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Sammanfattning
Under framväxten av ett harmoniserat mönsterskydd inom den europeiska
gemenskapen har debatten i stort sett uteslutande handlat om huruvida
reservdelars yttre formgivning skall kunna uppnå mönsterskydd eller ej. På
1990-talet kom kommissionen med tre förslag på lösning av denna
reservdelsproblematik. Det första förslaget är från 1993 och innebär en klar
begränsning av den skyddstid ett mönsterskydd normalt innebär. Den viktiga
europeiska bilindustrin refuserade förslaget då de ansåg att tidsperioden var
för kort för att få ersättning för sina kostnader. Det andra förslaget kom år
1996 och innebar att det skulle vara fritt för envar att tillverka en
mönsterskyddad reservdel från den dag varan sattes på marknaden, under
förutsättning att mönsterrättsinnehavaren erbjöds en rättvis och rimlig
ersättning. Den av kommissionen föreslagna ersättningsnivån, som
baserades på biltillverkarnas forsknings- och utvecklingskostnader, ratades
av bilindustrin då de ansåg att denna ersättningsnivå var för låg.

Vid införandet av det nu gällande mönsterdirektivet från 1998 var
reservdelsfrågan fortfarande utan lösning. För att inte de industrisektorer
som var oberörda av reservdelsproblematiken skulle drabbas infördes
tillfälliga bestämmelser. Dessa gäller fram till dess att kommissionen lagt
fram ett förslag på lösning år 2005. Denna övergångsbestämmelse kallas
freeze-plus och med detta menas att medlemsländerna skall behålla sina
nuvarande regler kring reservdelar. Om något land vill ändra sin lagstiftning
vad gäller reservdelar får detta endast göras för att nå effekten av en
liberaliserande verkan.

Den ”lösning” som freeze-plus innebär utesluter i nuläget möjligheten att
mönsterskydda reservdelars yttre formgivning. Anledningen till de undantag
som införts i mönsterdirektivet är att ett mönsterskydd för reservdelar
riskerar att strida mot gemenskapsrättens bestämmelse angående missbruk
av dominerande ställning. För reservdelar har främst två typer av missbruk
den dominerande ställning ett mönsterskydd för reservdelar kan medföra
diskuterats. Den första rör möjligheten att sätta ett överpris på de
mönsterskyddade reservdelarna. Den andra typen av missbruk rör vägran att
ge licens till det mönster ensamrätten innefattar. 

EG-domstolen har vad gäller otillbörlig prissättning i Maxicar mot Renault
konstaterat att prissättningen för produkter skyddade av immaterialrätter är
en del av belöningen för innovationen, vilket innebär att priset på en produkt
kan sättas högre utan att missbruk föreligger. Denna belöning ter sig dock i
fallet med ett mönsterskydd för en bils reservdelar svår att motivera. Då
biltillverkaren redan fått ersättning för den innovation designen medför vid
försäljningen av bilen, skulle ett mönsterskydd för reservdelar innebära att
biltillverkaren än en gång får ersättning för sin formgivning. Denna typ av
dubbelbelöning anses inte försvarbar. Det finns dock en rad omkostnader
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som i högre grad drabbar originaltillverkaren än den fristående tillverkaren.
Således får man i vissa fall acceptera ett högre pris på originaldelen.

Trots att man i Volvo mot Veng uttryckte att en skyldighet att licensiera
innebar att immaterialrätten tömdes på innehållet av den exklusiva rätten,
ansåg domstolen både i Volvo mot Veng och i Magill att det under vissa
särskilda förhållanden eller exceptionella omständigheter förelåg en sådan
skyldighet. Därmed fastslogs det att immaterialrättsinnehavaren i vissa
exceptionella situationer kan vara skyldig att dela med sig av den skyddade
rätten till utomstående parter. Huruvida marknaden för mönsterskyddade
reservdelar är att ses som en sådan situation är dock inte klarlagt av EG-
domstolen. Man kan dock se 1996-års direktivförslag som att kommissionen
anser marknaden för bilreservdelar vara en exceptionell situation. 

Kommissionens tidigare förslag till mönsterdirektiv har alla visat att en
reservdel aldrig kommer få ett fullgott mönsterskydd inom EG-rätten.
Anledningen är att det finns sådana produktmässiga bindningar mellan
biltillverkaren och köparen, att de gängse marknadsmekanismerna kan anses
vara satta ur spel. Därmed uppstår en konflikt mellan konkurrensrätten och
immaterialrätten. Denna konflikt har i kommissionens direktivförslag lösts
med att man redan vid lagstiftningen av mönsterdirektivet tagit in den
konkurrensrättsliga avvägningen. 

Kommissionens framtida förslag på lösning skall bygga på de tidigare
förslagen. En rimlig lösning vore att gå tillbaka till idén om
tvångslicensiering från 1996. Denna lösning innebär ett mönsterskydd som
är begränsat av de konkurrensrättsliga reglerna. Ett införande av en reglering
med tvångslicensiering ger då möjlighet för biltillverkarna att kunna ta ut en
något högre pris på sina delar, eftersom de har större krav på lagerkapacitet
och bättre kvalitet. Vid insikten om att de helt kan gå miste om möjligheten
att mönsterskydda deras reservdelar får det nog anses vara möjligt att
biltillverkarna ser en ersättningsnivå motsvarande deras forsknings- och
utvecklingskostnader som en tillfredsställande lösning.

Resultatet av kommissionens förslag verkar således bli en immaterialrättslig
lösning på ett konkurrensrättsligt problem.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

En bils utseende är en viktig faktor vid marknadsföringen och försäljningen
av en ny bilmodell. Miljarder investeras för att ta fram nya konceptbilar och
utforma nya modeller som väl kommunicerar med bilens varumärke. När
teknik och säkerhetsdetaljer blivit allmängods sker konkurrensen inom
bilbranschen i allt högre grad genom design. 

