 

- Bevissäkringsteorier 

- Stabilitetsteorier 

- Konsekvensteorier  

                                              
8 Domstolen kan ta hänsyn till mönsterhavarens intresse av att intrånget inte begår och till övriga 

omständigheter av annat än ekonomiskt betydelse, nuvarande 36 § ML punkt 5. 
9 NJA 2005 s 180. Se s. 201. "Den ersättning som skall utges får inte vara så låg att det blir ekonomiskt 

lönsammare att utan lov utnyttja annans mönster än att på ett legitimt sätt förvärva en rätt härtill." 
10 Borgenhäll, Beviskrav vid immaterialrättsliga ersättningskrav s.147. 
11 Borgenhäll, A a s.148. 
12 Prop. 1993/94:122 s. 51. 
13 Se avsnitt 1.11 i Heuman, Bevisborda och beviskrav i tvistemål, för en genomgång av de olika 

teorierna. 
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I immaterialrättsliga ersättningsmål tycks den dogmatiska teorin vara den gällande 

teorin, kärande har bevisbördan för sina påståenden och svarande måste bevisa sina 

invändningar. I modern rättspraxis rörande immaterialrättsliga ersättningsmål från HD 

tycks principen inte vara styrande, men borde ändå utöva stort inflytande.14 En annan 

teori som används i immaterialrättsliga mål är sannolikhetsteorin om 

ursprungssannolikhet. Teorin utgår från en ursprungssannolikhet och den som påstår 

något som strider mot denna måste bevisa sitt påstående. Teorin har t.ex. används i det 

så kallade Smultronfallet15 som avsåg upphovsrättsintrång i tygmönster. HD menade att 

en framträdande likhet mellan verken får anses utgöra ett starkt stöd för att det nyare är 

en efterbildning. Bevisbördan flyttas då från rättighetshavaren till den påstådde 

intrångsgöraren som måste göra sannolikt att dennes har skapat sitt verk självständigt.  

Borgenhäll tar inte upp vilken teori som skulle kunna användas vid ideell skada men 

skadans natur gör att de enda som kan bli aktuella är den dogmatiska teorin eller 

bevissäkringsteorin.16 

3.3.  Bevislättnad (RB 35:5) 

Enligt specialregeln 35:5 RB får en domstol uppskatta en skada till ett skäligt belopp i 

det fall full bevisning om skadans storlek inte kan föras eller då det endast kan göras 

med svårighet. Detta gäller även om skadans storlek, då det yrkade skadeståndet avser 

ett mindre belopp, inte står i rimlig proportion till vilka kostnader eller olägenheter 

bevisningen skulle medföra.  Regeln är tillämpbar både då skadans omfattning, med 

hänsyn till sin natur, är svårutredd eller då omfattningen kan utredas men det är särskilt 

svårt att bevisa skadans värde.17 

Regels fakultativa utformning befriar inte en part från att lägga fram den bevisning som 

rimligtvis kan fordras. Regeln ger ingen bevislättnad avseende orsakssambandet då 

regeln endast kan användas vid bedömningen av själva skadans omfattning. 18 Regeln är 

ämnad att förhindra det oskäliga resultatet att domstolen, även fast den anser att 

skadeståndsskyldighet är förhanden, ogillar ett skadeståndskrav på grund av att full 

bevisning om skadans omfattning eller värde inte kan visas.19 Den fakultativa 

                                              
14 Borgenhäll, A a s.150. Tyvärr lämnar Borgenhäll inga exempel på vilka avgörande han menar. 
15 NJA 1994 s 74. Då det konstaterades att inget intrång gjorts blev aldrig skadeståndsfrågan aktuell.  
16 Eftersom den uppkomna skadan utgörs av rättighetshavarens personliga upplevelser finns betydande 

svårigheter för en intrångsgörare att säkerställa några bevis. 
17 Lindell, Civilprocessen s. 467. 
18 Ekelöf m.fl. Rättegång IV s. 118.  
19 Förnell och Jilmstad, Immaterialrättsligt skadestånd kap. 6.2 
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utformningen kan dock anses problematisk då den är knuten till domstolens 

skönsmässiga uppskattning av bevismöjligheterna och vad som i detta avseende är 

rimligt att kräva av en part. Det finns ingen bestämd gräns då domstolen kan ogilla ett 

käromål på grund av bristande bevisning.20 

RB 35:5 utgör en bevislättnad och detta innebär att domstolen utgår från ett normalkrav 

gällande bevisningen som sedan sänks beroende på bevissvårigheterna. Det innebär som 

sagt inte att kravet på bevisning helt efterges. Särskilt i skadeståndsmål har det godtagit 

långtgående bevislättnader när det funnits bevissvårigheter. Med stöd av RB 35:5 borde 

en bevislättnad kunna ges som innebär att sannolikhetsövervikt i vissa fall är 

tillräckligt.21  

Det råder dock delade meningar i doktrinen gällande synen på skäligheten som 

rättsfråga.22 Enligt Lindell beror skillnaderna mellan uppfattningarna på uppfattningen 

om det rör sig om en eller två skälighetsbedömningar; En beträffande beviskravet och 

en gällande skäligheten i yrkat belopp. Emellertid är det den uppkomna skadan som 

enligt lagtexten får uppskattas till ett skäligt belopp. Att reducera denna fråga till vilket 

beviskrav som är skäligt borde inte vara möjligt. Vilken bevisning som kan krävas av en 

part är en annan sak än vilket belopp som kan dömas ut med denna bevisning som 

grund. Ett sänkt beviskrav från t.ex. antagligt till sannolikhetsövervikt löser endast i 

undantagsfall problemet med skadans omfattning eller värde. Därav krävs det en 

skälighetsbedömning även av detta.23 

Lindell menar att det uppkommer särskilda problem när en utredning är dålig. Ett 

exempel han använder där skadan är svår att föra i bevis är goodwillskada. En 

konkursansökan har gjorts mot ett bokförlag som sedan visar sig vara ogrundad. Vilka 

förluster har bokförlaget gjort på grund av den ogrundade konkursansökan?  

Förmodligen har det inneburit någon skada, men det är svårt att ha en uppfattning om 

skadans omfattning eller värde. Ibland kan det enda påtagliga som finns vara orsaken till 

den påstådda skadan, som i normalfallet måste styrkas, och den allmänna 

erfarenhetssatsen att det brukar uppkomma en skada på ett företags goodwill när en 

konkursansökans görs. Om en domstol skulle döma ut skadestånd under dessa 

förutsättningar skulle den ha grundat sin bedömning endast på den allmänna kunskapen 

att skada kan inträffa i fall som detta. Samma problem finns gällande de ideella 

                                              
20 Lindell, A a s. 467f. 
21 Lindell, A a s. 468. 
22 Jmf Lindblom, Tradition, precision och schablon s. 335 och Nordh. SvJT 1994 s. 87 och 93. 
23 Lindell, A a s. 469. 
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skadorna. Oftast finns endast rättighetshavarens påståenden om hur denne har upplevt 

intrånget som bevis för den ideella skadan. Lindell menar att frågan om skäligheten är 

en bevisfråga eller rättsfråga borde beror på hur bedömningen görs.24 

Det rör sig väsentligen om en sakfråga om skälighetsbedömningen i dessa fall bygger på 

vad som erfarenhetsmässigt anses skäligt, då detta kan föras i bevis. Emellertid finns det 

kvar ett skönsmässigt värderingsmoment vid avgörande av ersättning i det konkreta 

fallet. Den skönsmässiga värderingen träder fram som en mer utpräglad rättsfråga om 

erfarenhetskunskapen är bristfällig eller saknas helt.25 

Lindell anser dock att exemplet är att ställa frågan på sin spets. Oftast kan någon form 

av bevisning föras om skadans omfattning eller värde vilket får domstolen att ställa krav 

på en utredning.26 Lindell menar att bestämmelsen ger ett spelrum för domstolarna från 

sannolikhetsövervikt till antagligt och där möter denna specialregel den allmänna 

bevisregeln om att skadans omfattning och värde ska styrkas.27 

I enlighet måste de processuella reglerna måste en rättighetshavare yrka på ett specifikt 

belopp i ersättning för sin ideella skada. Således måste rättighetshavaren omvandla sin 

ideella skada, vilken inte kan beräknas på objektiva grunder och inte stödjas på några 

matematiska formler, till ett belopp i pengar. Då det i princip anses omöjligt att föra i 

bevis hur stor ersättning en ideell skada motsvarar får bevislättnadsregeln i RB 35:5 

anses vara en grundläggande förutsättning för att ersättning ska kunna döms ut.28  

4. Innehållet i de immaterialrättsliga skadeståndsreglerna 

4.1. Skälig ersättning för utnyttjandet  

Genom principen om skälig ersättning avses att minst en passande licensavgift ska 

utgå.29 En skälig ersättning anses då idealt motsvara det parterna skulle ha kommit 

överens om utifall de förhandlat fram ett avtal om rätten till utnyttjandet. Detta 

underlättas då det finns en etablerad licensmarknad eller fasta tariffer för ersättning 

inom den berörda branschen och ersättningsbestämningen kan utgå från dessa 

standardiserade villkor. Tariffer som är framtagna efter överenskommelser mellan 

representanter för rättighetssidan och nyttjarsidan borde tillmätas större betydelse 

                                              
24 Lindell, A a s. 469. 
25 Lindell, A a s. 470. 
26 Se NJA 2005 s. 180. 
27 Lindell, A a s. 470. 
28 Hellberg, Skadestånd vid patentintrång, s. 272. Heuman. Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 301. 
29 Levin, A a s. 568. 
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medan ensidigt bestämda tariffer måste etableras på marknaden innan de kan anses vara 

vägledande.30  Ett exempel på detta är NJA 1980 s 30 (Hotell Mornington). I fallet 

yrkade STIM ersättning baserad på en tariff avsedd för musik på hotellrum. HD ansåg 

att den yrkade ersättningen inte kunde anses som oskälig då tariffen var den allmänt 

tillämpade i motsvarande fall. 

Denna praxis kompletteras av NJA 2003 s. 465 (Hotell du Nord). HD konstaterade att 

Hotell du Nord och SAMI, den kollektiva organisationen på området, inte hade avtalat 

om någon ersättning. Därav skulle ersättningen bestämmas, baserat på hänsyn till 

samtliga omständigheter,  till vad som var skäligt. Domstolen konstaterade att det i 

allmänhet får anses föreligga en presumtion att en, mellan representativa 

branschorganisationer, framförhandlad tariff är skälig och att bevisbördan ligger på den 

som hävdar motsatsen. I fallet existerade det emellertid två olika tariffer då det fanns ett 

ramavtal med rabatter för medlemmar anslutna till SHR, Sveriges hotell- och 

restaurangföretagare. Detta gjorde att HD ansåg att SAMI måste visa att den högre 

ersättning som begärdes från ett ej anslutet hotell var skälig. Domstolen konstaterade att 

ramavtalet med SHR utan tvivel innebar fördelar för SAMI som kundes styrka en viss 

rabatt. Dock saknades utredning med bevis som styrkte en rabatt som motsvarade 

hälften av det pris Hotell du Nord skulle betala enligt tariffen för ej anslutna hotell. HD 

ansåg att ersättning Hotell du Nord skulle betala enligt tariffen var oskälig och 

ersättningen fastställdes till det belopp som vitsordats. 

Svårare blir det när denna marknad inte existera och domstolen måste fingera ett 

licensavtal. Domstolen kan då låta omständigheter som rättighetshavarens uteblivna 

vinst eller intrångsgörarens otillbörliga vinst ligga till grund för licensavtalet. I NJA 

2002 s 175 (EMI - Regatta) utnyttjades en melodislinga olovligen för att skapa ett annat 

musikaliskt verk. Intrångsgöraren dömdes att utge en skälig ersättning för utnyttjandet 

till rättighetsinnehavaren. Beloppet som yrkades av rättighetshavaren som skälig 

ersättning utgjorde 25 procent av de intäkter intrångsgöraren haft från det musikaliska 

verket. Hovrätten uttalade att skälig ersättning ska motsvara vad som skulle ha utgått 

vid en affärsmässig uppgörelse baserad på tariffer eller praxis i den specifika branschen. 

Då motsvarande tariff eller praxis saknades föreföll det skäligt att godta 

rättighetshavarens uträkning. I sin bedömning beaktade hovrätten att melodislingan som 

utgjorde intrånget var en karaktärsgivande del från ett annat musikaliskt verk som under 

                                              
30 Eltell och Radetzki, Skadeståndsbedömningen vid intrång i upphovsrätt s. 227.  
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en längre tid haft framgång och bland annat spelats i radio. I HD förelåg ingen tvist om 

ersättningens storlek. 

Ytterligare en möjlighet för domstolen är att använda den kontraktuella principen att 

köparen får betala vad säljaren kräver, dock med förutsättningen att detta pris inte är 

oskäligt.31 

4.2.  Ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen medfört 

Med ytterligare skada åsyftas olika negativa ekonomiska konsekvenser, förutom den 

skäliga ersättningen för utnyttjandet, som uppstår för rättighetsinnehavaren. Avgörande 

blir att fastställa en negativ resultatinverkan, där både direkt och mer långt gående 

skador ska tas med i beräkningen.32 I doktrinen brukar den ytterligare skadan delas upp i 

posterna förlorad försäljning, intern förlust, marknadsskador och ideell skada.  

4.2.1. Förlorad försäljning 

Den förlorad försäljning står ofta för huvudposten i den ytterligare skadan. Det innebär 

ersättning för exempelvis minskning försäljning av lagligt framställda exemplar, 

uteblivna beställningar eller andra möjligheter till ersättning som gått förlorad. Normalt 

krävs vid beräkningen av försäljningsförlusten att två faktorer beaktas: antalet osålda 

enheter och rättighetshavarens täckningsbidrag33 per enhet. Detta förutsätter att det 

inletts eller planerats en tillverkning, som inte säljer i den takt som åsyftats. 

Minskningen måste vidare kunna tillskrivas inträngaren, t.ex. genom dennes 

konkurrerande försäljning. Att beräkna den minskade försäljningen innebär ofta 

svårigheter vilket medför att det många gånger kan vara lättare att utgå från 

intrångsgörarens försäljning.  

4.2.2. Vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort  

Ofta kan den vinst som intrångsgöraren gjort vara enklare att använda som 

beräkningsgrund än den egna förlusten. Genom editionsplikten i 38:2 RB kan 

intrångsgörarens räkenskaper göras tillgängliga om de kan utgöra bevis i en rättegång. 

Det kan dock vara problematiskt att direkt utgå från en intrångsgörares 

försäljningssiffror. Flera faktorer talar emot att presumera intrångsgörarens försäljning 

                                              
31 Levin, A a s. 570f. Olsson, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar, s 478f. 
32 Anderson, Ersättningsbestämning vid icke-materiella intrång (I), kap.4.2 
33 Summan av de särkostnader och särinkomster som uppstår vid produktion och försäljning en vara. 
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direkt motsvarar rättighetshavarens minskade försäljning. En anledning kan vara att 

rättighetshavaren inte har möjlighet att öka sin produktionstakt för att motsvara 

efterfrågan eller gjort marknadsföringsinsatser i den utsträckning som krävts för att sälja 

samma antal. En annan anledning kan vara att intrångsgörarens säljer sin vara billigare 

på grund av lägre omkostnader. Det är då inte säkert att alla de som köpt den billigare 

varan skulle ha köpt den dyrare istället.34 

I målet NJA 1988 s 183 har företaget Sydbrand av grossist mottagit tomma 

kolsyrebehållare avsedda för Sodastreams läskedrycksmaskin, fyllt på dessa med gas 

som inte härrör från Sodastream och sedan returnerat dessa till grossisten. Sydbrand 

anses ha använt Sodastreams varumärke i sin näringsverksamhet och har därför begått 

varumärkesintrång. Hovrätten konstaterar att det åligger Sodastream att göra sannolikt 

att deras beräkning av den minskade försäljningsvinsten är riktig. Emellertid anses att 

deras beräkning bygga på alltför osäkra antaganden, gällande påfyllningar och den vinst 

dessa skulle ha genererat, för att ligga till grund för bedömningen. Hovrätten anser sig 

därför tvungen att istället använda de uppgifter Sydbrand lämnat om sin försäljning och 

nettovinst. Den uteblivna försäljningsvinsten uppskattas därför av Hovrätten till 110 000 

kronor medan Sodastream på i första hand hade yrkat 1 840 000 kronor och i andra 

hand 790 000 kronor. 