En möjlighet att skydda bilens formgivning gör det möjligt för
biltillverkaren att åstadkomma ett enhetligt designspråk för sina bilmodeller,
utan att riskera att konkurrenter tar efter. Formgivningen av bilar är en stor
konst, där det ligger en stor kreativ insats i att forma bilens alla detaljer till
en smakfull helhet. En bilköpare attraherad av detta designspråk kan tänka
sig att ersätta detta subjektiva mervärde med ett högre pris på bilen.1 På så
sätt är möjligheten att skydda en bils formgivning ett utmärkt exempel på en
situation där syftet med mönsterskyddet väl tas tillvara på, att ge skydd för
intellektuella prestationer och främja utvecklingen på formgivningens
område.2 

Samma ideala förutsättningar som råder för ett mönsterskydd för bilens
formgivning gäller dock inte för bilens reservdelar. Det grundläggande
problemet med ett mönsterskydd för reservdelar är det behov av
kompatibilitet som finns mellan reservdelarna och bilmodellen. Ägaren till
t.ex. en Volvo V70 med en defekt stötfångare är enbart intresserad av att
byta ut den mot en stötfångare som utseendemässigt passar till en Volvo
V70. Bilägaren är dessutom pga. bilens höga nyttovärde och
anskaffningskostnad villig att betala bra för att återställa bilen till dess
ursprungliga skick.3 Den fria konkurrens som råder på nybilsmarknaden,
med omfattande marknadsföringskampanjer för att locka till sig kunder,
förbyts då efter inköpet av bilen till en monopolsituation på vissa av bilens
reservdelar.

Under hela 90-talet har frågan om huruvida bilreservdelar skall kunna
mönsterskyddas enligt EG-mönstret eller ej dragits i långbänk. Anledningen
är först och främst all den omfattande lobbyverksamhet som har bedrivits i
frågan. Tidigt konstaterades att den slutliga lösningen på
reservdelsproblematiken skulle bygga på ett politiskt ställningstagande och i

                                                
1 Se Govaere, Inge, The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law, Sweet
& Maxwell, London, 1996, s. 221.
2 Se Hulth, Lottie-Ann, Mönsterskydd för reservdelar m.m. Om konsten att göra en politisk
konflikt till en svårtolkad lagprodukt, NIR 2002 s. 396–408, s. 408.
3 Se Schovsbo, Jens, Som skabt for hindanden, Immaterial- og konkurrencerettlig
beskyttelse af compatible produkter, NIR 1997 s. 16-47, s. 19.
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grunden ha litet med mönsterrättsliga överväganden att göra.4 Att politiska
utspel och grunder har format debatten gör dock inte ämnet ointressant att
skriva en juridisk uppsats om, snarare tvärtom. Resultatet av kommissionens
förslag verkar nämligen bli en immaterialrättslig lösning på ett
konkurrensrättsligt problem.
 
Att frågan om mönsterskydd för reservdelar har gett upphov till omfattande
överväganden i samband med utformningen av mönsterdirektivet5 har att
göra med att det inom bilindustrin finns något tämligen unikt, en
självständig och lönsam reservdelsproduktion.6 Biltillverkarna är därför
måna om att kunna mönsterskydda dessa delar för att förhindra konkurrens.
Deras krav på ett mönsterskydd av karossdelar som utsätts för skador och
ger en enorm eftermarknad, står mot representanter för reservdelsgrossister,
försäkringsbolag och konsumentorganisationer som anser att plagiering skall
tillåtas för bättre priskonkurrens. 

Den nuvarande lösning för reservdelar inom mönsterdirektivet är en tillfällig
lösning där möjligheten att mönsterskydda reservdelar har uteslutits. Det
som gör ämnet intressant är att ingen vet hur lösningen kommer att bli, bara
att det kommer en lösning om ett par år.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att se hur konkurrensrättsliga överväganden
påverkat val av lösning för reservdelar i mönsterdirektivet. 

Enligt praktiker inom området är undantaget för reservdelar den mest
komplicerade delen av mönsterdirektivets bestämmelser. Uppsatsen är
således ett försök att ge en så klar bild som möjligt utav denna komplicerade
situation och dess framtid.

1.3 Metod

Som grund i uppsatsen använder jag mig av en rättsdogmatisk metod då jag
utgår från tidigare och nu gällande lagstiftning på området samt relevant
doktrin och praxis. En deskriptiv metod har använts för att beskriva de olika
förslag som ligger till grund för de aktuella bestämmelserna. En deskriptiv
metod används även för redogörandet av de särskilda undantag som införts
för reservdelar och dess förhållande till det konkurrensrättsligt relevanta

                                                
4 Se Levin, Marianne, Mönsterrätten i ett europeiskt perspektiv, NIR 1993, s. 1-20, s. 18.
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om
mönsterskydd.
6 Se Koktvedgaard, Mogens; Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, Upplaga 6:2,
Norstedts juridik, 2000, s. 279.
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regelverket. Ett visst komparativt moment ingår även i uppsatsen där främst
engelsk, men även annan nationell rätt, jämförts med EG-rätten. Allt detta
material ligger sedan till grund för en avslutande analys av de olika
lösningsalternativen.

1.4 Avgränsning

Uppsatsen behandlar i huvudsak den EG-rättsliga lagstiftningen på området.
Det förekommer dock att paralleller dragits till den nationella lagstiftning
som legat till grund för bestämmelsens utformning, i första hand engelsk
rätt, men även annan nationell reglering.

I uppsatsen kommer enbart mönsterskyddets möjligheter att ge avkastning
för formgivarinsatser att behandlas. Utanför uppsatsens område ligger
således andra lösningar för att skydda utformningen av en produkt, dvs.
patent eller varumärkesskydd som enligt vissa nationella lagstiftningar kan
fylla samma funktion. 

Det är inte min avsikt att redogöra för hela mönsterskyddets omfattning.
Uppsatsen kommer främst att inrikta sig just på reservdelsproblematiken
inom EG-rätten och då främst de undantag för bilreservdelar som återfinns i
mönsterdirektivet. Dock kommer jag då det är relevant vända mig till
nationell rätt, främst engelsk, för att kunna dra paralleller därifrån för en
framtida lösning. 

Reservdelsundantagen gäller alla typer av reservdelar, uppsatsen avgränsar
sig dock till att behandla bilreservdelar, eftersom det är där frågan har
tilldragit sig störst intresse och det sannolikt är på det området som en
framtida lösning har störst betydelse. 

Utanför framställningen hamnar även de sanktioner som existerar för att
förhindra oauktoriserat utnyttjande av andras formgivarinsatser, samt de
sanktioner som medföljer av ett missbruk av en dominerande
marknadsställning.