4.2.3. Intern förlust 

De interna förlusterna kan bland annat bestå av kostnader som rättighetshavaren haft för 

att utreda och konstatera ett intrång. Det kan vara kostnader för provinköp, 

laboratorietester och andra liknande omkostnader. Kostnaderna ersätts bara om de anses 

rimliga och inte täcks genom försäljningsomkostnaderna. Andra tänkbara interna 

förluster är när minskad försäljning omöjliggör användningen av inköpta 

produktionsmedel eller kostnader för att informera allmänheten om intrånget. 35 

4.2.4. Skada på verkets anseende 

De i doktrinen så kallade marknadsskador anses uppkomma när en intrångsgörare 

erbjuder samma vara, men med sämre kvalitet eller till lägre pris. Det medför att 

originalvarans kommersiella värde kan, helt eller delvis, ödeläggas och att 

rättighetshavarens anseende på marknaden skadas. Det kan ses som en skada på det 

                                              
34 Karlsson, Skadestånd vid intrång i industriella rättigheter, s 369  
35 Levin, A a s. 575. 
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mervärde en vara skapar.  Marknadsskador spelar störst roll inom varumärkesrätten då 

ett inarbetat varumärkes anseende vattnas ur genom obehöriga utnyttjanden. Dessa så 

kallade goodwillskador är ofta långvariga och det krävs stora marknadsföringsinsatser 

för att återställa det förlorade anseendet.36  

I avgörandet NJA 1988 s 543 har bolaget W-Invest sänt ut vykort med Levi Strauss 

Sweden´s (Levi´s) varumärke utan att ha tillstånd att använda varumärket. Genom 

återgivandet av varumärket och vykortets text ges anledning att anta att det finns ett 

samband mellan W-Invest och Levi Strauss Sweden. Då inget samband existerar anses 

W-invest olovligen, i sin marknadsföring, använt sig av den goodwill Levi´s varumärke 

uppbär. HD37 konstaterar vidare att den obehöriga användningen av varumärket 

otvivelaktigt medfört viss skada på Levi´s goodwill på grund av W-Invests bristande 

leveranskapacitet vid många större beställningar. Däremot har det inte funnits någon 

risk för degeneration av Levi´s varumärke genom W-invests marknadsföring. 

Domstolen konstaterar vidare att det finns betydande svårigheter att uppskatta 

goodwillskadans storlek. En bedömning av skadeståndets storlek får ske utifrån 

omständigheterna i varje enskilt fall då några allmängiltiga regler inte kan ges. Det är 

dock viktigt att domstolarna bestämmer ersättningsbeloppen så de täcker hela den lidna 

skadan. Vidare konstateras att ingen närmare utredning har lagts fram rörande skadans 

storlek, men att detta inte heller kan krävas. Detta medför att skadan bör uppskattas till 

ett skäligt belopp enligt 35:5 RB. 

4.2.5. Upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte 

begås  

Bestämmelsen har sedan länge funnits i KML och samtliga lagar på det industriella 

rättskyddets men saknas i direktivets uppräkning av relevanta omständigheter att beakta 

vid bestämmande av skadeståndets storlek. Det ansågs finnas goda skäl att både behålla 

kriteriet och införa det i övriga immaterialrättsliga lagar när direktivet genomfördes.38 

Bland annat fanns motsvarande reglering inom en rad skilda andra rättsområden och 

hade även där införts på grund av svårigheter att bevisa vilken ekonomisk skada som 

uppkommit. Punkten syftar till att ge rättighetsinnehavaren full ersättning för intrånget. 

Det skadestånd som utgår får inte vara så lågt att det blir mer ekonomiskt lönsamt att 

                                              
36 Levin, A a s 570-571. Eltell och Radetzki, Aa s. 244. 
37 HD fastställer föredragande revisionssekreterarens dom i vilket denne fastställer hovrättens dom.   
38 Prop. 2008/09:67 s. 230 och s. 271f. 
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göra intrång än att på lagligväg förvärva rätten. Punkten ska inte ses som en 

bevislättnadsregel och förändrar varken bevisbördan eller skadeståndsrättsliga 

principerna tillämpning. Den ska inte heller ses som ett uttryck för ett straffliknande 

skadestånd som ger rätt till mer ersättning än rättighetshavarens faktiska skada.39 

Hjälpregeln syftar till att möjliggöra en friare bedömning av skadans storlek för 

domstolarna, som då kan visa viss generositet när ersättningens storlek ska fastslås.40  

4.2.6. Ideell skada  

För att implementera IPRED-direktivet i svensk lag behövdes en uttrycklig rätt till 

ideellt skadestånd inom hela immaterialrätten, inklusive det industriella rättskyddets 

område. Vid skadeståndets bestämmande rörande ideell skada fanns innan 

implementeringen endast begreppet lidande eller annat förfång i URL. I andra 

immaterialrättsliga lagar41 skulle, utöver den ekonomiska skada, "övriga omständigheter 

av annan än rent ekonomisk betydelse" beaktas. Formuleringen ansågs ge en jämförbar 

rätt till ideellt skadestång i likhet med möjligheten i URL. Emellertid ansågs det inte 

möjligt att överföra rätten till ideellt skadestånd från URL till det industriella 

rättskyddets område på grund av avsaknaden av en personlig eller känslomässig  

koppling mellan upphovsmannen och det skapade.42 Gällande patent bedömdes att 

anknytningen vara tydligare om uppfinnaren och patenthavaren var samma person för 

"Patientintrånget kan då sägas utgöra ett slags personlig kränkning liknande den som 

träffar en författare eller konstnär som t.ex. får sitt verk plagierat eller missbrukat på 

annat sätt."43 Så för att möjliggöra implementeringen infördes ideell skada som en av 

posterna i den icke uttömmande listan som nu finns i skadeståndsparagrafen i alla 

immaterialrättsliga lagar. 

I IPRED-direktivet lämnas ingen förklaring till vad som inryms i begreppet ideell skada. 

Enligt förarbetena är uttrycket nytt men ska inte ses som någon nyhet då det ersätter 

                                              
39 Prop. 2008/09:67 s. 230. 
40 Jfr Levin, A a s. 576f. Bernitz m fl, Immaterialrätt och tillbörlig konkurrans s. 432. Levin menar att 

bestämmelsen inte ändra bevisbördan medans Bernitz skriver att bestämmelsen "underlättar bevisbördan". 

I slutändan drar båda samma slutsats av betydelsen, att underlätta full ersättning, men deras formuleringar 

motsäger varandra. 
41 Se varumärkeslagen (1960:644) § 38, patentlagen (1967:837) § 58, mönsterskyddslagen (1970:485) § 

36, firmalagen (1974:156) § 19, lag (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter § 11 och 

växtförädlingslagen (1997:306) 9:6. 
42 Prop. 1985/86:86 s 30f. prop. 1993/94:122 s.52. 
43 Prop. 1985/86:86 s 30f. 
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uttrycket lidande eller annat förfång i den tidigare 54 § URL.44 Bytet av formulering 

anses inte betyda någon förändring i sak utan täcker fortfarande samma typ av skada, då 

ändring har införts för att lagtextens ordalydelse ska stämma överens med direktivet. Då 

det rör sig om ett EU-direktiv kommer EU-domstolen att ha den slutliga tolkningen av 

vad begreppet ideell skada betyder.45 

I doktrinen menas att den ideella skadan ska förstås som en icke ekonomisk skada som 

drabbar rättighetshavaren som person. Att exakt definiera skadan, som alltid gällande de 

ideella skadeaspekterna, går inte utan skadan drabbar rättighetshavaren i form av 

diverse personliga obehag och olägenheter.46 

5. Ideell skada i immaterialrätten 

5.1.  Lidande eller annat förfång 

I de svenska förarbetena utvecklas inte innebörden av begreppet lidande eller annat 

förfång mer än att det handlar om ett "personligt obehag eller olägenhet av åtgärden".47 

Begreppets innebörd har heller inte utretts närmare av de svenska domstolarna utan ofta 

citeras endast berörda lagrum eller förarbetsuttalandet, någon närmare beskrivning av 

skadan görs inte.48 Genom att belysa begreppet utifrån allmänna skadeståndsrättsliga 

principer kan viss vägledning fås gällande begreppet.49 I skadeståndslagen behandlas 

fyra skadetyper, personskada. sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkningsskada.50 

Utan vidare utredning kan skadetyperna sakskada och ren förmögenhetsskada utelämnas 

då det är fråga om en personlig och icke ekonomisk skada. Begreppet lidande eller 

annat förfång skulle kunna vara avsett att ersätta en personskada. Emellertid avses med 

personskada ett kroppsligt eller psykiskt defekttillstånd med en medicinskt påvisbar 

effekt, där detta kan påvisas genom sjukskrivning eller läkarintyg.51 Allmänna 

känsloyttringar så som oro, sorg, rädsla eller vrede som kan uppkomma vid en 

intrångshandling är inte tillräckligt för att falla in under personskada. Ändå uppkommer 

tydligen en skada som rättordningen anses ska ersättas. Kvar finns då kräkningsskada 

                                              
44 Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.  
45 Prop 2008/09:67 s. 232. 
46 Bernitz m fl, A a s. 431. 
47 SOU 1956:25 s 429. Prop 1960 nr 17 s 290. 
48 Jmf t.ex. NJA 1993 s. 263 och NJA 1996 s. 712 
49 De immaterialrättsliga skadeståndsreglerna utgör lex specialis i förhållande till skadeståndslagen. Dock 

kan skadeståndslagen och allmänna skadeståndsrättsliga principer fylla ut de immaterialrättsliga 

skadeståndsreglerna då de inte ger svar. 
50 Jmf 2 kap. 1−3 §§ Skl. 
51 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt s. 390ff 
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och det bör kunna antas att begreppet lidande eller annat förfång är en skada som faller 

in under denna skadetyp.52 Tonell och Karlsson anser att det inte borde vara helt 

okontroversiellt att dra slutsatsen att lidande eller annat förfång är en kränkningsskada. 

Skadeståndsansvar enligt 2:3 SkL kräver generellt att kräkningen ska vara allvarlig och 

ske genom brott, vid ett angrepp på någons person, frihet, frid eller ära ska den skada 

kränkningen medför ersättas. En skillnad är dock att de immaterialrättsliga lagarna är en 

särreglering där även kräkningsersättningen kan utgå vid oaktsamhet.  

I rättsfallet NJA 2012 s. 483 gör HD ett intressant uttalande om synen på ideell skada då 

de fastslår att: " Ersättning för ideell skada syftar bl.a. till att skydda konstnärer och 

framställare mot kränkningar av deras anseende och är därmed av ett slag som liknar 

den ersättning för kränkning av personlighetsskyddet som EU-domstolen behandlade i 

sin dom i de förenade målen eDate Advertising och Martinez."53 I och med detta borde 

det gå att fastslå att kränkningsskada ingår i begreppet lidande eller annat förfång. 

En fråga som uppstår är om de två delarna i begreppet lidande eller annat förfång kan ha 

olika innebörd. Där "lidande" svarar mot resonemanget ovan och "annat förfång" 

därmed avser en annan typ av skada. Teoretiskt sett skulle det kunna röra sig om en 

skada som inte är kopplad, varken direkt eller indirekt, till någon individ och till följd av 

detta inte kan betraktas som en kränkningsskada. Som ovan nämnts, definierar även 

förarbetena begreppet som en olägenhet av åtgärden till skillnad från det personliga 

obehaget. Möjligen skulle "annat förfång" även kunde hänföras till begreppet "annan 

skada än uteblivet vederlag", enligt den dåvarande lydelsen av 54 § 2 st URL,  när 

förfånget avsåg en ekonomisk skada, då särskilt ren förmögenhetsskada.  Till stöd för 

att de två delarna i begreppet kan ha olika kan avgörandena NJA 1993 s 390 och  NJA 

1996 s 712 anföras, vilka kommer att presenteras nedan.54 Efter implementeringen av 

IPRED-direktivet och införandet av de fem punkterna i lagtexten förfaller det sig som 

att delar av begreppet "annat förfång" har övergått till punkten "skada på verkets 

anseende" och de så kallade marknadsskadorna. 

 

                                              
52 Tonell och Karlsson, A a s. 221. 
53 Se stycke 29 i domskälen. 
54 Se nedan kap. 7.1.4. respektive kap. 7.1.5. 
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5.2.  Skadebedömningen 

Hur avgör då domstolarna om en ersättningsgill ideell skada har uppstått vi ett 

immaterialrättsligt intrång? Finns det en presumtion att ideell skada alltid uppstår vid en 

intrångshandling eller kan vissa typfall åskådliggöras? Vid en genomgång av svensk 

praxis förefaller domstolarna beakta omständigheterna i det enskilda fallet och sedan 

pröva dessa mot en objektiv bedömningsgrund.55 Typiskt sett borde det gå att hävda att 

en ideell skada, t.ex. någon form av vrede, oro eller sorg, alltid uppstår vid ett 

immaterialrättsligt intrång. Dock förefaller inte varje obehag, i subjektiv mening, vid en 

intrångshandling nå upp till den grad av lidande, i objektiv mening, som behövs för att 

det ska räknas som en ersättningsgill skada.56 Det behöver emellertid inte ha varit en 

intrångshandling av särskilt kränkande natur eller medfört någon särskild känsloyttring 

från den skadelidande för att en skada ska anses ha uppkommit.57 Omständigheter som 

domstolarna till synes har beaktat vid immaterialrättsliga intrång är: Intrångets 

omfattning, verkets art, bandet mellan upphovsmannen och verket, om det återgivits 

förvanskat och om verket har figurerat i främmande eller oväntade sammanhang.58 En 

ersättningsgill ideell skada kräver emellertid inte att det finns något känslomässigt band 

mellan upphovsmannen och verket. då även mer simpla verk torde kunna rendera i 

ersättning för ideell skada av den enkla anledningen att även dessa verk har ett berättigat 

intresse av ett effektivt rättskydd. Likväl är det mer sannolikt att en skada uppkommer 

om det finns en känslomässig koppling, då intrånget i dessa fall kommer närmare den 

skadelidandes person.59 

5.3.  Frågetecken kring vem som kan erhålla ersättning för ideell skada. 

Som tidigare förklarats innehåller nu alla lagar på det immaterialrättsliga området 

uttryckligt lagstöd för att skadestånd ska kunna utgå vid ett intrång. Emellertid finns 

frågetecken i doktrinen om ersättning för ideell skada kan utgå vid ett patentintrång när 

patentet ägs av t.ex. ett stort internationellt företag. Hellberg menar i sin avhandling om 

skadestånd vi patentintrång att ersättning för ideell skada ska kunna dömas ut vid 

patentintrång, men endast då ett mindre företag eller uppfinnaren själv berörs för att det 

                                              
55Se kap.7. 
56 Påståendet kan ifrågasättas efter avgörandet NJA 2010 s 135, se kap. 7.2.5. 
57 Tonell och Karlsson, A a s. 224-225. 
58 Exemplifieringen är inte uttömmande. 
59 Tonell och Karlsson, A a s. 225. 
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finns en nära och personlig koppling till uppfinningen.60 Han menar att 

Skadeståndsbestämmelsen i IPRED-direktivet inte har nyanserats utifrån vilken form av 

ensamrätt den ger, samma skadeståndsbestämmelse gäller för patenträtt som för 

upphovsrätt, och det är osäkert om företag som verkar i professionella och kommersiella 

sammanhang har rätt till ideellt skadestånd. Hellberg ifrågasätter om det finns något 

bakomliggande syfte när det gäller att döma ut skadestånd för ideell skada vid 

patentintrång, då ett patent ger en ekonomisk ensamrätt men ingen ideell rätt.61 Han 

hänvisar till en äldre artikel62 där Godenhielm har utrett möjligheten att få ideell 

ersättning vid patentintrång. Där menar Godenhielm att patentintrång hade karaktären 

av en kränkning utav någons förmögenhetssfär på grund av patenträttens 

förmögenhetsrättsliga natur och det uppkomna lidandet verkar därför närmast gälla 

patenthavarens ekonomiska ställning. 

Det personliga förhållandet mellan skaparen och verket markeras inom det 

upphovsrättsliga området genom att det finns ett skydd utöver det ekonomiska intresset 

i och med den skyddet för den ideella rätten i 3 § URL. Hellberg menar att svensk rätt 

traditionellt intagit en restriktiv hållning till möjligheten att utdöma ett rent ideellt 

skadestånd på grund av handlingar som inneburit kränkningar av någon annans 

rättigheter eller intressent. Vidare menar han att det i allmänhet får anses främmande för 

svensk rätt att juridiska personer tilldöms ersättning för ideell skada, men att rättsläget 

är oklart och uttalanden från EU-domstolen skulle vara välkommet.63 

 

 

 

 

 

 

                                              
60 Hellberg, A a s. 153. 
61 Hellberg, A a s. 152f. 
62 Godenhielm, i NIR 1954 s. 167 
63 Hellberg, A a s. 153. Vidare tar Hellberg upp i fotnot 321 att det framgår av Europadomstolens praxis 

att kommersiella företag, föreningar och politiska partier  har rätt till ideella skadestånd. Skillnaden då är 

att det rör sig om EKMR-kränkningar och det är staten som blir ersättningsskyldig. Vid t.ex. patentintrång 

rör tvisten nästan uteslutande två privata subjekt. 
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6. Ideellt skadestånd i andra rättsområden 

6.1.  Personskada 

Enligt huvudregeln i 5:1 SkL om personskada ersätts den skadelidande enligt en 

uppdelning på tre olika punkter; Sjukdomskostnader och andra kostnader för den 

skadelidande, inkomstförlust och fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur, eller 

av bestående art samt särskilda olägenheter av skadan. De två första punkterna avser 

ekonomisk skada och kommer därför utelämnas i detta arbete medans den sista punkten 

avser ideella skador och därför kommer en kortare presentation göras.  

6.1.1. Fysisk och psykiskt lidande av övergående natur. 

Ersättningsposten benämndes "sveda och värk" före 2001 års ändringar i SkL. 

Ersättningen utgår för den fysiska smärta och andra fysiska obehag samt psykiska 

reaktioner, t.ex. ångest, sexuella störningar eller depressiva reaktioner.  som uppstår hos 

den skadelidande i samband med den akuta sjukdomstiden. Den ersättning som utgår 

baseras såldes inte bara på skadetillfället utan även på lidande som följer av den vård 

eller behandling den skadelidande behöver.64  

I rättsfallet NJA 1972 s. 81 har HD godtagit att beräkningen av skadeståndets storlek får 

baseras på schabloner. Därav utnyttjas det tabellverk som skapats av 

Trafikskadenämnden rörande omfattningen av skadeståndet. En viktig faktor enligt 

tabellverket är vilken vårdform den skadelidande har genomgått. Sjukhusvård ger 

särskilt hög ersättning, där t.ex. intensivvård eller annan krävande vård ger högre 

ersättning. Skadans art utgör en annan viktig faktor för ersättningen. Det görs skillnad 

på svår fysiskt respektive psykisk skada och mindre allvarliga skador. Där t.ex. fysiska 

skador som allvarligförlamning eller dubbelsidiga syn- och hörselnedsättningar och 

psykiska skador som avskärmning från omvärlden genom stumhet eller minnesförlust 

ger högre ersättning. Vårdtidens längd är även en påverkande faktor då ersättningen är 

högst under de första sex månaderna för att sedan bli allt lägre med tiden.65 

6.1.2. Fysisk och psykiskt lidande av bestående art. 

Ersättningsposten benämndes "lyte och annat stadigvarande men" före 2001 års 

ändringar i SkL. Ersättningen utgår för fysiska och psykiska defekter som finns kvar 

                                              
64 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt s. 391. 
65 Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning s. 74f. 
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efter den akuta sjukdomstiden. Det kan röra sig om t.ex. fula ärr, förlorade kroppsdelar, 

nedsatt eller förlorad syn eller hörsel samt talfel. I likhet med fysiskt och psykiskt 

lidande av övergående natur bestäms ersättningen oftast med hjälp av schabloner från 

Trafikskadenämnden.66  

Vid vanställande ärr blir ärrets storlek, vart det är placerat och skadelidandes ålder eller 

kön faktorer som påverkar den utseendemässiga skadan och vilken ersättning som blir 

aktuell enligt tabellverket. Om det är fråga om invaliditet blir den medicinska 

invaliditetsgraden tillsammans med skadans art och den skadelidandes ålder avgörande 

för ersättningen. Ersättningen för fysisk och psykiskt lidande av bestående art utgår 

regelmässigt som kapitalbelopp och är skattefri.67 

6.1.3. Särskilda olägenheter 

Ersättning för särskilda olägenheter utgår när den skadelidande till följd av 

personskadan har påtagliga besvär eller andra svårigheter att fungera i arbetslivet. 

Ersättningen kan även avse besvär i den dagliga livsföringen eller förlust av möjligheten 

att utöva en viss fritidssysselsättning. Emellertid måste förlusten innebär en betydande 

minskning i livskvalitet som inte kan ersättas av andra sysselsättningar.68 

I normala fall ersätts de ovan nämnda situationerna inom ersättningen för fysisk och 

psykiskt lidande av bestående art. Emellertid kan ersättningen i vissa fall framstå som 

oskäligt låg och det medför att ersättningen för särskilda olägenheter utgår efter en 

individuell skönsmässig bedömning.69 

6.2.  Arbetsrätt 

Vid skadestånd i arbetsrätten omfattar skadeståndet vanligtvis inte enbart ersättning för 

ekonomisk skada utan även så kallat allmänt skadestånd. Det allmänna skadeståndet 

syftar till vad som inom andra rättsområden benämns ideell skada och avser ersättning 

för icke ekonomisk skada. Exempel på detta kan ses i t.ex. 55 § MBL där det anges " 

[v]id bedömande om och i vad mån skada har uppkommit för någon skall hänsyn tagas 

även till dennes intresse av att lagens eller kollektivavtalet bestämmelser iakttages och 

till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse". Det går även att 

utlösa stöd för detta ur 38 § LAS då skadestånd kan avse "både ersättning för den förlust 

                                              
66 Radetzki, A a s. 75. 
67 Hellner och Radetzki, A a s. 397ff. 
68 Hellner och Radetzki, A a s. 401f. 
69 Radetzki, A a s. 76. 
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som uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär". Syfte med 

det allmänna skadeståndet är i första hand att kompensera för den kränkning som 

uppstår genom lag- eller avtalsbrottet. Det ska även fungera preventivt, då det ska 

avhålla en arbetsgivare från att överträda lagens regler.70 I och med den traditionella 

principen att det krävs stöd i lag har Arbetsdomstolen ansett sig förhindrad att utdöma 

allmänt skadestånd.71 Dock har Arbetsdomstolen ansett det möjligt att döma ut allmänt 

skadestånd för brott mot så kallade dolda klausuler i kollektivavtal. Tolkningen innebär 

i praktiken en analogisk tillämpning av kollektivavtalets rättsföljder.72 

Storleken på det allmänna skadeståndet varierar inom arbetsrätten beroende på vilken 

regel som överträtts. Om en arbetsgivare inte har följt lönebestämmelserna i ett 

kollektivavtal, och därigenom brutit mot avtalet, kan domstolen lägga den ekonomiska 

vinning som arbetsgivaren gjort som grund för ett allmänt skadestånd och döma ut 

motsvarande belopp i ersättning. Även då arbetsgivaren inte har gjort någon ekonomisk 

vinning kan allmänt skadestånd utgå då arbetsgivare inte har respekterat 

kollektivavtalet.73 

Vid brott mot lagregler blir den kränkning som lagbrottet innebär avgörande för om det 

utgår allmänt skadestånd. När en arbetsgivare begår en kränkande handling genom att 

inte följa anställningsskyddslagens regler mot en enskild anställd bestäms skadeståndet 

utifrån den grad av hänsynslöshet arbetsgivaren har visat. Om en anställd avskedas i 

strid mot 18 § LAS kan det allmänna skadeståndet ligga  runt 125 000 kronor.74 Vid 

avsaknad av skriftlig uppsägning enligt 9 § LAS, dvs. vid överträdelse av 

formaliaregler, brukar ett skadestånd utdömas på mellan 5000 och 20 000 kronor.75 Det 

allmänna skadeståndet kan även sättas ned eller helt bortfalla i det fall en arbetsgivare 

har gjort sitt yttersta för att behandla den anställde korrekt men ändå agerat felaktigt.76 

Detta gäller även om arbetstagaren har medverkat till den uppkomna situationen.77 

                                              
70 Jmf Sigeman, Prespektiv på arbetsrätten s. 301 ff. Iseskog, Personaljuridik s. 872. Isenskog menar att 

det ekonomiska skadeståndet inom arbetsrätten ska fungera "reparerande" medans det allmänna 

skadeståndet i första hand ska ha preventiv effekt.  
71 Se AD 1977 nr 62. 
72 Se AD 1978 nr 89 men även AD 2002 nr 45 där allmänt skadestånd utdömdes för överträdelse av 

likabehandlingsdirektivet med hänsyn till de EU-rättsliga principerna om direkt effekt och krav på 

effektiva sanktioner. 
73 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet s. 51. 
74 Källström och Malmberg, A a s. 51. 
75 Se t.ex. AD 2004 nr 25.  
76 Se AD 2004 nr 36. 
77 Se AD 2009 nr 67 och AD 2012 nr 79.  
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6.3.  Kränkning 

Den som allvarligt kränker någon annan genom ett brott78 som innefattar angrepp på 

dennes person, frihet, frid eller ära ska enligt 2:3 SkL ersätta den skada kränkningen 

inneburit. Syftet med lagregeln är att kompensera för olika känslor som den 

skadelidande utsätts för vid den skadevållande handlingen. Det är känslor som 

förnedring, skam, rädsla eller liknande som inte kan klassas som en personskada då de 

inte är medicinskt påvisbara.79 Det är den direkta upplevelsen av den brottsliga 

handlingen som skall ersättas och inte efterföljande verkningar eller lidanden som en 

brottsutsatt person kan uppleva. Här skiljer sig ersättning för kränkning mot t.ex. 

ersättningen för ideella skador vid personskada då det är endast det som upplevts vid 

skadetillfället som ersätts. Emellertid är det inte de upplevda känslorna som ger rätt till 

ersättning utan det är den kränkande handlingen i sig som ger rätt till ersättning.80 Detta 

har även godtagits av HD i och med avgörandet NJA 2007 s 540 där en sovande flicka 

utsatts för ett sexuellt övergrepp och det fanns inga tecken på att hon uppfattat vad som 

pågick. 

I tidigare lagregler har den skada som ersatts betecknats som "lidande" men begreppet 

har tagit bort då det för tankarna till den skadelidandes personliga upplevelser och inte 

till den typiska kräkningen som uppkommer via den brottsliga gärningen och för att inte 

riskeras blandas ihop med det psykiska lidandet som kan utgöra en personskada enligt 

5:1 SkL. När kränkningsersättningen bestäms måste ett mer objektivt betraktelsesätt 

användas och detta leder i stor utsträckning till användandet av schabloner. Det har 

motiverats med att  vissa personer har bättre förmåga att formulera och utrycka vad de 

upplevt. Där t.ex. barn eller förståndshandikappade helt kan sakna förmåga att uttrycka 

sig. Det går inte heller att bortse från att vissa skadelidande medvetet eller omedvetet 

överdriver sin upplevelse och att personer upplever händelser olika.81 

Skadeståndet för kränkning beräknas enligt 5:6 SkL med utgångspunkt i vad som är 

skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Paragrafen tar upp fem punkter 

som ska beaktas särskilt och är ägnade att påverka graden av kränkning och till följd 

därav ersättningens storlek.82 När ersättningsfrågan prövas tar det objektiva 

betraktelsesättet sin utgångspunkt i en skönsmässig bedömning som är baserad på 

                                              
78 För en genomgång av exempel på brott se Hellner och Radetzki, A a s. 80. 
79 Prop. 2000/01:68 s. 19 och 48. 
80 Prop. 2000/01:68 s. 49 och 66. 
81 Prop. 2000/01:68 s. 51. 
82 Hellner och Radetzki, A a s. 84. 
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rådande etiska och sociala värderingar. Emellertid kan i särskilda fall hänsyn tas till mer 

subjektiva omständigheter. En kränkning som varit särskilt allvarlig och på så sett 

upplevs intensivare av skadelidande bör kunna resulterar i att den schablonmässiga 

bedömningen frångås. Det samma gäller även om kränkningen varit klart lindrigare än 

vanligt.  Ett exempel kan vara när den skadelidande på grund av tidigare upplevelser 

reagerar synnerligen starkt på ett angrepp på den personliga integriteten. Även gånger 

då detta måste ha varit uppenbart borde det kunna tas hänsyn till vid bedömningen av 

graden av kränkning.83 Syftet med ersättningen är att kompensera för de negativa 

känslor som den skadelidande har upplevt vid skadetillfället. Tanken är att den 

skadelidande ska kunna unna sig något extra och på så sett flytta fokus från den 

kräkning denne har upplevt.84 

7. Att ersätta det oersättliga 

Som tidigare nämnt är skadeståndslagens definitionen av ideell skada en skada som inte 

är ekonomisk. Skadas värde kan alltså inte omvandlas direkt till pengar.85 Förklaringen 

till detta ligger i den ideella skadans natur då det rör sig om abstrakta ting som känslor 

och upplevelser. En intressant fråga blir då hur görs den rättsliga transformationen från 

en konstaterad ideell skada till en belopp pengar? Existerar det någon måttstock där 

ideella skador och pengar kan mätas? Hur uttrycks t.ex. förlusten av ett barn eller 

saknaden av livets glädjeämnen i siffror? 

Schultz menar att dessa nästa retoriska frågor kan leda till tvivel om skadeståndsrättens 

tro på att skador kan ersättas med pengar. Detta gäller speciellt vi de ideella skadorna då 

förvandlingen från skada till en summa pengar framstår som svårförklarlig. Det leder till 

att det går att ifrågasätta om det ideell skadeståndet fyller någon ersättande funktion? 

Emellertid fortsätter Schultz genom att konstatera att det ideella skadeståndet ändå 

fungerar ersättande, fast den ersättande funktionen vid ideell skada inte lika lätt låter sig 

formuleras som vid en ekonomisk skada. Kanske kan skadeståndet vid ideell skada fylla 

andra funktioner? Det ideella skadeståndet kanske ses som ett tecken till den 

skadelidande på samhällets erkänsla och fungera som en slags bonusersättning.86 

Helt klart är i alla fall att skadståndet inte kan reparera eller ersätta den skada som 

                                              
83 Bengtsson och Strömbeck, Skadeståndslagen s. 341. 
84 Prop. 2000/01:68 s. 48. 
85 Prop 2000/01:68, s17.  
86 Schultz, Kränkning s. 50. 
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uppkommit. De känslor av t.ex. smärta, oro eller saknad kan inte uttryckas i pengar utan 

att omvandla upplevelsen till något den inte är. Devisen att den skadelidande ska sättas i 

samma position som innan skada är inte möjlig då ingen förmögenhetsöverföring kan 

göra händelsen ogjord eller åstadkomma något jämförligt med detta. Schultz menar 

även att det finns ingen upprättelse att få genom pengar. Hur kan en 

förmögenhetsöverföring till någons konto upprätta dennes lidande?87 

Problemet med att relatera det ideella skadeståndet till en beräkningsbar skada kan vara 

en anledning till den betydande osäkerheten i ersättningsnivåerna. Schultz anser att 

avsaknaden av utförliga skadeberäkningsresonemang gällande ideella skador, till 

skillnad från vid ekonomiska skador, även talar i den riktningen. Strömbäck pekar på att 

det är i det närmaste häpnadsväckande hur stora skillnaderna i skadevärderingen är 

mellan olika rättsområden och speciellt vid en jämförelse med personskaderättens 

nivåer. Något gemensamt riktmärke  för utvecklingen verkar saknas.88   

Svårigheterna kring reprationsfunktionen vid ideellt skadestånd har dock inte undgått 

varken lagstiftare eller domare. Det märks t.ex. i slutbetänkandet från kommittén om 

ideell skada. I diskussionen om syftet med det ideella skadeståndet konstateras att 

kostnaden för den fulla skadan inte ens teoretiskt kan uppskattas, men att målet ändå 

måste vara att den ska ersättas till fullo. Värderingen av skadan anses vara en 

rättspolitisk fråga men principen om full ersättning har inte mindre betydelse som 

måttstock för skadestånd vid ideell skada.89 

Svårigheten har även uppmärksammats i HD. Justitierådet Vängbys särskilda yttrande i 

NJA 1991 s 766 rörande kränkningsersättning belyser saken:  

"Det är omöjligt att värdera mänskligt lidande i pengar. Lika omöjlig är tanken att 

kränkningen av någons människovärde skulle låta sig uppskatta till något visst belopp. 