1.5 Disposition

I kapitel två redogörs för bakgrunden till det nuvarande utseendet på
mönsterdirektiv, och var inspiration hämtats till både de bestämmelser som
gäller idag och de bestämmelser som funnits med under EG-mönstrets
framväxt. 
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I kapitel tre redovisas de undantag som gäller för reservdelar, som alla
innebär avsteg från huvudprincipen om att det som uppfyller nyhets- och
särprägelskravet skall kunna mönsterskyddas. 

I kapitel fyra utreds den konflikt som kan uppstå mellan immaterialrätten
och konkurrensrätten vid ett mönsterskydd för reservdelar. Här tas även upp
de typer av konkurrensrättsliga missbruk som kan förekomma på marknaden
för reservdelar, otillbörlig prissättning och vägran att licensiera.

I kapitel fem behandlas de olika lösningsalternativ kommissionen presenterat
angående reservdelsproblematiken, och som skall ligga till grund för en
framtida lösning av konflikten.

I kapitel sex ges en avslutande kommentar till det nuvarande rättsläget och
vilka konsekvenser dess troliga framtid har.
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2 Mönsterdirektivets framväxt
och reservdelsproblematiken 

2.1 EG-mönstrets initiering

Sedan gemenskapens början har intresse funnits från EG-rättsligt håll att
samordna de olika medlemsstaternas immaterialrättsliga regelsystem. År
1959 tillsatte kommissionen tre olika arbetsgrupper i ett försök att
harmonisera medlemsstaternas lagar på området. En av dessa arbetsgrupper
arbetade med att åstadkomma ett framtida enhetligt mönsterskydd. 

Tre år senare, 1962, presenterades resultatet av mönstergruppens arbete. De
ansåg att skillnaderna i medlemsstaternas mönsterskyddslagar var alltför
stora för att försöka harmonisera dem. Det angavs dock att det i framtiden
eventuellt skulle kunna vara möjligt med ett EG-mönster, som då skulle
existera parallellt med de nationella reglerna.7

2.2 Utvecklingen under tidigt 1980-tal

2.2.1 Ökning av counterfeiting på marknaden för
bilreservdelar

I början av 1980-talet gjorde sig en ny tendens gällande på
mönsterskyddsområdet. Man såg då en markant ökning av närgångna
efterbildningar – counterfeiting, främst på bilreservdelsområdet. Fler och
fler kopierade andras immaterialrättsligt skyddade eller oskyddade
produkter, och skaffade sig på så sätt marknadsfördelar genom att direkt
kliva in på en redan upparbetad marknad. EG-kommissionen genomförde år
1983 en undersökning för att se hur utbrett fenomenet counterfeiting var på
marknaden för bilreservdelar. Man uppskattade då att falskmärkta
bilreservdelar motsvarade ungefär 6000 årsarbetsplatser i Europa.8

2.2.2 Ökat antal mönsteransökningar inom bilbranschen

En annan tendens under början av 1980-talet var ett ökat antal
mönsteransökningar inom bilbranschen. Att bilindustrin i större utsträckning
än tidigare utnyttjade mönsterskyddet i samband med utvecklandet av nya
                                                
7 Se Green Paper on the legal protection of industrial design, Brussels, June 1991,
III/F/5131/91-EN, s. 8.
8 Se Communication by the European Communities GATT L/5512 8, July 1983, s. 2f.
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modeller hängde samman med de väsentligt högre utvecklingskostnader som
krävdes för varje modellbyte. Högre utvecklingskostnader gav ett ökat
behov för originaltillverkarna att skydda sig mot missbruk från de fristående
reservdelstillverkarna.9

Ökningen av antalet mönsterskyddsansökningar för bilreservdelar var en
tydlig tendens inom hela gemenskapen som ledde till diskussioner om det
berättigade i att biltillverkarna genom mönsterregistrering söker
monopolisera reservdelsmarknaden. Företag som handlade med icke
originaldelar hävdade att de skulle komma att slås ut. Monopolet skulle ge
rättighetsinnehavaren möjlighet till valfri prissättning, vilket i slutändan
skulle göra att konsumenten blev lidande då prisdämpningseffekten i form
av konkurrens försvann.10

2.2.3 Ford tvingas medge licens

På 1980-talet var Ford den biltillverkare i Europa som mest frekvent
använde sig av mönsterskydd för olika bildelar, tätt följd av Saab och Volvo.
Detta visade resultatet av en undersökning gjord år 1984 av det brittiska
Office of Fair Trading.11 Där framkom även att Ford systematiskt vägrat att
medge licenser för tillverkning och försäljning av reservdelar som var
mönsterskyddade. Undersökningens syfte var att ta reda på om ett sådant
handlande var för ”det allmännas” bästa. Det visade sig att priset på
originaldelar i snitt var 20-33 procent högre än icke originaldelar, utan att
någon kvalitetsskillnad kunde iakttagas. På vissa enstaka delar var priset till
och med 200-400 procent högre.

Fords konsekventa vägran att medge licenser gjorde att EG-kommissionen i
december 1985 tvingade Ford att sluta ett avtal, som innebar att oberoende
företag hade rätt att mot licens tillverka dessa mönsterskyddade
reservdelar.12 Avtalet lär dock aldrig ha praktiserats.

                                                
9 Se Levin, Marianne, Industriellt rättsskydd för reservdelar, särskilt bilreservdelar, NIR
1987, s. 303-322, s. 304.
10 Se Levin, Marianne, Industriellt rättsskydd för reservdelar, särskilt bilreservdelar, NIR
1987, s. 303-322, s. 304.
11 Se BEUC Legal News, May 1984, s. 6f.
12 Se EG-kommissionens pressmeddelande IP (85) 582 av den 17 december 1985.
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2.3 Målen Volvo mot Veng13 och Renault mot
Maxicar14

År 1988 avgjordes två fall som rörde frågan om huruvida innehavaren av ett
mönsterskydd till en reservdel ansågs missbruka sin dominerande ställning
genom att vägra att licensiera. Fallen gällde mönsterskyddade reservdelar till
Volvo- respektive Renaultbilar. Volvo hade mönsterregistrerat framskärmar
till Volvos 200-serie i England, Renault hade registrerat reservdelar till
deras bilmodeller i Italien.

EG-domstolen konstaterade först att i brist på EG-omfattande
mönsterrättigheter och harmoniserad mönsterlagstiftning i
medlemsländerna, måste de grundläggande rättigheter som följer av
nationell lag respekteras.