Vare sig man sätter beloppet till 10000 kr, 100000 kr eller 1000000 kr blir resultatet lika 

godtyckligt. Dessutom är det en allt för enkel tanke att det lidande som drabbar någon 

till följde av en allvarlig kräkning av hans eller hennes människovärde skulle kunna 

botas med en penningersättning." 

Schultz drar slutsatsen att ideella skador inte kan ersättas med pengar och att när man 

försöker gör det hamnar man i ren godtycklighet.90 I förarbetena uppmärksams 

emellertid att en kränkning inte kan raderas genom en ekonomisk kompensation men att 

                                              
87 Schultz, A a s. 64. 
88 Strömbäck, Ideell skada, Festskrift till Bill W. Dufva, vol 2, s. 1101.  
89 SOU 1995:33, s 320-321. 
90 Schultz, A a s. 66.   
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det kan bidra till att verkningarna kanske kan minskas. Det är tänkt att skadeståndet ska 

kunna bidra till upprättelse hos den skadelidande och hjälp till att återställa självrespekt 

och självkänsla.91 Friberg menar att ordvalen "bidra" och "kompensation" istället för 

"reparation" visar att lagstiftaren inte är övertygad att skadestånd ensamt kan ge önskat 

resultat. Att ge upprättelse till den som blivit utsatt för brott kräver fler insatser men vad 

som behövs är väldigt individuellt. Friberg anser att skadeståndet kan ses som ett bidrag 

till uppgiften att ge upprättelse och återställa självrespekt och självkänsla. Istället för att 

erbjuda full reparation av skadan skulle skadeståndet ha ett slags symbolvärde då det 

kan ge uttryck för att skadevållaren har gjort något fel som inte den skadelidande bär 

ansvar för.92 Dock tycker Ekstedt att skadeståndsrättens ändamål inte borde vara 

upprättelse, då upprättelse ligger nära primitiva föreställningar om vedergällning och 

hämnd.93 

8. Praxis 

I detta kapitel kommer praxis från både HD och lägre instanser analyseras för att 

försöka skapa en bild av hur domstolarna resonerar kring ideella skador inom 

immaterialrätten.  

8.1.  De ekonomiska och ideella rättigheterna i URL 

Innan IPRED-direktivets implementering i svensk rätt fanns det, som tidigare 

konstaterats, störst möjlighet att döma ut skadestånd för ideella skador inom 

upphovsrätten. Det har medför att praxis gällande ideella skador nästan uteslutande 

handlar om upphovsrätt. I och med detta kan upphovsrättens dubbla natur, uppdelningen 

mellan ekonomiska och ideella rättigheter, behöva förklaras.  De ekonomiska 

rättigheterna reglers i 2 § URL och den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk 

har ensamrätt94 att gör verket tillgängligt för allmänheten eller framställa exemplar av 

verket. De ideella rättigheterna regleras i 3 § URL. Första stycket ger en 

namngivelserätt till verket för upphovsmannen. Andra stycket ger upphovsmannen rätt 

att ingripa mot en ändring eller tillgängliggörande av verket för allmänheten då det sker 

på sådant sett eller sammanhang att dennes personliga anseende eller egenart kränks. 

                                              
91 Prop. 2000/01:68 s. 48. 
92 Friberg, Kränkningsersättning s.373f. 
93 Ekstedt, Ideellt skadestånd vid personskada s. 120. 
94 De ekonomiska rättigheterna till ett verk kan dock helt överlåtas till någon annan. 
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Motivet bakom de ekonomiska rättigheterna är att ge upphovsmannen gynnsamma 

arbetsförhållanden och kunna bedriva sim verksamhet. Upphovsmannen ska ges 

möjlighet att nå ut till allmänheten och därigenom gör en insats för den kulturella 

utvecklingen som dennes begåvning motiverar.95 De ideella rättigheterna motiverades 

med upphovsmannens personliga bindning till sitt verk och den särskilda karaktär 

skapande verksamhet har. Det upphovsrättsliga skapandet har beskrivits som "en form 

för mänsklig aktivitet, där den agerande mer än eljest lägger in i arbetsresultatet sin 

personlighet, sina andliga upplevelser och erfarenheter, och där som en följd härav ofta 

uppkommer ett känslomässigt samband mellan upphovsmannen och resultatet av hans 

arbete, vilket sällan i lika hög grad uppkommer på något annat område i arbetslivet. 

Dessa upphovsmän äro därför på ett helt annat sätt än andra producenter känsliga för 

vad som händer med 'deras andes barn'."96  

8.1.1. Ytterligare skada i ideellt hänseende 

Ett avgörande som talar för att det finns en presumtion att det alltid uppstår en ideell 

skada vid en intrångshandling är rättsfallet NJA 1984 s 34. I målet har H.G. och K-G.N. 

infört ca 4000  grammofonskivor, så kallade bootlegskivor97,  från utlandet och sedan 

sålt ungefär hälften av dessa i deras gemensamma skivbutik. Nordisk Copyright Bureau 

(NCB), som företräder upphovsmännen, har yrkat att H.G. och K-G.N. ska utge 

ekonomisk skadestånd med 9600 kronor och allmänt skadestånd med 25 000 kronor. 

Domstolen börjar att konstatera att NCB inte har presenterat någon utredning för att 

styrka hur stor skada intrånget har medfört. Domstolen fastslår att det "helt allmänt 

måste anses att" försäljningen av olovligt framställda grammofonskivor medför 

störningar på marknadsföringen av legalt framställda och dessa störningar verkar 

negativt på försäljningen av de legala skivorna. Vidare utsätts de legala skivorna för 

"förslitning" från de illegala skivorna som går ut över försäljningen av motsvarande 

legala inspelningar och även andra verk från upphovsmännen. Att bootlegskivor ofta är 

av sämre kvalitet och i vissa fall till och med undermålig kvalitet, vilket NCB hävdat 

och inte bestritts, talar också för ovan nämnda negativa verkningar.  Det måste även 

antas, såsom NCB anfört, att de utövande musikerna påverkas negativt av 

bootlegskivorna och att detta även leder till skadeverkningar för upphovsmännen.  Med 

                                              
95 SOU 1956:25 s 85. 
96 SOU 1956:25 s.85. 
97 Live-framträdanden som spelats in och utgivits utan att vederbörande upphovsrättsinnehavare eller 

deras företrädare lämnat sitt tillstånd. 
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utgångspunkt i det ovan anförda, och då det inte förkommer någon omständighet som 

motiverar ett annat bedömande, fastslår HD att upphovsmännen, när försäljningen inte 

är av obetydlig omfattning, i regel även lider annan ekonomisk skada utöver det 

uteblivna vederlaget. Efter detta fortsätter domstolen att konstatera: 

"Den omständigheten att de upphovsrättsligt skyddade verk om vilka här är fråga har 

utnyttjats obehörigen får i och för sig anses ha medfört skada för upphovsmännen även i 

ideellt hänseende. NCB har obestritt uppgivit att de i målet ifrågavarande skivorna varit 

av dålig kvalitet. Detta förhållande har medfört ytterligare skada för upphovsmännen i 

ideellt hänseende." 

En tolkning av uttalandet är att den första delen talar för en presumtion att det alltid 

uppstår en skada i ideellt hänseende så fort det rör sig om ett otillbörligt utnyttjande av 

ett upphovsrättsligt skyddat verk. Den andra delen ger att om de intrångsgörande verken 

har dålig kvalitet innebär detta en försvåring av den redan uppkomna ideella skada.  

En annan tolkning är att domstolen menar att det uppstått någon form av marknadsskada 

för upphovsmännen. Många av uttalandena i domskälen passar bättre in på en 

goodwillskada. I början av domskäl går domstolen igenom den då rådande 54 § URL 

och tillhörande förarbetsuttalanden. Enligt andra stycket så kan det även utgå ersättning 

för så kallat allmänt skadestånd. Det är annan förlust än uteblivet vederlag, vilket är 

andra ekonomiska biverkningar från utnyttjandet, och lidandet eller annat förfång, 

upphovsmannens eller hans rättsinnehavares obehag och olägenheter. Att domstolen 

inte nämner något om lidande eller obehag för upphovsmännen i motiveringen utan bara 

konstaterar de olika ekonomiska biverkningarna intrånget anses ha inneburit kan tala för 

att den skada som domstolen menar har uppstått inte är en kränkningsskada utan en 

annan ekonomisk skada utöver uteblivet vederlag, en marknadsskada. 

8.1.2.  Intrång men ingen ideell skada 

Året efter avgjordes fallet NJA 1985 s 807 och bidrog till en utveckling av praxis. I 

fallet har företaget Nowolin, som tillverkar madrasser, utan lov använt en tidningsartikel 

i samband med ett reklamutskick. Tidningsartikel handlade om de problem som uppstått 

då madrasser med fabrikationsfel levererats till ett sjukhem i Göteborg. Tidningsartikeln 

har sänds ut till ett trettiotal mottagare med ett tecknat tillägg att artikeln inte gällde 

Nowolins madrasser. 
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Avgörandet i HD gäller endast om artikelns författare har rätt till ersättning för lidande 

eller annat förfång enligt dåvarande 54 § 2 st URL genom att Nowolin har gjort intrång 

i författarens förfoganderätt enligt 2 § URL och kränkt dennes ideella rätt enligt 3 § 2 st 

URL. Domstolen använder de rekvisit som finns i 3 § 2 st URL som utgångspunkt när 

de bedömer intrånget. HD konstaterar att det inte finns någon omständighet som kan ha 

gett läsarna föreställningen att artikelns innehåll har påverkats av Nowolin. Genom 

utformningen på Nowolins tillägg anses det klart framgå att detta tillkommit utan 

författarens medverkan. Utskicket får onekligen anses som ett led i Nowolins 

marknadsföring av sina produkter och några läsare kan antas felaktigt trott att 

författaren medgivit användandet.  Emellertid kan inte utskickets innehåll eller hur 

Nowolin använt artikeln varit ägnat att verka nedsättande för författaren. Axhamn anser 

det märkligt att domstolen tillmäter svarandes eventuella avsikt att inte kränka betydelse 

för kränkningsbedömningen.98 HD anser att artikeln inte har blivit sprid i ett sådant 

sammanhang att det varit kränkande för författarens litterära anseende eller egenart. 

Nowolins utnyttjande har inte heller vållat författaren sådant lidande eller annat förfång 

att denne blir berättigad ideell ersättning. 

Det ter sig alltså som om HD gör två bedömningar i fallet, först om författarens litterära 

anseende eller egenart har kränkts, sedan om intrånget på något annat sett har tillfogat 

författaren lidande eller annat förfång. Eftersom bägge bedömningarna besvaras 

nekande kan inga slutsatser dras för hur de olika bedömningarna påverkar beräkningen 

av skadeståndet. Avgörandet talar dock emot att det alltid kan presumeras att det uppstår 

en ideell skada vid ett immaterialrättsligt intrång.  Domskälen är förhållandevis korta 

men det går att läsa ut ett antal omständigheter, till synes baserade på rekvisiten i 3 § 2 

st URL, som talar emot att ideell ersättning ska utgå även fast ett intrång har skett. 

Intrångsgöraren har inte påverkat innehållet i intrångsobjektet. Spridningen har endast 

skett i begränsad skala. Användningen av intrångsobjektet har inte skett på ett sådant 

sätt att det varit nedsättande. Det hade varit intressant om domstolen utvecklat och 

redogjort för hur den kommer fram till, i den andra bedömningen, att inget lidande eller 

förfång uppstått för journalisten istället för att bara konstatera att så är fallet. 

                                              
98 Axhamn, NIR 2008 s. 476. 
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8.1.3. Namngivelsesrätten och den konstnärliga egenarten  

I avgörandet NJA 1993 s 263 har företaget Juno Arkitekter AB Juno (Juno) i samband 

med att Uppsala stadshus ska byggas om fått uppdraget att utarbeta ett förslag. I sin 

förslagsritning har Juno utgått från byggnadens originalritningarna men avlägsnat 

stämpeln från de ursprungliga arkitekterna, E. och T.A., och ersatt den med sin egen. 

Junos förfarande att avlägsna arkitekternas stämpel anses stå i strid med 3 § 1 st URL 

och de upprättade förslagsritningarna måste till en del anses kränkande för arkitekternas 

konstnärliga egenart enligt 3 § 2 st URL. HD konstaterar att ett olovligt utnyttjande har 

skett och Juno skall utge skärlig vederlag och ideell ersättning då intrånget i vart fall 

varit oaktsamt.  Värt att notera i avgörandet är att HD inte nämner "lidande eller annat 

förfång" i domskälen utan endast att det föreligger rätt till ersättning för ideell skada 

enligt 54 § 2 st URL. Det kan jämföras med hur domskälen är formulerade i ovan 

analyserade NJA 1985 s 807 där ersättning enligt 54 § 2 st URL för lidande eller annat 

förfång enligt 3 § 2 st UPL yrkas av författaren. T. A. har yrkat på att hans konstnärliga 

egenart har kränkts och, till synes, inte på något ytterligare lidande eller förfång på 

grund av intrånget. Tillskillnad från NJA 1985 s 807 gör HD i nuvarande fall bara en 

bedömning; har T. A:s litterära anseende eller egenart kränkts enligt 3 § 2 st URL? När 

denna bedömning besvaras jakande görs ingen vidare bedömning om det olovliga 

utnyttjandet tillfogat T. A. något ytterligare lidande eller annat förfång. 

En annan intressant fråga är hur HD kommer fram till storleken på det utdömda 

beloppet för den ideella skadan. Är det faktumet att de arbetat flera hundra timmar med 

ritningarna och vad det motsvarar i pengar eller att de hundratals timmarna har format 

en starkare koppling mellan upphovsmannen och skapade verket som ligger till grund 

för den relativt höga ersättningen?  Har den ideella skadan blivit större, och därmed det 

ideella skadeståndet, av det faktum att domstolen konstaterar att både E. och T. A:s 

namngivelsesrätt och konstnärliga egenart har blivit kränkta?  Det hade varit intressant 

med ett mer förtydligande avgörande än att bara skriva att 25 000 kr är en skälig 

ersättning i angivna avseenden.  

 

 



33 

 

8.1.4.  Viss grad av förfång 

Avgörandet NJA 1993 s 390 gäller också ett otillbörligt utnyttjande av en 

tidningsartikel. En journalist hade författat och publicerat en artikel innehållande en 

redogörelse för ett sammanträde i Skaraborgs fullmäktige. Dagen efter publicerades en 

nästa identisk artikel, med endast formella skillnader, i en konkurrerande tidning. HD 

konstaterar att det olovliga utnyttjandet har skett uppsåtligen och därför har författaren 

"i princip" rätt till ersättning för lidande eller annat förfång. Sedan fortsätter domstolen 

med att fastställa att den olovliga publiceringen inte kan anses ha kränkt journalistens 

litterära anseende. Dock får det olovliga utnyttjandet i sig anses ha medfört ett förfång 

för journalisten. Däremot är förfånget inte av sådan omfattning att ersättning skäligen 

bör utgå. 

Domstolen fortsätter alltså, i likhet med NJA 1985 s 807, att först konstatera att 

författaren inte fått sitt litterära anseende kränkt. Det kan alltså inte presumeras att något 

lidande eller annat förfång har uppstått i och med att någon kräkning enligt 3 § URL 

inte har skett. Däremot anser domstolen att det på grund av det olovliga utnyttjandet har 

uppstått "ett förfång" för journalisten, dock inte i den omfattning att ersättning bör utgå. 

Det skulle varit intressant om domstolen utvecklat denna del ytterligare. Till att börja 

med delar domstolen upp begreppet lidande eller annat förfång. Sedan anges att det 

medfört "ett förfång" och inte bara medfört förfång. Vad i består detta "ett förfång"?  

Det enda som presenteras i journalistens yrkande, förutom den litterära kränkningen, är 

att denne skulle kunna misstänkas ha brustit i sina åtagande mot sin arbetsgivare, att inte 

bedriva konkurrerande verksamhet, och medverkat till den andra tidningens 

publicerande. Är det detta som anses vara en "olägenhet av åtgärden" men inte en 

tillräckligt stor olägenhet att den anses vara ersättningsgill? Formuleringen medför 

svårigheter att analysera hur stor omfattning detta "ett förfång" måste ha för att nå upp 

till en nivå då ersättning ska utgå. En slutsats som i alla fall kan dras i och med 

avgörandet är att även om det uppstår lidande eller annat förfång är det inte säkert att 

det utgår någon ersättning då omfattning av detta lidande eller förfång måste nå en viss 

nivå. 
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8.1.5.  Endast förfång igen 

 I avgörandet NJA 1996 s 712 har Aftonbladet publicerat en artikel baserad på en, 

samma dag, publicerad artikel i Dagens Nyheter (DN). Artikel i DN bygger på en 

intervju rörande en krasch med ett JAS-flygplan och består till största del av ett 

ögonvittnes berättelse, till stora delar återgiven i direkt anföring. I Aftonbladets artikel 

framgick att ögonvittnet berättat om sin upplevelser för DN:s reporter och uttalandena 

har återgivits ordagrants i den form de hade i den tidigare artikel. HD konstaterar att 

Aftonbladet ska utge skärlig ersättning för utnyttjandet.99 Vidare ska även ersättning för 

annan förlust, lidande eller annat förfång utges. Baserat på DN:s uppgifter anser 

domstolen att det framgår att artikeln i Aftonbladet har medfört förfång och det av DN 

yrkade beloppet 25 000 kronor bifalls då det inte överstiger det belopp som är skäligt 

enligt 35:5 RB.  Det kan noteras att domstolen återigen endast tar upp förfång och 

utelämnar lidande i den korta motiveringen. Det klargörs inte heller för vem 

publiceringen har utgjort förfång. Är det den författande reportens förfång som ersätts 

och DN endast uppbär dennes ersättning? Av DN:s yrkande framgår att DN:s reporter 

hade ensamrätt till uppgifterna då uppgiftslämnaren vägrat prata med Aftonbladets 

reporter. 

Är det reportens oro över att det kan framstå som att denne inte håller sitt ord om att 

uppgifterna skulle vara exklusivt avsedda för DN och att ett "dåligt rykte" möjligen kan 

påverka framtida uppgiftslämnare? Dock borde det resonemanget utgöra lidande för 

reporten och inte förfång. Är det DN:s trovärdighet som har minskat då det kan framstå 

som att de delat med sig av uppgifter avsedda endast för dem, vilket borde innebära 

någon form av marknadsskada. Har domstolen helt enkelt buntat ihop ersättning i och 

med formuleringen "utge ersättning för annan förlust, lidande och annat förfång".  

Om avgörandet jämförs med det ovan återgivna NJA 1993 s 390, där omständigheterna 

är likartade, blir frågan om graden av fårfång intressant. I NJA 1993 s 390 har det 

uppstått ett förfång för journalisten men denna skada är inte tillräckligt stor för att 

ersättning ska utgå medans i NJA 1996 s 712 har det uppstått ett förfång som innebär en 

skada som ersätts med 25 000 kronor. Varför tar inte domstolen chansen att på ett 

ordentligt sett förklara de omständigheter som gör förfånget i NJA 1996 s 712 är av en 

svårare grad än förfånget i NJA 1993 s 390? 

                                              
99 Då DN inte presenterat någon utredning på vad det skulle ha kostat att förvärva rätten till artikeln 

bestämmer domstolen ersättning till det av aftonbladet vitsordade beloppet 3000 kronor. 



35 

 

Med utgångspunkt i avgörandena ovan ter det sig som att lidande eller annat förfång 

alltid presumeras ha uppstått vid en kränkning av den ideella rätten enligt 3 § URL. 

Detta borde komma av att det redan vid fasställandet av om intrång skett enligt 3 § URL 

görs en bedömning mot en objektiv måttstock tillskillnad från ett 

förfoganderättsintrång.100 Tillvägagångssättet ligger i linje med hur bedömningen av 

graden av kräkning enligt SkL avgörs. Istället för att se till den kränktes personliga 

upplevelse, ses till vilken kräkning som typiskt sett har uppkommit genom den 

skadegörande handlingen.101 Axham menar att detta även stöds av det äldre avgörandet 

NJA 1975 s. 679 där de berörda upphovsmännen inte längre var i livet och det inte gick 

att åberopa deras uppfattning om intrånget.102 HD menade då att bedömningen fick 

göras utifrån "vad som kan anses kränkande för upphovsmannens personlighet sådan 

den kommit till uttryck i verket." Emellertid menar Rosén att avgörandet snarare ger 

uttryck för en subjektiv måttstock.103 

8.2. Förfogande intrång  

8.2.1. C. T. och databasen (Thor målet) 

I mitten på 2006 kom avgörandet FT 9477-04 från Svea hovrätt vilket blev startskotten 

för en rad avgöranden gällande publiceringar av artiklar i internetbaserade databaser. 

Den så kallade Thor-domen rör dock endast skälig ersättning för utnyttjandet då det inte 

yrkats på någon ytterligare skada. Domen är ändå intressant på grund av hur domstolen 

har beräknat ersättningens storlek och den påverkan detta har fått för efterkommande 

fall. 

Frilansjournalisten C. T. har skrivit och publicerat två artiklar i tidningen Nerkes 

Allehanda under mitten av 1997 och sedan avslutat samarbetet under hösten samma år. 

Under sommaren 1999 fick C. T. kännedom om att bägge hens artiklar fanns i 

Mediearkivet Svenska Aktiebolag (Mediearkivet) databas. Mediearkivet är ett bolag 

som ägs av ett antal tidningsföretag. Mediearkivet har en databas där tidningsföretagen 

elektroniskt publicerar artiklar från sina tidningar. Kunder till mediearkivet kan på 

internet söka efter de olika tidningarnas artiklar. 

                                              
100 Jmf Prop. 1960 s.17 samt NJA 1979 s.352. "Vid bedömningen av frågan om de av E vidtagna 

åtgärderna utgör en ändring som kränkt S:s konstnärliga anseende eller egenart skall en såvitt 
möjligt objektiv måttstock anläggas." 
101 Axhamn, A a s. 478. 
102 Axhamn, A a s. 475. 
103 Rosén, Festschrift für Wilhelm Nordemann s. 685. 
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Hovrätten fastslår att publiceringen har skett olovligen och konstaterar, gällande skälig 

ersättning, att ett tillgängliggörande i en databas på internet är en väsentligt skillnad från 

en förstagång publicering i en dagstidning. Det medför att förstagångsarvodet inte är 

relevant för ersättning, utan ersättningen ska vara marknadsanpassad. Det innebär att 

såväl de affärsmässiga förutsättningarna under vilket verket har utnyttjats och 

betydelsen av det olovliga utnyttjandets art och omfattning måste vägas in. 

Via Mediearkivets internettjänst har artiklarna varit tillgängliga för en stor krets av 

personer emellertid finns ett stort tal andra artiklar i den omfattande databasen. Det har 

inte presenterats några bevis för att någon annan än C. T. själv har tagit fram artiklarna 

för läsning. På grund av att artiklarna tillgängliggjordes i databasen närmare två år efter 

förstagångspubliceringen kan det inte anses att de haft någon större aktualitet under 

tiden de funnits tillgängliga på grund av Mediearkivet. Därför kan den tidsperiod 

artiklarna gått att läsa på grund av Mediearkivets förfogande inte utgöra någon 

avgörande betydelse för ersättningens storlek.  

Mediearkivets presenterade utredning visar att det sällan utgår någon ersättning för 

elektronisk hantering av artiklar som publicerats i papperstidningar. Då tidningarna inte 

har varit beredda att förhandla om detta måste journalisterna accepterat detta eller avstå 

från att överlämna sin artikel till tidningen. Mediearkivet har dock utnyttjat C. T. 

artiklar i sin affärsverksamhet för att uppnå ekonomisk vinning och om ingen ersättning 

skulle utgå skulle det strida mot grundtanken i upphovsrättslagen. Hovrätten dömer att 

Mediearkivet ska utge 200 kronor till C. T. som yrkat på 10 547 kronor i ersättning. 

8.2.2. C. S. och databasen (Selling målet) 

Liknande omständigheter förekommer i hovrättsavgörandet FT 8245-05 från 2007. I 

målet har två artiklar blivit publicerade i Göteborgs-Posten och i samband med detta 

även överförts till en av Affärsdata ägd databas. Till skillnad från Thor-målet ovan har 

journalisten C. S., förutom skälig ersättning för utnyttjandet,  även yrkat på ersättning 

för lidande eller annat förfång. Gällande den skäliga ersättning har Hovrätten citerat 

direkt ur domskälen från Thor målet, men då artiklarna i detta avgörande hade betydligt 

större aktualitet när de fördes in i databasen bestäms ersättningen till det dubbla, 200 

kronor för var och en av artiklarna. Hovrätten fortsätter med att utreda om ersättning för 

lidande eller annat förfång ska utgå och kommer fram till att intrånget inte har varit 

oaktsamt. Enligt avtalet mellan Affärsdata och de tidningar som lägger in artiklar är det 

ostridigt att det är tidningarna som ansvarar för klareringen av rättigheterna till 
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materialet. Detta kan jämföras med att Tingsrätten tilldömde journalisten 5000 kronor i 

skälig ersättning och 7000 kronor i ersättning för lidande då utnyttjandet ansågs 

oaktsamt. Dock kom Tingsrättens avgörande innan Thor-målet och visar antagligen 

endast på den osäkerhet som rådde kring upphovsrätt och internet vid tiden för 

avgörandet. 

8.2.3. A. A-S. och databasen 

I slutet av 2008 kommer ytterligare ett hovrättsavgörande om artiklar överförda till en 

databas. I FT 5366-06 har tre artiklar skrivna av en frilansjournalist, A. A-S., först 

publicerats i tidskriften Tara för att sedan överföras till Pressens Bild Image AB:s 

databas. Artiklarnas texter har vid överföringen bearbetats något då de anpassats i 

layouthänseende till följd av de datortekniska lagringsformat och gränssnitt som 

användes i databasen. A. A-S. har yrkat på ersättning för skäligt utnyttjande och lidande 

eller annat förfång. Hovrätten börjar med att konstaterar avgörandet rör samma slag av 

intrång som i de redan avgjorda Thor och Selling målen och således kommer domstolen 

att på flera punkter hänvisa till dessa domar. Så är även fallet vid bestämmandet av den 

skäliga ersättning för utnyttjandet då det hänvisas till båda målen och ersättning blir 

densamma som i Sellin-målet, 200 kronor för varje artikel. 

Avgörandet blir intressantare när Hovrätten ska ta ställning till om A. A-S. har rätt till 

ersättning för lidande eller annat förfång. Till att börja med konstaterar de att intrånget 

skett av oaktsamhet då Pressens Bild har känt till problematiken kring lagringen av 

journalistiskt material i databaser och inte undersökt förutsättningarna för att 

tillhandahålla upphovsrättsligt skyddat material. Till skillnad från Selling-målet har 

verksamheten varit organiserad så att det har varit svårt att kontrollera rättigheterna till 

materialet och Pressens Bild har inte kunnat förlita sig på att tidningarna som 

tillhandahåller artiklarna även  skött klareringen av upphovsrätten. Hovrätten klargör 

först att A. A-S. inte visat att hen lidit någon annan ekonomisk förlust än den skäliga 

ersättningen hen tillerkänts i målet. Sedan förefaller det som att domstolen, även fast det 

är fråga om ett förfogande intrång, använder rekvisiten i 3 § 2 st URL för att avgöra om 

intrånget medfört något lidande eller annat förfång för A. A-S. Artiklarna har inte 

ändrats efter den första publiceringen. Artiklarna har inte utgetts för att vara något annat 

än artiklar från tidningen Tara. Artiklarna har inte publicerats i ett sådant sammanhang 

att det varit kränkande för A. A-S. Artiklarna har inte spridits i någon större omfattning 
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en vad A. A-S. har haft anledning att räkna med. Hovrätten slutsats blir att hen inte har 

rätt till någon ersättning för lidande eller annat förfång. 

8.2.4. Kopplingen mellan upphovsmannen och dennes verk 

Hovrättsavgörandet T 2817-06 kan ge ett uttryck för vikten av att det finns en enhetlig 

praxis gällande ersättningsnivåerna för den ideella skadan. G. P. har sedan 1984 

tillverkat en barnskallra och sålt den i G. B: butik mellan åren 1991-1995. På våren 

1995 lät G. B. tillverka en egen barnskallra i Asien och började sedan sälja denna i 

butiken. G. P. stämde G B under 2000 för upphovsrättsintrång vid Lunds tingsrätt.104   

G. B. dömdes för att av oaktsamhet gjort intrång i G. P. upphovsrätt. Under en period 

mellan slutet av 2004 till våren 2005 såldes på nytt barnskallror i G. B:s butik dock med 

en något annorlunda utformning än tidigare vilket ledde till ytterligare en stämning. I 

Tingsrätten har G. P., som inte företräddes av något ombud när hon väckte talan, yrkat 

på att G. B. ska utge 643 651 kronor i ersättning varav 600 000 kronor utgör ersättning 

för lidande eller annat förfång. G. B. har medgett att han gjort intrång i G. P:s 

upphovsrätt och kan utge 1000 kronor i ersättning. Då G. P. inte har presenterat någon 

utredning gällande hur många barnskallror som sålts, hur licensavgiften ska beräknas, 

hur stor handelsvinst hon gått miste eller vad i kränkningen bestått bedömer Tingsrätten 

att det belopp som G. B. medgett är tillräckligt.105 

I hovrätten har G. P. inskränkt sitt yrkande till att endast avse lidande eller annat förfång 

och yrka på 10 000 kronor i ersättning. Då det är ostridigt mellan parterna att G. B. har 

gjort intrång i G. P. upphovsrätt blir den första frågan i hovrätten om G. P. är berättigad 

till en högre ersättning för lidande eller annat förfång än vid domen i tingsrätten. Det 

första hovrätten konstaterar är att G. B. redan 2003 har förpliktigast att utge ersättning 

till G. P. för intrång i dennes upphovsrätt. Vidare är det ostridigt att G. P. tillverkar alla 

sina barnskallror för hand och hovrätten anser att kopplingen mellan upphovsmannen 

och dennes verk då typiskt sett måste anses som särskilt stark. Genom att hänvisa till 

SOU 1956:25 och prop 1985/86:86 förklaras att det ideella skadeståndet inom 

upphovsrätten bygger på kopplingen som finns mellan upphovsmannen och dennes verk 

samt avser kompensera för personliga obehag och olägenheter. Utan att förklara hur 

anser hovrätten att det står klart att G. B:s intrång inneburit lidande och annat förfång 

för G. P. Notera att domstolen inte skriver "eller" utan lidande "och" annat förfång. Har 

                                              
104 Mål T 1486/00 
105 Se NJA 2005 s 180 om vikten av att ha en utredning som preciserar och styrker de anspråk som görs.  
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intrånget alltså inneburit både ett lidande och ett annat förfång eller är det en 

felskrivning från domstolens sida. Hovrätten fortsätter, tillskillnad från tingsrätten, med 

att då bevisning om skadans storlek inte kan eller endast med svårighet kan föras måste 

ett skäligt belopp uppskattas. I detta fall finner hovrätten G. P:s yrkade belopp som 

skäligt. 

Då detta avgörande rör ett förfogandeintrång och inte ett intrång i den ideella rätten kan 

domstolen inte presumera att det uppstått lidande eller annat förfång som i t.ex. NJA 

1993 s 263. Det blir även problematisk för domstolen att som i FT 5366-06 använda 3 § 

URL som utgångspunkt för att avgöra om intrånget kränkt G. P. Istället går det att utläsa 

att domstolen tar upp två andra omständigheter som gör att det står klart att lidande eller 

annat förfång har uppstått. Den första omständigheten är att när något är skapa med 

händerna, så att det har uppstått en stark koppling mellan verket och upphovsmannen, 

talar det för att lidande eller annat förfång uppstår om någon otillbörligt utnyttjar verket. 

Den andra omständigheten är hur rättighetshavaren har reagerat på intrånget på grund av 

tidigare upplevelser. Omständigheten stämmer överens med hur tidigare upplevelser 

behandlas när graden av kränkning bestäms enligt SkL.106 

Som angavs ovan kan fallet även utrycka vikten av att det finns en enhetlig praxis 

gällande ersättningsnivåerna för den ideella skadan. På grund av G. P:s väl tilltagna 

yrkande gällande ersättningen för kränkning blir följden att den ersättning hon tilldöms i 

tingsrätten anses så ringa i förhållande till yrkandet att hon måste betala G. B:s 

rättegångskostnader. G. P. har som sagt inget ombud när hon väcker talan i tingsrätten 

vilket kan peka mot att hon inte har någon uppfattning om hur stora ersättningar som 

normalt döms ut.107 Det faktum att hen ändrar sitt yrkande i hovrätten efter att hen har 

ordnat ett ombud kan peka på att denne har förklarat svårigheterna i att bevisa att en 

sådan stor summa är skälig. För att återigen slippa betala rättegångskostnaderna är enda 

utvägen att sänka sitt yrkande. 