När det gällde frågan om missbruk uttalade domstolen i Volvo mot Veng att
själva kärnan i mönsterrätten var att hindra någon annan från att utan
samtycke tillverka, sälja eller importera produkter som det skyddade
mönstret innefattade. Det fanns därför ingen skyldighet att medge licenser,
ens mot rimlig ersättning. Vägran att bevilja licenser ansågs alltså inte i sig
utgöra ett missbruk av en dominerande ställning. Samma slutsats drog
domstolen i Renault mot Maxicar som avgjordes samma dag. 

EG-domstolen drog dock i Volvo mot Veng en skiljelinje mellan existensen
av mönsterskyddet och utövandet av den samma. Vissa åtgärder som ett
företag i dominerande ställning vidtar vid utövandet av mönsterskyddet kan
utgöra ett missbruk enligt nuvarande artikel 82 i EG-fördraget, missbruk av
dominerande ställning, om de går utöver det legitima skyddet för det
särskilda föremålet för mönsterskyddet. En mer utförlig genomgång av
rättsfallen återfinns i uppsatsens fjärde kapitel.

2.4 Copyright, Designs and Patents Act

I den brittiska designlagen Copyright, Designs and Patents Act15 från 1988
infördes undantag för reservdelar som kom att påverka det nuvarande
förslaget i stor omfattning. Bakgrunden till den nya lagen var ett avgörande
från House of Lords som kom att göra den tidigare lagstiftningen på området
inaktuell.16 I fallet British Leyland v Armstrong omkullkastades den tidigare
uppfattningen att man på basis av sin upphovsrätt kunde hindra

                                                
13 Case 238/87, Volvo v Veng, October 5th, 1988, [1988] ECR 6211, [1989] 4 CMLR 122.
14 Case 53/87, Renault v Maxicar, October 5th, 1988, [1988] ECR 6039, [1990] 4 CMLR
265. 
15 Copyright, Designs and Patents Act 1988 (c.48)
16 Registered Designs Act 1949
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konsumenterna från tillgång till en fri reservdelsmarknad.17 Detta medförde
att man i den nya lagen från 1988 undantog reservdelar från möjligheten att
uppnå ett immaterialrättsligt skydd. Många av de undantagsbestämmelser
som föreskrivs i det nuvarande mönsterdirektivet har sitt ursprung i denna
brittiska designlag. Dessa undantag återfinns i dess artikel 213 (3):

213. – (3) Design right does not subsist in –
(a) a method or a principle of construction,
(b) features of shape or configuration of an article which –

(i) enable the article to be connected to, or placed in, around or
against, another article so that either article may perform its
function, or
(ii) are dependent upon the appearance of another article of
which the article is intended by the designer to form an integral
part

Dessa undantag motsvarar i tur och ordning undantagen i mönsterdirektivet
införda för reservdelar formgivna uteslutande av teknisk funktion,
reservdelar av typen must-fit samt reservdelar av typen must-match.

2.5 ”Towards a European Design” – Max
Planck-institutets förslag

Inför fullbordandet av den interna marknaden den 1 januari 1993 ansågs det
angeläget att på sikt uppnå ett standardiserat designskydd för hela den
interna marknaden. Den insomnade idén från 1962 om att skapa ett
självständigt och enhetligt system för mönsterskydd, ett EG-mönster, togs
åter upp på agendan. Detta genom att ett flertal internationella
organisationer, främst Max Planck-institutet i München, höll seminarium
kring mönsterskyddsproblematiken inom gemenskapen 1988.

Med anledning av detta togs förslaget Towards a European Design fram vid
institutet av en arbetsgrupp bestående av bl.a. Marianne Levin.18 

I och med Max Planck Institutets förslag, som ligger som grund till
mönsterdirektivet, skall mönsterskyddet inom gemenskapen ses som ett
regelsystem med Design-approach. Till skillnad från att som tidigare utgå
från mönsterskyddets likheter med de andra immaterialrätterna utgår ett
Design-approach istället från den verklighet som formgivningen skall
fungera i.19 Man sökte därmed tillfredsställa de intressen som formgivare
och tillverkare kan ha i skyddshänseende för att kunna utveckla och skapa
                                                
17 British Leyland Motor Corporation Ltd v Armstrong Patents Co. Ltd. Fallet är från den
27 februari 1986 och gällde möjligheten att skydda ett avgasrörs formgivning.
18 Övriga var F-K Beier, Kurt Haertel och Annette Kur.
19 Se Schovsbo, Jens, Graensefladespørgsmål mellem immaterialretten og
konkurrenceretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1996, s. 215.
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ny formgivning.20 Den nya synen på design har marknaden i fokus, med
utgångspunkten i ett mönsters funktion som ett av de viktigaste
marknadsföringsinstrumenten.21 

I Max Planck-institutets förslag till ett EG-mönster konstaterades att
medlemsländernas nationella regler för mönsterskydd på det hela taget inte
skiljde sig väsentligt åt, de hade bara löst problemet på helt olika sätt. För att
få en lättöverskådlig, klar och tydlig lagstiftning på området krävdes dock
gemenskapsrättsliga insatser. 

Vad gäller reservdelsproblematiken insåg man att ett fullgott mönsterskydd
för reservdelar skulle kunna innebära en konflikt med gemenskapens
konkurrensrättsliga regelverk. Max Planck-institutet tog dock inte ställning
till hur man skulle kunna lösa konflikten, bara att man förespråkade en
lösning inom immaterialrättens regelverk.22

2.6 Grönboken23

EG-kommissionen presenterade i juni 1991 ett förslag till ett EG-mönster i
en s.k. Grönbok. Mycket av förslaget hade sin grund i Max Planck-
institutets förslag. I Grönboken konstaterade man liksom tidigare att
medlemsstaternas regler på området var långt ifrån harmoniserade. Man
redovisade att det dels förelåg ett behov av en rådsförordning för en enhetlig
EG-mönsterrätt, dels ett behov av ett harmoniseringsdirektiv för
medlemsländernas nationella lagstiftning. Skillnader i det mönsterskydd
som erbjöds i de olika medlemsstaternas lagstiftning riskerade att snedvrida
konkurrensen på den inre marknaden. Redan då konstaterades att den
politiskt laddade frågan om mönsterskydd för bilreservdelar skulle ställa till
problem. Kommissionen hade sedan mitten av 1980-talet noggrant följt
diskussionen kring framväxten av den brittiska designlagen, Copyright
Designs and Patents Act från 1988, och den debatt dess reservdelsundantag
väckt. Kommissionen gav dock vid denna tidpunkt inget konkret förslag på
lösning.24

                                                
20 Se Hag, Fredrik, Designskydd 1999, Skyddet för industriellt framställda bruksvaror med
estetiskt syftande utformning i upphovsrätten, varumärkesrätten, mönsterrätten och
marknadsrätten, 1999, Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms
Universitet, nr. 102, s. 50.
21Se Kur, Annette, The Green Paper’s”Design approach” – What’s wrong with it? [1993]
EIPR, s. 376.
22 Se Schovsbo, Jens, Graensefladespørgsmål mellem immaterialretten og
konkurrenceretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1996, s. 216.
23 Green Paper on the legal protection of industrial design, Brussels, June 1991,
III/F/5131/91-EN.
24 Se Govaere, Inge, The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law, Sweet
& Maxwell, London, 1996, s. 289. 
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2.7 1993-års direktivförslag25

I det ursprungliga förslaget från kommissionen skulle
mönsterrättsinnehavarens ensamrätt till en mönsterskyddad reservdel
upphöra tre år efter det att delen satts på marknaden. Bestämmelsen kallades
the repair clause (reparationsklausulen) och återfinns i direktivförslagets
artikel 14. Tillverkning av en skyddad del skulle efter de tre åren vara
tillåten om ändamålet var att återställa den sammansatta produkten i sitt
ursprungliga skick, samt att konsumenten inte vilseleddes beträffande
ursprunget av den del som användes för reparationen. Tanken med
reparationsklausulen var att främja konkurrensen, och på så sätt hålla
reservdelskostnaderna nere till förmån för konsumenterna.26

Den brittiska designlagen, Copyright, Designs and Patents Act från 1988,
där man införde särskilda bestämmelser för reservdelar som innebar ett
avsteg från mönsterskyddet, har som vi tidigare sett tydligt påverkat
införandet av denna reparationsklausul. En annan viktig inspirationskälla var
undersökningen Design Protection and the European Car Component
Industry, framtaget av London School of Economics. Där konstaterades att
ett mönsterskydd för reservdelar ökade priset på den skyddade delen, utan
att det utmynnade i ökade investeringar inom FoU för bilbranschen. 27

Reparationsklausulen innebär en kraftig inskränkning i mönsterskyddets
exklusivitet, då fristående reservdelsproducenter fritt skulle kunna tillverka
reservdelar till bilmodeller endast tre år efter det att en de satts på
marknaden. Billeverantörerna, organiserade i ACEA – European Automobile
Manufactures Association, protesterade mot förslaget då de konstaterat att
mindre än fem procent av eftermarknaden för reservdelar till en bilmodell
omsattes under bilens tre första levnadsår. Billeverantörerna ansåg således
att regeln skulle ge de fristående tillverkarna en möjlighet att åka snålskjuts
på bilindustrins investeringar.28

2.8 1996-års direktivförslag29

Sedan biltillverkarna protesterat och framfört synpunkter på att
eftermarknaden för reservdelar blir intressant först efter de tre första åren
presenterade kommissionen ett nytt förslag på lösning av
reservdelsproblematiken år 1996.

                                                
25 OJ No C 29, 31.1.1994, COM (93) 342 final. (i fortsättningen 1993-års direktivförslag)
26 Se Tillberg, Joanna, Mönsterskydd i Europa, Kommissionens ändrade förslag, NIR 1996
s. 163-169, s. 166.
27 London School of Economics Business Performance Group v. Keith Bradley, Design
Protection and the European Car Component Industry, January 1993.
28 Se Tillberg, Joanna, Mönsterskydd i Europa, Kommissionens ändrade förslag, NIR 1996
s. 163-169, s. 166.
29 OJ No C 142, 14.5.1996, COM (96) 66 final. (i fortsättningen 1996-års direktivförslag)
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Förslaget gick ut på att det skulle vara fritt för envar att tillverka en
mönsterskyddad reservdel från den dag varan sattes på marknaden. Detta
under förutsättning att mönsterrättsinnehavaren erbjöds en rimlig och rättvis
ersättning. Reservdelen skulle också märkas så att allmänheten informerades
om att den inte var en originaldel.

1996-års förslag har liknats vid en form av tvångslicens. Detta på grund av
att mönsterrättsinnehavaren inte kan neka tredje part ”licens” för
tillverkning om han erbjuds en rättvis och rimlig ersättning.  Frågan är då
vad som menas med ”rättvis och rimlig ersättning”. De fristående
reservdelsproducenternas uppfattning om detta delades inte av
mönsterrättsinnehavaren. Kommissionen valde därför att ge riktlinjer för hur
ersättningen skulle beräknas. Det kommissionen utgick ifrån vid
beräkningen av ersättningsnivån var biltillverkarnas kostnader för
utvecklingen av mönstret. Siffror för bilbranschen från 1994 visar att den
totala summan för FoU i genomsnitt var tre till fem procent av den totala
omsättningen.30

Förslaget om tvångslicens innebar att innehavaren av mönstret inte kunde
undvika konkurrens genom att ignorera tredje part. Enda möjligheten för
mönsterrättsinnehavaren att hindra tillverkning var att påvisa att tredje part
var oförmögen eller ovillig att betala.31 Problemet med bestämmelsen var
hur man i förväg skulle kunna bedöma tredje parts intentioner. Klausulen
var dock insatt för i möjligaste mån undvika civilrättsliga processer om
intrång i mönsterskyddet.32

Biltillverkarna var inte nöjda med utformningen av direktivförslaget,
framför allt ansåg de att den beräknade ersättningen var en otillräcklig
kompensation.33 Parterna ansågs ligga långt ifrån varandra och förslaget
riskerade att ge upphov till ”endless litigations”. Målet att nå en balans
mellan två motstridiga intressen låg långt borta och kommissionen ansåg sig
därför tvungna att revidera direktivet.34

                                                
30 Se Tillberg, Joanna, Mönsterskydd i Europa, Kommissionens ändrade förslag, NIR 1996
s. 163-169, s. 168.
31 Se 1996-års direktivförslag, preambeln, artikel 16 (b).
32 Se Tillberg, Joanna, Mönsterskydd i Europa, Kommissionens ändrade förslag, NIR 1996
s. 163-169, s. 167.
33 Se Suthersanen, Uma, Design Law in Europe, Sweet & Maxwell, London, 2000, s. 99
34 Se Tillberg, Joanna, Mönsterskydd i Europa, Kommissionens ändrade förslag, NIR 1996
s. 163-169, s. 168.
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2.9 Freeze-plus – ”lösningen” i det nuvarande
direktivet