 

 

                                              
106 Prop. 2000/01:68 s. 51f och 74. 
107 En annan tanke är att hon faktiskt känner sig så kränkt att hon tycker att 600 000 kronor är den summa 

som motsvarar den ideella skada hon tillfogats. 
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8.2.5. Bagatellartat intrång 

Avgörandet NJA 2010s 135 handlar om ett förfogandeintrång enligt 2 § URL. I målet 

har J.R. producerat en webbplats till företaget Q-houses i Sverige AB där det bland 

annat förekommit två bilder J.R. själv har tagit. Vid ett senare tillfälle har Q-houses i 

Sverige AB gett i uppdrag åt P. -A.U. att producera en ny webbplats till företaget. Den 

nya webbplatsen innehöll då bägge de bilder som J.R. tagit. P. -A.U. har sedan i syfte 

att visa prov på utförda uppdrag haft en skärmdump108 av en del av Q-houses i Sverige 

AB webbplats där båda J.R. bilder syns. Detta har gjorts med stöd i det uppdragsavtal 

som fanns mellan P. -A.U. och Q-houses i Sverige AB, emellertid hade inte J.R. upplåtit 

eller överlåtit upphovsrätten till fotografierna till Q-houses i Sverige AB. 

HD konstaterar att P. -A.U. har genom otillåten exemplarframställning gjort intrång i 

J.R:s  ensamrätt då P. -A.U. framställde skärmdumpen och infogade den på sin 

webbplats. P. -A.U. har även gjort intrång i J.R:s ensamrätt då fotografierna varit 

tillgängliga för allmänheten på dennes webbplats under 11 månader. Innan domstolen 

kommer till själva ersättningens storlek fastslår de att nivån på den ersättning som skall 

utges för utnyttjandet bör bestämmas med utgångspunkt i att förfogandet pågått en 

längre tid, eftersom själva exemplarframställningen anses vara av underordnad 

betydelse. HD konstaterar att det inte blivit visat i målet att de prislistor från 

Bildleverantörernas Förenings J.R. har åberopat kan jämställas med tariffer eller av 

andra skäl kan utgöra grund för ersättningen. När ersättningen ska bestämmas bör även 

ändamålet med överföringen beaktas men också att fotografierna inte haft någon 

självständig betydelse eller varit framträdande på webbplasten. Domstolen bestämmer 

ersättningen för utnyttjandet till 400 kronor per fotografi. 

Eftersom intrånget skett före implementeringen av IPRED-direktivet måste 54 § 2 st 

URL användas i dess lydelse innan den 1 april 2009. J.R. har yrkat på  4000 kronor i 

ersättning för annan förlust än uteblivet vederlag, liksom för lidande eller annat förfång. 

HD börjar med att konstatera att intrånget som skett är tämligen bagatellartat och att 

J.R. inte heller har visat att det uppkommit någon ersättningsgill förlust eller annat 

förfång. Efter detta kommer en väldigt intressant passage i domskälen. "Emellertid har 

P. -A. U., som vitsordat oaktsamhet, genom att utnyttja J.R. fotografier utan dennes 

samtycke gjort intrång i dennes ensamrätt, varför ersättning för lidande ska utges. Med 

en hänvisning till intrångets karaktär fastställer domstolen  ersättningen till 1000 kronor. 

                                              
108 En digital bild framställd i datorn som visar det som presenteras på bildskärmen i ett visst ögonblick. 
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Som vanligt är HD:s domskäl avseende den ideella ersättningen korta men till skillnad 

från tidigare fall av förfogande intrång tar inte domstolen ledning ur 3 § 2 st URL för att 

avgöra om intrånget inneburit något lidande eller annat förfång. Av domskälen framgår 

att J.R. inte har lagt fram någon närmare bevisning gällande det lidande han har upplevt, 

utan endast yrkat ersättning i enlighet med 54 § 2 st URL utan att specificera vilka 

skador han lidit av intrånget. Tingsrätten menar t.ex. att de uppgifter om vilken skada    

J. R. har lidit är mycket obestämda. Slutsatsen av HD:s resonemang borde bli att det vid 

varje förfogandeintrång, som åtminstone sker av oaktsamhet, hädanefter kan presumeras 

att lidande har uppstått för den rättighetshavare som yrkar på detta.109 Det ter sig som att 

domstolen sätter en miniminivå på ersättning för den skada som det uppkomna lidandet 

har orsakat. Eftersom J. R. inte har visat på någon annan skada enligt 54 § 2 st URL och 

då inte HD, åtminstone nämns det inte i domskälen, använder 35:5 RB för att skäligen 

uppskatta skadans omfattning får det anses att det lidande som uppstår vid ett 

bagatellartat intrång motsvarar en ersättning på 1000 kronor.  

Jämfört med tidigare praxis skulle denna slutsats ändrat på flertalet av de avgöranden 

som presenterats i uppsatsen då det skulle presumerats att det uppstått lidande i och med 

det konstaterade intrånget. Vidare borde den ideella ersättning ha ökat med minst 1000 

kronor i de avgörande där domstolen bara har dömt ut ersättning för det förfång som 

uppstått. 

8.2.6. Jämförbart med bagatellartat intrång 

Sex månader senare märks denna utveckling av praxis i ett avgörandet FT 2090-08 från 

hovrätten. I sin tidning Lundagård har Lunds Universitets Studentkårer två gånger 

publicerat delar av en annons, som tidigare funnits i deras tidning, i en kritisk artikel 

gällande det annonserade företag. Den kritiska artikeln med delar av annonsen har även 

funnit tillgänglig på tidningens hemsida. Hovrätten konstaterar att publiceringarna i 

tidningen inte utgjort intrång emellertid har internetpubliceringen utgjort intrång i 

upphovsmannen H. E. ensamrätt då samtycke inte har inhämtats. Lunds Universitets 

Studentkårer anses ha handlat oaktsamt då de inte gjort tillräckligt för att förvissa sig 

om lovligheten i att publicera annonsen på hemsidan. 

H. E.  har yrkat på ersättning enligt 54 § 2  st URL men har inte visat att någon 

ersättningsgill förlust eller annat förfång har uppkommit. Sedan hänvisar hovrätten till 

                                              
109 Att kalla det en kopernikanskvändning är kanske att ta i men HD gör ett klart avsteg från tidigare 

praxis. 
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ovan nämnda NJA 2010 s 135 när de menar att H. E.  bör var berättigad till ersättning 

för lidande. När sen domstolen ska avgöra hur stor ersättning H. E.  har rätt till 

konstaterar de återigen att annonsen har gjorts tillgänglig på internet utan H. E:s 

tillåtelse men då publiceringen tidigare skett lovligt i Lundagårds papperstidning bör 

ersättningen fastställas till 1000 kronor. 

Åter igen handlar avgörandet om ett förfogandeintrång där den drabbade 

rättighetshavaren endast har yrkat på ersättning enligt 54 § 2 URL utan att lägga fram 

någon närmare bevisning om vilka skador intrånget har medfört. I och med att intrånget 

skett av oaktsamhet presumeras att intrånget inneburit lidande för H. E. Till skillnad 

från NJA 2010 s 135 där intrånget ansågs vara bagatellartat nämner inte hovrätten något 

som tyder på att de ser på intrånget i H. E:s ensamrätt på samma sätt. En tolkning av 

avgörandet är att hovrätten därför börjar på en högre ersättning än de 1000 kronor som 

utges för lidandet vid ett bagatellartat intrång men i och med omständigheten att 

annonsen tidigare publicerats lovligt i Lundagårds papperstidning minskas ersättningen 

då det talar emot att H. E:s lidande har uppgått till den grad som kräver den högre 

ersättningen. Lidandet blir då att jämföra med det som uppstår vid ett bagatellartat 

intrång och ersättningen hamnar på den miniminivå som HD fastslog i NJA 2010 s 135. 

Avgörandet talar alltså för att det alltid kan presumeras att det uppstår ett visst lidande 

för rättighetshavaren vid alla intrång, att 1000 kronor är en minimigräns för den 

ersättning som utgår och att fallspecifika omständigheter kan fungera i höjande eller 

sänkande riktning  på ersättningen.110 

Med utgångs punkt i de redovisade avgörandena ter det sig som att domstolarna ,efter 

att ett intrång har fastslagits, även i dessa fall prövar den ideella skadan mot en objektiv 

bedömningsgrund och väger in fallspecifika omständigheter för att sedan utge ersättning 

efter vad som är skäligt i fallet. Rättighetshavarens egna subjektiva upplevelser om 

kränkningen ser ut att spela mindre roll i bedömningen,  dock talar T 2817-06 för att 

upprepade kränkningar försvårar skadan. 

8.2.7. Ersättning motsvarande den vid förlikning i branschen  

Avgörandet B 4376-12 handlar om webbsidan Studentbay.se som var en 

fildelningstjänst där upphovsrättsligt skyddat material gjorts tillgängligt för 

nedladdning. Tjänsten startade år 2008 och lades ned i maj 2009. Hovrätten konstaterar 

                                              
110 Jmf hovrättsavgörandet T 2817-06 där tidigare upplevelser och att skallrorna var skapade för hand 

innebar ett lidande och annat förfång som ersattes med 10 000 kronor.  
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att T. M. gjort sig skyldig till medhjälp till brott mot upphovsrättslagen avseende 5 verk 

och medhjälp till brott mot upphovsrättslagen avseende 3 verk. Dock ska T. M. endast 

betala ersättning för de 5 första verken då hovrätten inte anser det styrkt att de 3 senare 

verken varit föremål för olovligt tillgängliggörande för allmänheten. Hovrätten börjar 

med att klargöra att de yrkande på skälig ersättning som är baserat på 

försäljningsbortfall inte är tillräckligt tillförlitligt. Istället anser hovrätten med 

utgångspunkt i NJA 2010 s. 135 att ersättningen skäligen ska bestämmas till 3000 

kronor. 

I delen avseende den ideella ersättningen har målsägandena anfört att det olovliga 

tillgängliggörandet har inneburit en kränkning för upphovsmännen. Därtill har verken 

publicerats i ny form och med sämre kvalitet. Upphovsmännen har även berövats 

möjligheten att utöva sin ensamrätt till verken. Genom vittnesmål har det visats i fallet 

att den av målsägarna yrkade ersättning motsvarar vad som normalt betalas vid en 

förlikning i branschen vid denna typ av skador. Därför finner hovrätten det skäligt att 

ersättningen för ideell skada bestäms till 6000 kronor per verk. 

Till skillnad från flera av de avgöranden som ovan har presenterats i detta arbete, där det 

endast yrkats på ersättning för ideell skada på grund av intrånget, har målsägarna i detta 

avgörande försökt klargöra varför de skulle ha rätt till ersättning. De stöd målsägandena 

har anför i yrkandet känns igen från lagtext och tidigare praxis. Att målsägarna menar 

att de blivit kränkta får anses utgör grunden för att ersättningen för ideell skada ska 

utgå. Att verken publicerats i ny form111 och att upphovsmännen inte fått tillfälle att 

utöva sin ensamrätt kan sägas komma från  2 § URL. Anförandet om sämre kvalitet kan 

härledas till avgörandet NJA 1984 s 34 där bootlegskivorna var av sämre kvalitet vilket 

talade för negativa konsekvenser för upphovsmännen. Nytt i avgörandet är att 

målsägarna har bevisat att den ersättning de yrkat på motsvarar den ersättning som 

används i branschen när en förlikning sker. Utifrån detta112 bestäms ersättning utan att 

en skälighetsbedömning görs. Upplägget påminner om när den skäliga ersättningen 

bestäms via branschpraxis eller tariffer. Eftersom skadelidande inte ska ersättas för mer 

än själva skada blir en intressant fråga om det verkligen är lämpligt att branschpraxis 

från förlikningar användas vid avgörandet av ersättningen för ideella skador? Möjligtvis 

kan ersättningen bli högre än vad en domstol skulle döma ut då den part som gjort 

                                              
111 De fem verken i målet är böcker och de har scannats in och gjorts tillgängliga som PDF-filer.  
112 Hovrättens formulering, "Med hänsyn härtill", gör det svårt att tolka om den tar hänsyn till alla 

omständigheter målsägarna anför eller endast att ersättningen motsvarar en förlikning i branschen. 
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intrånget och vet att den är skyldig slipper betala den andra partens rättegångskostnad 

vid en förlikning som den skulle blivit tvungen vid en förlorad rättegång. Det skulle 

kunna tala för att summan parterna förlikas över kan bli högre då den intrångsgörande 

parten ändå spara pengar på att intrånget inte tas till domstol.113 Användandet av 

branschpraxis talar även för en objektiv bedömning av den ideella skada vilket även 

faktumet att alla fem upphovsmän tilldöms samma ersättningsbelopp. Det är själva 

intrånget som objektivt bedöms inte vad varje upphovsman subjektivt har upplevt av på 

grund av intrånget. 

8.3.  Avgöranden med utgångspunkt i IPRED-direktivet 

8.3.1. Tribunalens tolkning av ideell skada 

Enligt förarbeten ligger, som tidigare nämnts,  den slutliga tolkningen av begreppet 

ideell skada på EU-domstolen.114 Den 16 december 2010 förkunnades domen i 

avgörande T-19/07, Systran SA och Systran Luxembourg SA (Systran) mot Europeiska 

kommissionen, och är mig veterligen det enda avgörande där EU:s rättsapparat, nu i 

form av Tribunalen115, som berör ideellt skadestånd vid ett intrång i en immaterialrätt. 

Emellertid överklagade kommissionen domen och EU-domstolen fann i avgörandet 

C-103/11 P att Tribunalen gjort fel när den fastslog att tvisten avsåg utomobligatorisk 

skadeståndsansvar som avses i artiklarna 235 EG och 288 andra stycket EG. Det 

medförde att Tribunalen åsidosatte regler rörande dess behörighet som anges i 

artiklarna 225.1 EG, 235 EG och 240 EG och domen upphävdes.116 Den upphävda 

domen kan ändå ha något värde i och med att det går att se hur Tribunalen har resonerat 

kring den ideella skada Systran har yrkat ersättning för. 

I avgörandet har kommissionen gjort intrång i Systrans Upphovsrätt genom att ge sig 

själv117 rätten att utföra ändringar i Sytrans datorprogram för maskinöversättning. 

Systrans ersättning ska bestämmas med utgångspunkt i artikel 13 i direktiv 2004/48/EG. 

Tribunalen beslutar att använda artikel 13.1.b118 med hänsyn till svårigheterna att 

                                              
113 Argumentationen är rent spekulativ från min sida. 
114 Prop. 2008/09:67 s. 232. 
115 Tribunalen utgör underinstans till EU-domstolen i vissa typer av mål. 
116 Se punkt 83 och 84 i avgörandet C-103/11 P. 
117 Efter ett anbudsförfarande ges uppdrag att utföra underhåll och förbättringar av programmet till en 

tredje part. 
118 Den alternativa beräkningsgrund för skadeståndet som finns i artikel 13.1.b implementerades inte i 

svensk lag då det ansågs att bestämmelsen om skälig ersättning för utnyttjandet uppfyllde kravet i 

artikeln. Se prop. 2008/09:67 s. 233. 
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bestämma vilka kriterier som ska användas för att fastställa vilka negativa ekonomiska 

konsekvenser intrånget haft för Systran. Skadeståndet får fastställas enligt metoden med 

schablonmässigt skadestånd till ett engångsbelopp. Det belopp som skulle ha betalats i 

royalty eller avgift om Kommissionen begärt tillstånd att nyttja den immateriella 

rättigheten ska utgöra grundval för de faktorer som avgör ersättningens storlek.119 

Den sista faktorn som ska beaktas i denna bedömning är den ideella skadan. Tribunalen 

menar att kommissionens handlande är särskilt allvarlig då kommissionen i egenskap av 

institution har gett upphov till en rad bestämmelser inom det upphovsrättsliga området 

vilka inte har följts. Följaktligen ska den ideella skada som Systran lidit på grund av 

kommissionens handlande ersättas.  Emellertid konstaterar Tribunalen att Systran inte 

har "angett skälen" till varför ersättningen ska fastsällas till minst 2 miljoner euro och 

menar att det därför är lämpligt att, i samband med att skadeståndet fastställs till ett 

engångsbelopp, uppskattningsvis ersätta den ideella skadan med  ett symboliskt belopp 

på 1000 euro.120 Den totala ersättningen som döms ut i skadestånd blir 12 001 000 euro. 