Reservdelsfrågan diskuterades även en hel del i samband med tillkomsten av
det nu gällande EG-direktivet om mönsterskydd från 1998. Fortfarande var
dock motsättningarna alltför stora för att hitta en tillfredsställande lösning
för alla intressenter. I det aktuella mönsterdirektivet, som antogs i december
1998, konstaterades att någon slutgiltig överenskommelse om hur
reservdelsfrågan skulle regleras inte kunde nås inom rimlig tid. Då en
fördröjning av mönsterdirektivet skulle drabba de industrisektorer som var
oberörda av reservdelsproblematiken infördes tillfälliga regler för
reservdelar i det aktuella direktivet, allt för att inte hindra en harmonisering i
övrigt.

Således gäller i skrivande stund tillfälliga regler, under tiden som
kommissionen ser över reservdelsfrågan. Övergångsbestämmelsen kallas
freeze-plus och med detta menas att länderna skall behålla sina nuvarande
regler kring reservdelar.35 Om något land vill ändra sina
mönsterskyddsbestämmelser vad gäller reservdelar får detta emellertid
endast göras för att nå effekten av en liberalare marknad.36

Enligt artikel 18 i mönsterdirektivet skall kommissionen senast den 28
oktober 2004 presentera en utförlig genomgång av de följder som direktivet
har haft. Senast ett år därefter, den 28 oktober 2005, skall kommissionen
lägga fram en analys kring alternativa lösningar, speciellt en med begränsad
skyddstid och ersättningssystem, vilket har diskuterats i de tidigare
förslagen.37

                                                
35 Övergångsbestämmelsen återfinns i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av
den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (i fortsättningen ”mönsterdirektivet”), artikel 14,
samt i Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om
gemenskapsformgivning, artikel 110.
36 Se Kur, Annette, ”Freeze-plus” Melts the Ice – Observations on the European Design
Directive, International Review of Industrial Property And Copyright Law, Vol. 30, No.
6/1999, s. 620-632, s. 620.
37Se mönsterdirektivet, preambeln, artikel 19. Artikeln syftar tillbaka på 1993- och 1996-års
direktivförslag.
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3 Undantag för reservdelar i
mönsterdirektivet
I de fall mönsterskydd medges för reservdelar kan tillverkarna tillhandahålla
reservdelar utan egentlig priskonkurrens, då de har möjlighet att hindra
andra från att marknadsföra och sälja dessa delar. Den närmare
utformningen av mönsterskyddet för reservdelar får därför stor betydelse. I
det aktuella mönsterdirektivet har redan möjligheten att kunna skydda
reservdelar begränsats i och med införandet av ett antal specifika undantag.
Dessa undantag är alla avsteg ifrån huvudprincipen i mönsterdirektivets
artikel 3 (2)38, som säger att all formgivning som uppfyller nyhets- och
särprägelskraven enligt mönsterdirektivet skall kunna skyddas.39 

Förutom övergångsbestämmelsen vad gäller reservdelar av typen must-
match är mönsterdirektivets bestämmelser införda i den svenska
mönsterskyddslagen40.

3.1 Definition av reservdel

I mönsterdirektivet används begreppet beståndsdel för att definiera det som
”gemene man” skulle kalla en reservdel. I mönsterdirektivets artikel 1 c)41

står att med en sammansatt produkt avses en produkt som är hopsatt av flera
utbytbara beståndsdelar så att produkten kan tas isär och åter hopfogas.
Bestämmelsen innebär dock inte att man kan sätta likhetstecken mellan
beståndsdel och reservdel. Man får istället se till hur en beståndsdel används
i en konkret situation. En beståndsdel kan vid ett visst tillfälle vara ett
tillbehör, och således en självständig produkt. I ett annat fall kan samma
beståndsdel användas i reparationssyfte och således vara en reservdel, dvs.
en beståndsdel i en sammansatt produkt.42 

                                                
38 Jfr 2 § i mönsterskyddslagen (1970:485) efter lagens ändring 1 juli 2002.
39 Se mönsterdirektivet, artikel 4 respektive artikel 5.
40 Mönsterskyddslag (1970:485)
41 Jfr 1 § 3 i mönsterskyddslagen (1970:485) efter lagens ändring 1 juli 2002.
42 Exempelvis kan en strålkastare till ett fordon i ett visst fall anses som en självständig
produkt och i ett annat fall som en beståndsdel/reservdel. En dyrare variant av en bilmodell
kan vara standardutrustad med t.ex. extraljus och spoiler, behöver de bytas ut till följd av
skada, anses dessa delar vara reservdelar och därmed beståndsdelar i en sammansatt
produkt. Samma extraljus och spoiler kan i ett modellprograms enklaste variant ej ingå i den
fabriksmonterade standardutrustning och får därför betraktas som tillbehör, dvs.
självständiga produkter.
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Det unika med en reservdel är dock att denna del skall kunna vara maken till
den del den ersätter.43 En reservdel skall vara en del av en större enhet som
passar in i denna större enhet och ersätter något annat.44

3.2  Undantag för under-the-bonnet parts

Undantagna från möjligheten att uppnå mönsterskydd är enligt
mönsterdirektivets artikel 3 (3) (a)45 de beståndsdelar i en sammansatt
produkt som inte är synliga vid normal användning. Bestämmelsen tillkom
med det huvudsakliga syftet att utesluta vissa delar från skydd, s.k. under-
the-bonnet parts. Bestämmelsen tar främst sikte på de icke synliga delar av
en bil som t.ex. återfinns under motorhuven.