Då Systran inte för någon bevisning om den ideella skadan de anser sig lidit finns det 

inget för domstolen att basera sitt avgörande på och möjligheten att klargöra vad som 

kan anses som en ideell skada och utveckla begreppet saknas. Trots det anser tribunalen 

att någon form av ideell skada har uppkommit även fast Systran inte har kunnat bevisa 

omfattning av skadan. Det ter sig, i likhet med NJA 2010 s. 135, att det kan presumeras 

att någon form av ideell skada uppkommer om ett intrång skett även om 

rättighetsinnehavaren inte bevisar omfattningen. Det är svårt att dra några slutsatser om 

det belopp tribunalen dömer ut som ersättning för den ideella skadan. Det uppskattas till 

ett symboliskt belopp, då det förefaller lämpligt i samband med att övrigt skadestånd 

fastställs till ett engångsbelopp. Även den omständigheten att det är kommissionen som 

begått intrånget verkar påverka försvårande på grund av den lagstiftande makt den 

besitter. Ur svensk synvinkel skulle det möjligen kunna tala för att det ideella 

skadeståndet ökar om Staten skulle begå någon form av intrång.121 

En intressant iakttagelse som kan göras i avgörandet är att Systran har yrkat på att 

domen, på kommissionens bekostnad, ska publiceras i fackpress, tidskrifter samt 

webbplatser men tribunalen anser att det pressmeddelande avseende domen som 

kommer att skickas ut samma dag ger möjlighet att "in natura" ersätta den ideella skada 

                                              
119 Se punkt 306 i avgörandet T 19/07. 
120 Se punkt 324 och 325 i avgörandet T 19/07. 
121 Principen "allas likhet inför lagen" kan tala emot en sådan slutsats men borde vägas upp av den 

kräkning och personliga obehag som kan uppstå då den lagstiftande makten inte följer sina egna lagar. 
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som består av att bolagets anseende har skadats på grund av kommissionens 

handlande.122 Tidigare i avgörandet när tribunalen utreder parternas yrkande menar 

Systran att den ideella skadan kommer av att bolagets anseende har tagit skada av att 

bolaget varit tvungen att inleda ett förfarande mot en institutionell kund. Förfarandet har 

inneburit en avsevärd skada på Systrans image och affärsrelationer.123 Utifrån ovan 

omständigheter ter det sig som om tribunalen anser att det vi i svenska 

immaterialrättsliga avgöranden bedömer som en goodwillskada är en ideell skada. Det 

kommer sig möjligtvis av svårigheterna i hur en skada på ett bolags anseende ska 

beräknas. Om avgörandet jämförs med den svenska uppfattningen om att begreppet 

ideell skada är densamma som det tidigare begreppet lidande eller annat förfång är det 

svårt att se att det skulle uppstått något lidande, t.ex. oro eller andra personliga obehag, 

för bolaget. Då ligger det närmare till hands att anse att bolaget, i och med intrånget, fått 

utstå någon form av förfång. 

8.3.2. Namnrätten och förfogande intrång 

Vad jag vet har HD ännu inte avgjort något fall om ersättning vid immaterialrättsligt 

intrång baserat på det implementerade IPRED-direktivet. Däremot har Hovrätten 

avkunnat dom i några fall. 

I avgörandet FT 1016-11 har Aller Media AB (Aller) genom sin tidning Se och hör 

publicerat ett fotografi utan upphovsmannens F. W. medgivande. Innan publiceringen 

hade F.W. bjudit ut publiceringsrätten på auktion. Expressen la högsta budet och fick 

ensamrätt att publicera bilden. Allers har medgett intrånget och att det skett av 

oaktsamhet. Innan målet blivit föremål för rättslig prövning har Aller betalat ut 

sammanlagt 13 193.75 kronor varav 4 155 kr avsåg användandet av fotografiet, 6 500 kr 

den förlust F.W. gjorde när Expressen inte längre var villiga att betala vad som 

överenskommits, 1 500 kr ideell skada och 1 038,75 kr mervärdesskatt. I målet har       

F. W.  yrkar på 3500 kronor i ersättning för lidande och annan olägenhet utöver de 1500 

kronor hen redan fått. F.W. yrkar även ersättning om 4 155 kronor för utelämnande av 

upphovsmannens namn. Hovrätten menar att med bakgrund av F. W.  beskrivning av de 

olägenheter, att Allers agerande orsakat misstroende från t.ex. Expressen och andra 

tidningar, jämfört med den ersättning för ideell skada HD tillerkände upphovsmannen i 

NJA 2010 s. 135 bör F.W. ersättning skäligen bestämmas till 2000 kronor. Gällande 

                                              
122 Se punkt 331 i avgörandet T 19/07. 
123 Se punkt 272 i avgörandet T 19/07. 
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utelämnandet av upphovsmannens namnteckning menar hovrätten att de 

rekommendationer från Bildleverantörernas Förening som F. W. vill basera ersättningen 

på inte är branschpraxis, mellan branschorganisationer ingånget avtal eller annan sådan 

tariff och ersättning uppskattas till skäliga 3000 kronor. Hovrätten väger även in det 

faktum att upphovsmannen endast ska få ersättning för den skada han lidit och 54 § 

URL inte ger uttryck för något straffliknande skadestånd. Totalt  erhåller F W  

ersättning om 3500 kronor då domstolen räknar av de 1500 kronor Aller redan betalat i 

ersättning för ideell skada. 

Åter igen hänvisas till ersättningsnivån i NJA 2010 s. 135 vilket talar för att 

ersättningen i det fallet är en minimiersättning och att hovrätten , när ett förfogande 

intrång konstaterats, börjar med en ersättning på 1000 kronor för att sedan utifrån 

omständigheterna i fallet justera ersättningen. I detta fall värderas F. W. upplevda 

olägenhet av hovrätten till 2000 kronor i ersättning. Det kan jämföras med NJA 1993 s. 

390 där journalistens yrkande om att denne skulle kunna misstänkas ha brustit i sina 

åtagande mot sin arbetsgivare, att inte bedriva konkurrerande verksamhet, och 

medverkat till den andra tidningens publicerande inte ledde till någon ersättning. De 

3000 kronor som hovrätten tycker är skäligt för utelämnandet av upphovsmannens 

namntäckning är svårare att analysera. Möjligtvis skulle en jämförelse kunna göras med 

NJA 1993 s. 263 där ersättning om 25 000 kronor dömdes ut då upphovsmännens 

stämpel avlägsnats från deras ritningar. Dock innehåller det avgörandet även en 

kränkning av upphovsmannens litterära anseende och egenart och domstolen särar inte 

på dessa när den uppskattar den uppkomna skadan till 25 000 kronor. 

8.3.3. Ett avsteg från praxis? 

Hovrättsavgörandet handlar åter igen om fotografier som otillbörligt utnyttjas. I fallet 

har en kommun laddat ner två fotografier från K. M-F. hemsida och sedan skrivit ut 

fotografierna för att inge de som bevisning i ett mål vid tingsrätten. genom detta 

handlande har kommunen i två fall begått intrång i K. M-F:s upphovsrätt genom 

otillåten exemplarframställning. Utan att ange lagrum eller specificera vad som är skälig 

ersättning för utnyttjandet och vad som utgör ytterligare skada som intrånget eller 

överträdelsen medfört har K. M-F. yrkat ersättning om 8 560 kronor. Han har endast 
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anfört att beloppet baseras på det av Bildleverantörernas förenings  rekommenderade 

pris gällande bildstöld.124 

När hovrätten börjar att utreda ersättningens storlek anger de att enligt 54 och 57 §§ 

URL ska skälig ersättning för utnyttjandet betalas till upphovsmannen av den som 

framställer bilder i strid med URL. Sedan hänvisas till att det framgår av förarbeten till  

URL det ska beaktas vad intrånget betytt för den som innehar upphovsrätten i både 

ekonomisk och ideellt avseende när skadeståndets storlek fastställs. Vidare kan 

domstolen med stöd av 35:5 RB uppskatta skadan om full bevisning inte alls eller 

endast med svårighet kan föras och det hänvisas till NJA 1984 s. 34. Efter denna 

genomgång fastslår domstolen att det är ostridigt att K. M-F. lagt ut fotografierna på sin 

hemsida vilket medfört att fotografierna funnit tillgängliga för allmän beskådan på 

internet. Det innebär att K. M-F. själv har begränsat värdet i fotografierna i och med att 

de funnit allmänt tillgängliga. Vidare har K. F-M. utöver sitt yrkande inte angett i vilken 

omfattning hen har lidit ekonomisk och ideell skada. Därför konstaterar hovrätten att då 

samtliga omständigheter beaktas är en ersättning på 500 kronor per bild skälig. 

Eftersom intrånget rör två fotografier blir den totala ersättningen 1000 kronor men det 

framgår inte om ersättning bara avser skälig ersättning för utnyttjandet eller om den 

också avser ytterligare skada, det vill säga ideell skada. I och med uttalandet om att 

fotografierna funnit tillgängliga på internet, vilket minskat värdet, och den låga 

ersättning kan det uppfattas som hovrätten anser att intrånget är bagatellartat. I ljuset av 

NJA 2010 s. 135, där det bagatellartade intrånget ersattes med 400 kronor per fotografi i 

ersättning för utnyttjandet och 1000 kronor för den ideella skadan, ter det sig som 

hovrätten frångår den praxis HD har utarbetat. 

Möjligtvis beror det på K F-M:s yrkande då han inte yrkar ersättning enligt 54 § URL 

eller klargör om yrkandet avser både skälig ersättning för utnyttjandet och ytterligare 

skada som intrånget eller överträdelsen medfört. Enligt principen om jura novit curia 

ska domstolen känna rätten och kunna tillämpa en rättsregel även fast ingen part 

åberopat den. Är det på grund av att K. F-M. yrkande endast är en summa och inte 

uttryckligen tar upp ideell skada eller liknade125 som hovrätten inte redogör för vad den 

utdömda ersättningen avser?  Emellertid tar hovrätten upp att det ska beaktas både 

                                              
124 Se FT 1016-11 där rekommendationen inte ansågs kunna likställas med branschpraxis och därför inte 

kunde utgöra grund för ersättningen. 
125 I NJA 2010 s. 135 yrkade upphovsmannen ersättning för annan förlust än uteblivet vederlag, liksom 

för lidande eller annat förfång men HD konstaterar att hen inte har visat att det uppkommit någon 

ersättningsgill förlust eller annat förfång men presumerar ändå att intrånget inneburit lidande. 
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ekonomisk och ideella aspekter när skadeståndet bestäms och förklarar att K. F-M. inte 

angett i vilken omfattning hen lidit ekonomisk och ideell skada vilket tyder på att 

domstolen har beaktat både ersättning för utnyttjandet och ytterligare skada i 

avgörandet. Avgörandet kan på så vis sägas visa på den osäkerhet som finns gällande 

vilka summor som ska dömas ut i skadestånd vid immaterialrättsliga intrång. 

8.3.4. Namnrätten och det litterära eller konstnärliga anseendet eller 

egenarten 

Det sista avgörandet som ska presenteras i detta arbete rör även det ett upphovsrättsligt 

intrång då ett fotografi av den svenska flaggan har används som bakgrund på fyra 

ställen på en hemsida. T. B. har yrkat ersättning om 4 800 kronor för publiceringen, 4 

800 kronor för utelämnande av namn på upphovsman och 8 800 kronor för att bilderna 

har manipulerats. På grund av de klara bedömningarna i tingsrätten och hovrätten 

kommer bägge domsluten att redovisas. Tingsrätten fastslår att ett intrång har skett och 

den skäliga ersättningen för utnyttjandet enligt 54 § 1 st URL fastställs till 500 kronor 

per bakgrundsbild baserad på fotografiet. Sedan forsätter tingsrätten med frågan om     

T. B. har rätt till ersättning för den ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen 

kan ha medför enligt 54 § 2 st URL. Det konstateras att intrånget framstår som tämligen 

bagatellartat då ändringen av fotografiet till en bakgrundsbild inte medfört någon 

kräkning av upphovsmannen eller verkets anseende. Det har inte heller visats att 

användningen eller utelämnandet av upphovsmannens namn medfört att någon särskild 

ersättningsgill förlust eller annat förfång. Intrånget har dock gjorts av oaktsamhet och 

ersättning för lidande bör därför utgå. Med hänsyn till omständigheterna är 1000 kronor 

ett skäligt belopp. 

 I hovrätten klargör domstolen åter igen att prislistor från Bildleverantörernas Förening 

inte utgör branschpraxis eller tariffer och kan inte vara vägledande för ersättningen.126  

Därefter ansluter sig domstolen till tingsrättens bedömning att 500 kronor per 

bakgrundsbild utgör skälig ersättning enligt 54 § 1 st URL. När sedan hovrätten tar sig 

an frågan om ersättning för den ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen har 

medfört skiljer sig deras bedömning markant från tingsrätten. Hovrätten börjar med att 

fastslå att T. B. inte kan tilldömas lägre ersättning än hen tilldömts i tingsrätten då det 

bara är T. B. som överklagat tingsrättens domslut. Emellertid anser hovrätten att T. B. 

                                              
126 Se NJA 2010s. 135 och FT 1016-11. 



50 

 

endast begärt skadestånd med hänvisning till att hens namn utelämnats, dels att 

fotografiet har manipulerats. 

Hovrätten konstaterar att det brutit mod god sed att utelämna T. B. som upphovsman 

och därför har hen rätt till ersättning för utebliven namnpublicering. När nivån på 

ersättning ska bestämmas tar hovrätten hänsyn till att bakgrundsbilderna har publicerats 

på en liten ideell förenings hemsida och det är inte visat att de fått någon större 

spridning. Ersättningen för den uteblivna namnpubliceringen bestäms till 300 kronor per 

bakgrundsbild, sammanlagt 1200 kronor. Sedan går hovrätten vidare till påståendet om 

manipulering av fotografiet. Domstolen konstaterar att fotografiet ändrats på sådant sett 

att bildens uttryck eller innebörd gått förlorad. Det har medfört att upphovsmannens 

litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkts. När ersättningen ska 

bestämmas tar domstolen åter igen hänsyn till att bakgrundsbilderna publicerats på en 

liten ideell förenings hemsida och ersättningen bestäms åter igen till 300 kronor per 

bakgrundsbild, sammanlagt 1200 kronor. Totalt döms 2400 kronor ut i ersättning för 

den ideella skada enligt 54 § 2 st URL. 

Vid en genomgång av tingsrättens domskäl kan en rödtråd av tidigare praxis följas. 

Först konstateras att inget intrång i den ideella rätten enligt 3 § URL har gjort, istället 

har det varit frågan om ett förfogande intrång.127 I och med att ett oaktsamt förfogande 

intrång skett, om än bagatellartat enligt tingsrätten, döms ersättning om 1000 kronor ut 

enligt tidigare praxis.128 I och med att hovrätten gör bedömningen att T. B. blivit kränkt 

enligt 3 § URL blir resultatet att likheter med annan tidigare praxis kan göras. Då det 

konstateras att T. B:s ideella rätt kränkts i två fall görs ingen bedömning om förfogande 

intrånget orsakat någon ideell skada.  

9. Alternativ ersättningsberäkning 

Med utgångspunkt i Lindbloms tre metoder för att förenkla skadeståndsberäkningen129 

analyserar Tonell och Karlsson hur beräkningen av den ideella skadan skulle kunna 

förändras.130 Den första metoden de tar upp är skälighetsuppskattningar baserad på 

regler om bevislättnad.  De menar att det är den rådande metoden vid 

                                              
127 Jmf NJA 1985 s 807 där det först prövas om intrånget kränkt författarens ideella rätt enligt 3 § 2 st 

URL och när den frågan besvaras nekande prövas om förfogande intrånget vållat författaren sådant 

lidande eller annat förfång att hen blir berättigad ideell ersättning. 
128 Jmf NJA 2010 s. 135. 
129 Lindblom, A a s. 324. 
130 Tonell och Karlsson, A a s. 233. 
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ersättningsbestämningen. Metoden baseras på användandet av 35:5 RB och har 

motiverats med att det är svårt att hitta omständigheter då ideella skadeföljder med 

anledning av immaterialrättsligt intrång kan uppkomma. De menar att användandet av 

skälighetsuppskattningar baserat på 35:5 RB har lett till en mycket oklar praxis och att 

det medför konsekvenser för det praktiska rättslivet.131 Den andra metoden är 

efterhandsberäkningar och beräkningen grundas på användningen av tekniska eller 

statistiska metoder baserade på överslagsberäkningar eller klumpsummor baserade på 

ett statistiskt urval. I och med den ideella skadans natur kan den inte beräknas rent 

matematiskt och metoden kan inte anses adekvat vid bestämmandet av ersättningens 

storlek.132 Den tredje och sista metoden är standardiserade förhandsberäkningar som 

tillämpas på omständigheterna i det enskilda fallet. Det leder till att den faktiska skadan 

endast i undantagsfalls ersätts till fullo men ett schablonsystem kan vara uppbyggt så att 

standardbeloppen kan frångås för att få ökad precision i det enskilda fallet. 