I kommissionens explanatory memorandum uttalas: 

”The amendment is especially relevant to the automotive industry, where it
means that certain spare parts, the so called under-the-bonnet parts are
excluded from protection.”46 “It should be noted that this requirement
should not be understood to mean that parts must be visible at all times
during normal use. In the case of a car, normal use can also mean that
someone sits in the back of the car, or walks around it. The wording does,
however, exclude from protection those parts whose design does normally
not play a role for the consumer because it is only visible during repair and
maintenance.”47

Utgångspunkten vid bedömningen av om något är synligt vid normal
användning, skall enligt mönsterdirektivets artikel 3 (4)48 vara utifrån
slutanvändarens perspektiv. Är det en produkt riktad till konsumenten ska
dennes användning räknas som den normala. Vad konsumenten inte ser vid
en sådan användning utesluts således från skydd.49 I artikeln står att
underhåll, service och reparationsarbeten inte ingår i slutanvändarens
normala användning.50

                                                
43 Se Schovsbo, Jens, Graensefladespørgsmål mellem immaterialretten og
konkurrenceretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1996, s. 164.
44 Se Patent Eye 9/99, Skyddet av den allt viktigare produktdesignen lyfts fram, s. 18-35, s.
19.
45 Jfr 2 a § 1 st. 1 pkt. i mönsterskyddslagen (1970:485) efter lagens ändring 1 juli 2002.
46 Se 1996-års direktivförslag, explanatory memorandum, artikel 3 (3).
47 Se 1996-års direktivförslag, explanatory memorandum, artikel 3 (4).
48 Jfr 2 a § 2 st. i mönsterskyddslagen (1970:485) efter lagens ändring 1 juli 2002.
49 Se Adamsson, Peter, Mönsterskyddslagen och mönsterdirektivet, Ny Juridik 2:02,
Stockholm 2002, s. 7-31, s. 15.
50 Här ska först klargöras att man i den svenska versionen av direktivets artikel 3 (4) anger
att slutanvändarens användning inte utesluter underhåll, service och reparationsarbeten.
Detta är dock en uppenbar felöversättning eftersom det av andra språkversioner framgår att
avsikten är att en sådan användning inte skall betraktas som normal användning. (Se prop.
2001/02: 121 s. 56.)
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Uttrycken under-the-bonnet parts och normal användning kan dock anses gå
stick i stäv med varandra, framförallt vad gäller bilar. Mycket av det som
ingår i en konsuments normala användning av en bil är just att komma
”under huven”. I en bilägares normala användning ingår just att öppna
motorhuven för att kontrollera oljenivån, eller fylla på spolar- eller
kylarvätska. Ett annat exempel på att det som finns under huven är viktigt är
det så gott som obligatoriskt momentet i alla tester av bilar, i såväl
tidsskrifter som TV-program, att ta sig en titt ”under huven” och
åskådliggöra motorutrymmet. Där om någonstans innebär en hög finish på
detaljerna en verklig kvalitetsmätare.51 I en bransch där likformigheten blivit
allt större och knepen för att ”sticka ut” blivit allt färre har på senare tid en
viktig del i reklamkampanjer för lanseringen av en ny bilmodell varit att visa
motorutrymmets utseende.

Mycket tyder dock på att det blir den slutlige konsumentens normala
användning som blir avgörande, och att den tolkas som så att vad denne inte
ser vid normal användning utesluts från skydd.52 Därmed utesluts många av
de delar av en bil som vi typiskt kallar för reservdelar, dvs. avgassystem och
andra inre delar av bilen, från möjligheten att mönsterskydda enligt EG-
mönstret.

3.2.1 Möjlighet att kringgå bestämmelsen

Den tolkning som kommissionen gjort kan anses ställa höga krav på att en
beståndsdel i en sammansatt produkt skall vara synlig vid normal
användning. Den skulle innebära ett hårt slag mot industrin då många
värdefulla skaparinsatser inom det som brukar betecknas industridesign
aldrig skulle kunna gå att skydda. Enligt kommissionens explanatory
memorandum är detta inte meningen. Där sägs nämligen att t.ex. ett fack på
insidan av en resväska inte behöver utgöra en beståndsdel av den
sammansatta produkten.

Kommissionens resonemang går ut på att det är vad som sökanden har
angett i sin ansökan som är avgörande:

”If a right holder wishes to protect the appearance of, for example the
interior compartments of a suitcase which do not constitute component parts
within the meaning of article 3 (3), but which are a part within the meaning
of article 1, he can do so by applying for protection of a part of a product
which, in the case of his application, is “the compartments of a suitcase”.” 53

                                                
51 I Sveriges Televisions program Trafikmagasinet från den 15 oktober 2002 så får Citroën
C3 en ”ratt” mindre än sin konkurrent just pga. sämre detalj- och kvalitetsintryck under
huven.
52 Se Adamsson, Peter, Mönsterskyddslagen och mönsterdirektivet, Ny Juridik 2:02,
Stockholm, 2002, s. 7-31, s. 15.
53 Se 1996-års direktivförslag, explanatory memorandum, artikel 1.
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Det hela har att göra med att det i mönsterdirektivets artikel 3 (3) 54 även är
möjligt att mönsterskydda en del av en produkt. Till skillnad från en del av
en sammansatt produkt, där det rör sig om en del som i sig kan
mönsterskyddas men som inkorporerats med en sammansatt produkt, skall
en del av en produkt ses i motsats till hela produkten och inte kunna
separeras från denna.55

Det skulle alltså vara en fördel för sökanden att inte registrera delar av en
produkt tillsammans med huvudföremålet eftersom det skulle understryka
att mönsterföremålen inte är självständiga produkter. Man skulle då på detta
sätt kan komma runt synlighetskravet och på så sätt skydda sådant som inte
typiskt sett skulle vara möjligt, exempelvis en växellåda, motordetaljer eller
ett avgasrör.

3.3 Undantag för teknisk funktion

Genom artikel 7 (1)56 i direktivet undantas från skydd för sådana detaljer i
en produkts utseende som uteslutande är betingad av produktens tekniska
funktion. Avsikten med undantaget är att undvika det hämmande av den
tekniska innovationen ett mönsterskydd till detaljer med uteslutande teknisk
funktion skulle ge.  