Vid 2001 år ändringar i skadeståndslagen förespråkade lagstiftaren en modell baserad 

på standardiserade förhandsberäkningar vid ideell skada. " I svensk skadeståndsrätt 

gäller – och bör även i fortsättningen gälla – att den skadelidande skall ha full ersättning 

för sin skada. Detta innebär dock särskilda problem vid ideell skada, eftersom det inte 

finns några objektiva grunder för att mäta den förlust som den ideella skadan har 

medfört för den skadade. Det är därför naturligt att denna ersättning måste bestämmas 

mer schablonmässigt än när det gäller ekonomiska skador. Att skadestånd bestäms efter 

standardiserade normer har många fördelar. Det innebär att man kan undvika godtycke 

och att det blir lättare att avgöra vilket skadeståndsbelopp som skall betalas. Det 

förenklar skaderegleringen och underlättar frivilliga överenskommelser. Intresset av 

likabehandling och förutsebar het talar för att även domstolarna använder sig av sådana 

schabloner i de fall som prövas där."133 

Tonell och Karlsson menar att denna tankegång även borde gälla vid ersättningen för 

ideella skador inom immaterialrätten. Deras argument är att ersättningarna blir enhetliga 

och skäliga men även att förfarandet vid olika immaterialrättsliga intrång skulle kunna 

skyndas. Det skulle minska transaktionskostnader och öka effektiviteten inom det 

immaterialrättsliga området.134 

                                              
131 Tonell och Karlsson, A a s. 232. 
132 Tonell och Karlsson, A a s. 234. 
133 Prop 2000/01:68 s 60f. 
134 Tonell och Karlsson, A a s. 235. 
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Hellberg menar att schabloner eller standardiserade förhandsberäkningar inte bör 

användas vid beräkningen av den ideella ersättningen vid patentintrång. Det skulle 

enligt hans mening skapa förutsättningar för ondtroende intrångsgörare, han nämner 

stora företag i professionella sammanhang med väldiga resurser, att kalkylera det 

ekonomiska utbytet av intrång.135 

Nästa fråga vid användandet av standardiserade förhandsberäkningar  eller schabloner 

är hur eller vem som ska utarbeta dessa? Tonell och Karlsson presenterar tre möjliga 

tillvägagångssätt. Den första är att lagstiftaren anger hur en schablonregel ska se ut och 

tar in bestämmelser i lag. Emellertid är inte svensk rättstradition förenlig med denna 

ordning då lagstiftaren brukar lämna över utformningen av regler rörande ersättnings 

storlek till rättstillämpningen. Det kan även påpekas att en schablon angiven i lag inte 

skulle ha den flexibilitet som krävs för att anpassa rättsordningen till nya situationer. 136 

Den andra är att låta schablonregler successivt växa fram i praxis. Emellertid tar det 

oftast lång tid och kräver att domstolarna redogör för hur de har beräknat ersättning för 

den ideella skadan, vilket genomgången av praxis har visat att de är tämligen obenägna 

att göra.137 Ett undantag kan vara den minimiersättning som utgår vid bagatellartade 

intrång enligt NJA 2010 s. 135. Levin påpekar att införandet att särskild 

domstolsordning med ett gemensamt system för konkurrensrätt, marknadsrätt och 

immaterialrätt skulle vara gynnsamt.138 Behovet av en särskild kompetens och 

samordning i immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål har även uppmärksammats i 

SOU 2010:44.139 

Den tredje möjligheten är att schabloner eller tariffer utarbetas efter ett samarbete 

mellan parter och organ från både rättighetshavare och nyttjare. Tonell och Karlsson ser 

detta som enda lösningen att inom rimlig tid etablera ett flexibelt och rimligt 

ersättningssystem. De menar dock att det från nyttjarhåll möjligtvis finns ett lägre 

intresse att diskutera dessa frågor.140 

Om en schablon skall användas blir en intressant fråga vilka faktorer som den ska 

baseras på. Tonell och Karlsson menar att det inte är helt lätt att bestämma vilka 

faktorer som schablonen ska grunda sig på men faktorer som påverkar bedömningen om 

skada alls har uppkommit bör ligga nära till hands. Det är emellertid viktigt att 

                                              
135 Hellberg, A a s. 194. 
136 Tonell och Karlsson, A a s. 236. 
137 Tonell och Karlsson, A a s. 237.  
138 Levin, Regeringsrätten 100 år, s. 263 ff. 
139 SOU 2010:44 s. 409 ff.  
140 Tonell och Karlsson, A a s. 237. Se även Hellberg. A a s. 194. 
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schablonen kan tillämpas flexibelt. Både Tonell och Karlsson och Hellberg, trots sina 

olika ståndpunkter om användandet av schabloner,  menar att det med fördel kan 

framhållas vad Andersson uttalat kring ideell skada och schabloner. "Schabloner har 

åtminstonde det värdet, att deras kriterier går att diskuteras utan en omöjlig idé om att 

de också fullt ut ska tillfredställa omöjliga krav på "full" ersättning för det som ändå 

inte kan ersättas."141 

10. Avslutande analys 

10.1. En summering 

Den immaterialrättsliga skadeståndsrätten följer grundprincipen att den skadelidande 

ska återställas till den situation denne befann sig i innan den skadegörande handlingen 

skedde. Skadeståndets reparativa och preventiva funktion tillgodoses genom att den 

skadelidande får full ersättning för sina skador. Även HD bekräftar detta i avgörandet 

NJA 2005 s. 180 när de konstaterar att för att uppnå skadeståndets reparativa och 

preventiva funktion måste full ersättning utgå. Principen är viktig då skadeståndet inte 

får bli så lågt att det blir lönsammare att göra ett intrång i en immaterialrätt än att legalt 

förvärva den. Domstolen förklarar även att den som hävdar att den lidit en skada måste 

emellertid kunna bevisa detta och skadans omfattning. 

Detta är speciellt svårt vid ideella skador på grund av den ideella skadans natur som en 

icke ekonomisk skada som drabbar rättighetshavaren som person i form av diverse 

personliga obehag och olägenheter. Detta försvåras ytterligare av att den 

rättighetshavare som har fått utstått ett intrång måste omvandla dessa personliga obehag 

och olägenheter till en summa pengar och yrka detta i ersättning vid en rättsprocess och 

sedan föra i bevis att skada motsvarar detta belopp. För att underlätta bedömning har 

domstolen möjligheten att använda 35:5 RB för att uppskatta en skada till ett skäligt 

belopp i det fall full bevisning om skadans storlek inte kan föras eller då det endast kan 

göras med svårighet. 

De skadeståndsrättsliga delarna av immaterialrättslagarna är en implementering av EU:s 

IPRED-direktiv. Emellertid förklaras inte begreppet ideell skada i direktivet och i 

förarbetena till implementeringen förklaras att det äldre uttrycket för ideell skada, 

lidande eller annat förfång, i gamla URL fortfarande täcker samma typ av skada. 

                                              
141Andersson, Schablonersättningar - Schablonersättningar - objektiverade 

bedömningsgrunder samt kraven på underlag för individualiserade avvikelser. Kap. 3.3 
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Begreppet ideell skada har bara införts för att stämma överens med direktivet och den 

slutliga tolkningen av begreppet ligger hos EU domstolen. I de svenska förarbetena 

utvecklas inte innebörden av begreppet lidande eller annat förfång mer än att det 

handlar om ett "personligt obehag eller olägenhet av åtgärden" varför svaren får sökas i 

praxis.  

10.2. Omständigheter som påverkar bedömningen av den ideella skadan 

Vid en genomgång av praxis förefaller domstolarna beakta omständigheterna i det 

enskilda fallet och sedan pröva dessa mot en objektiv bedömningsgrund. Det borde gå 

att hävda att det alltid uppstår en ideell skada vid ett immaterialrättsligt intrång. 

Emellertid förefaller inte varje obehag eller olägenhet, i subjektiv mening, nå upp till 

den grad av lidande eller annat förfång, i objektiv mening, som krävs för att det ska utgå 

ersättning för en ideell skada. 

En omständighet som tidigt tas upp av HD är när objektet som intrångsgöraren har 

använt sig av för att begå intrång är av bristande eller undermålig kvalitet.142 Domstolen 

menar att omständigheten ytterligare försvårar den ideella skadan som intrånget gjort. 

Frågan är vilket prejudikatvärde fallet har efter att lagarna ändrades 2009 då 

marknadsskada är en av punkterna i den icke uttömmande listan som finns angiven i 

lagarna och förhållandena i fallet talar för att den skada som uppstått är en 

marknadsskada. 

När det är konstaterat att en intrångsgörare har kränkt en rättighetshavare enligt 3 § 

URL visar praxis att det inte görs någon ytterligare bedömning om det uppstått en ideell 

skada. I och med den konstaterade kränkningen presumeras helt enkelt att en ideell 

skada har uppstått. Det kommer sig av att domstolen prövar rekvisiten i 3 § URL mot en 

objektivmåttstock. Att sedan avgör hur stor ersättning som intrånget berättigar till är 

svårt att avgöra då det inte finns någon enhetlig praxis rörande beräkningen. I NJA 1993 

s 263 utgår ersättning med 25 000 kronor för en kränkning mot namngivelserätten och 

det litterära anseende eller egenarten, dvs. två kränkningar. I hovrättsavgörandet FT 

1016-11 renderar en kränkning mot namngivelserätten en ersättning på 3000 kronor. 

Där NJA 1993 s 263 gäller ritningar som enligt upphovsmännen har tagit hundratals 

timmar att framställa rör FT 1016-11 ett fotografi men domstolarna förklarar inte 

närmare i något fall varför den utdömda ersättningen är skälig. 

                                              
142 NJA 1984 s 34. 
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När det gäller förfogande intrång enligt 2 § URL framgår av avgörandet FT 5366-06 att 

hovrätten använder rekvisiten i 3 § 2 st URL för att avgöra om intrånget inneburit något 

lidande eller annat förfång för rättighetshavaren. När artiklarna i fråga inte har utgetts 

för att vara något annat än artiklar från tidningen, inte har publicerats i ett sådant 

sammanhang att det varit kränkande eller inte har spridits i någon större omfattning än 

vad som varit att räkna med anses inget lidande eller förfång uppstått. 

Tillvägagångssättet fungerar i avgörandet då det handlar om artiklar som olovligen har 

utnyttjas men är omöjlig att praktisera i t.ex. avgörandet T 2817-06 där intrånget 

utgjordes av försäljning av en kopierad barnskallra. Istället konstaterar hovrätten att 

omständigheter som att det är andra gången intrångsgöraren begår intrång i 

rättighetshavarens upphovsrätt och att barnskallran är tillverkad för hand, vilket stärker 

bandet mellan upphovsmannen och verket, gör att det kan konstateras att intrånget har 

medfört en ideell skada för rättighetshavaren. Domstolen konstaterar sedan bara att det 

yrkade beloppet om 10 000 kronor i ersättning är skäligt vilket gör att det bara kan 

spekuleras i hur de två omständigheterna svarar mot varandra i fråga om vilket belopp 

de täcker av den totala ideella skadan. 

Enligt min mening är det intressantaste avgörandet i uppsatsen NJA 2010 s 135 där HD 

beslutar att ett bagatellartat intrång, där rättighetshavaren endast yrkat på ersättning för 

ideell skada utan att , tilldöms en ersättning på 1000 kronor. Utan mer bevis för att en 

skada har uppstått i och med intrånget än yrkandet ter det sig som att domstolen utgår 

från att det uppstår en ideell skada för rättighetshavaren när ett intrång sker av 

åtminstone oaktsamhet. Utan att pröva intrånget mot rekvisiten i 3 § 2 st URL, vilket 

domstolen gjort tidigare då detta varit möjligt, presumeras istället att intrånget inneburit 

ett lidande för rättighetshavaren. När HD sedan ska bestämma den ersättning för den 

uppkomna ideella skadan hänvisas till intrångets karaktär och 1000 kronor anses som 

skäligt. Domstolen etablerar således en form av miniminivå för ersättningen då 

intrånget anses vara bagatellartat. 

Hovrätten hänvisar sedan till NJA 2010 s 135 i avgörandet FT 2090-08 när de 

konstaterar att den drabbade rättighetshavaren bör vara berättigad till ersättning för 

ideell skada till följd av ett förfogande intrång fast ingen ersättningsgill skada eller 

förfång har bevisats. Hovrätten presumera i likhet med NJA 2010 s 135 att ett 

konstaterat förfogande intrång innebär att en ideell skada har uppstått för 

rättighetshavaren. När ersättningen sedan ska bestämmas använder sedan domstolen en 

fallspecifik omständighet, annonsen redan har publicerats lagligt i ett annat format, för 
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att bestämma ersättningen till 1000 kronor. Med avgörandet NJA 2010 s 135 förhanden 

ter det sig som att hovrätten i och med att annonsen hade publicerats lagligt i ett annat 

format jämställer intrånget med ett bagatellartat intrång och på så sett använder 

omständigheten för att mildra den uppkomna ideella skadan och sänka ersättningen.  

I avgörandet FT 1016-11 hänvisar åter hovrätten till NJA 2010 s 135 när ersättningen 

ska bestämmas men på grund av de olägenheter i form av misstroende som förfogande 

intrånget inneburit bestäms ersättningen för den ideella skadan till 2000 kronor. 

Domstolen utgår från den miniminivå som etablerades i NJA 2010 s 135 men på grund 

av omständigheter i fallet ökar den ideella skadan och ersättningen höjs. 

I det så kallade studentbay-målet, B 4376-12,  lyckas målsägarna bevisa att deras krav 

på ersättning för den ideella skadan motsvarar de belopp som används vid förlikningar i 

branschen. Hovrätten använder sedan beloppet när ersättningen ska fastställas och 

tillvägagångssättet kan jämföras med när branschpraxis eller tariffer används för att 

bestämma den skäliga ersättning för intrånget. Domstolarna har i några av fallen inte 

godkänt tariffer för ersättning som varit framtagna ensidigt av rättighetshavarna men då 

både rättighetshavaren och nyttjaren tillsammans förhandlat fram förlikningen och den 

anses vara etablerad på marknaden ser domstolen inga problem med att använda 

beloppet som grund för ersättning. 

Som tidigare konstaterats har EU-domstolen den slutgiltiga tolkningen av begreppet 

ideell skada. Tyvärr kan det i uppsatsen presenterade Systran-fallet inte sägas klargöra 

något gällande begreppet för svensk del då det förefaller som tribunalen inkluderar 

någon form av marknadsskada eller goodwillskada i begreppet. De skadeformerna 

behandlas som egna skadeposter i den ytterligare skadan som intrånget eller 

överträdelsen medfört i den svenska rättstillämpningen. 

10.3. Avslutande tankar 

Då all praxis jag har hittat gällande ideell skada inom det immaterialrättsliga området 

rör intrång i upphovsrätt blir det svårt att spekulera i om de redovisade 

omständigheterna direkt kan överföras till övriga immateriella lagar. Speciellt med 

tanke på den personliga kopplingen som anses existera mellan en upphovsman och 

dennes verk. Emellertid finns nu utryckligt lagstöd för att ideell skada ska ersättas i alla 

immaterialrättsliga lagar vilket kan bidra till mer avgöranden inom rättsområdet och en 

ytterligare utveckling av praxis. 
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Min uppfattning är att ytterligare praxis på området skulle vara önskvärt då den 

befintliga praxisen utgörs av kort motiveringar där domstolens bedömningar är svåra att 

tolka. Det kan resultera i att rättighetshavare väljer att inte väcka talan i domstolen vid 

misstänkta intrång då det inte anses värt att ta risken att driva en process. Resultatet blir 

något av ett moment 22 då praxis inte har någon möjlighet att utvecklas utan 

avgöranden från domstolarna. 
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