Artiklarna i direktivet och förordningen rörande undantag för teknisk
funktion har sin motsvarighet i den brittiska designlagen, Copyright,
Designs and Patents Act, artikel 213 (3) (a). Vägledning för tolkning av
bestämmelsen kan därför hämtas ur brittisk praxis. Viss försiktighet måste
dock iakttas då själva tolkningen av bestämmelsen skiljer sig åt. I direktivets
preambel har man redogjort att även om teknisk innovation inte bör hämmas
genom att mönsterskydd beviljas för detaljer med uteslutande teknisk
funktion, betyder inte det att ett mönster måste ha ett estetiskt värde.57 Här
skiljer sig den brittiska tolkningen åt ifrån mönsterdirektivet eftersom det
enligt brittisk lag krävs att ett mönster även måste ha eye appeal, ett estetiskt
värde, för att skyddas. Vid tolkning av brittisk praxis är det därför viktigt att
veta om en formgivning nekats skydd på grund av att den enbart varit
betingad av teknisk funktion eller för att den saknat eye appeal. Då det ofta
rör sig om en kombination av dessa hinder ger brittisk rätt därför begränsad

                                                
54 Jfr 2a § 1 st. 1 pkt. i mönsterskyddslagen (1970:485) efter lagens ändring 1 juli 2002.
55 Tillberg, Joanna, Mönsterskydd i Europa – Kommissionens ändrade förslag, NIR 1996 s.
163-169, s. 164.
56 Jfr 4 a § 1 st. 1 pkt. I mönsterskyddslagen (1970:485) efter lagens ändring 1 juli 2002.
Utvecklingen i svensk praxis vad gäller nyttomönster har lett till att svensk rätt i vissa
avseenden redan motsvarar mönsterdirektivets krav. I RÅ 1984 2:65 (kartongämne) har
Regeringsrätten anfört att mönsterskydd inte kan erhållas för en utformning som är
okvalificerad och helt betingad av sitt användningsområde.  
57 Se direktivets preambel, artikel 14.
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vägledning för en framtida tolkning av direktivet och förordningens
bestämmelser.

3.3.1 Exempel från brittisk praxis – Amp v Utilux

Ett exempel på hur tolkningen av den brittiska bestämmelsen kan se ut får vi
i rättsfallet Amp v Utilux58. Rättsfallet gällde tolkningen av undantaget för
teknisk funktion för formgivningen av elektriska terminaler för
tvättmaskiner då mer än en formgivning var möjlig. Trots att terminalen var
designad uteslutande för att uppfylla funktionella krav kunde tillverkaren
påvisa att det fanns ett flertal alternativa utformningar som kunde användas.
Tillverkaren hävdade att undantaget för teknisk funktion var till för
situationer där formgivaren inte haft någon frihet alls utan varit tvungen att
utforma delen på ett särskilt sätt för att den skulle fungera.

House of Lords gick inte tillverkarens argumentering till mötes utan uttalade
att om en design skapats enbart för att möta funktionella kriterier är den inte
registrerbar även om alternativa, funktionella formgivningar, är möjliga.

Bestämmelsen skall enligt brittisk rätt tolkas som så att skydd för design
endast skall ges i de fall där formgivaren tillfört något av betydelse utöver
den befintliga formen. Fall där ingenting sådant tillförts därför att varje del
av formgivningen härrör från rent funktionella överväganden skulle då
uteslutas från skydd

Viktigt att komma ihåg är dock att man i brittisk rätt krävt eye appeal för att
en design skall kunna registreras. Då motsvarande krav inte återfinns i
mönsterdirektivet, där skydd ges åt såväl estetisk som funktionell
formgivning, talar detta för att regeln om undantag för teknisk funktion bör
tillämpas restriktivt inom EG-rätten.

Då bestämmelsen i direktivet angående undantag för teknisk funktion
förväntas tolkas snävt, dvs. när det inte finns några variationsmöjligheter
alls för formgivaren, kommer antagligen de praktiska fallen bli få.
Bestämmelsen verkar för bilreservdelar endast bli aktuell i de sällsynta fall
där det inte finns några variationsmöjligheter för formgivaren. Sällsynta fall
där den tekniska funktionen som en viss produkt skall fylla leder till att den
endast kan utformas på ett visst sätt.59  

Intressant blir dock att se i vilken utsträckning bestämmelsen kan komma att
åberopas när en ny och kvalificerad formgivning möjliggör en teknisk

                                                
58 Amp v Utilux Pty Ltd. (1970) RPC 103.
59 Se Adamsson, Peter, Mönsterskyddslagen och mönsterdirektivet, Ny Juridik 2:02,
Stockholm, 2002, s. 7-31, s. 16.
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funktion som inte kan uppnås på annat sätt än genom den aktuella
formgivningen.60 

3.4 Undantag för must fit

Idén om ett undantag från anslutningsdetaljer, must-fit, kommer från den
brittiska designlagen. Artikel 7 (2)61 i mönsterdirektivet är ordagrant hämtad
ur artikel 213 (3) (b) (i) i Copyright, Design and Patent Act från 1988. I
artikeln föreskrivs att mönsterrätt inte får omfatta sådana detaljer i ett
mönster som måste återskapas exakt till formen och dimensionerna för att
den produkt som mönstret avser skall gå att mekaniskt ansluta med en annan
produkt för att båda produkterna skall fylla sin funktion. 62

För en stor del reservdelar gäller att de måste ha en sådan utformning att de
kan anbringas på huvudprodukten. Utformningen av t.ex. gränsytor, kanter,
profiler eller skruvhål på skärmar och kofångare kan i sådana fall undantas
från skydd.63 Bestämmelsen är till för att förhindra den monopolsituation
inom marknaden för reservdelar och tillbehör som uppkommer genom att
mönsterrätt ges för själva sammankopplingen.64

Avsikten är att produkter från olika tillverkare skall kunna användas
tillsammans. Genom att undanta mönsterskydd för detaljer som måste ha en
viss utformning för att en produkt skall kunna anbringas på eller mot en
annan produkt, kan interoperabilitet mellan produkter från olika tillverkare
tillförsäkras. Man skall alltså inte kunna hindra att man använder tillbehör
och reservdelar från andra tillverkare än de som tagit fram huvudartikeln.65

Som bestämmelsen är konstruerad innebär den att man skall bortse från
anslutningsytan vid en bedömning av mönstrets särprägel. Saknar
anslutningsytan betydelse för mönstrets helhetsutseende kan skydd bli
aktuellt för mönstret. Har dock denna yta sådan betydelse för själva
produkten att produktens eller produktdelens helhetsutseende utan
anslutningsytan inte uppfyller skyddsförutsättningarna kan mönsterskydd
inte erhållas.66

                                                
60 Se Hulth, Lottie-Ann, Mönsterskydd för reservdelar m.m. Om konsten att göra en politisk
konflikt till en svårtolkad lagprodukt, NIR 2002 s. 396-408, s. 406.
61 Jfr 4 a § 1 st. 2 pkt. i mönsterskyddslagen (1970:485) efter lagens ändring 1 juli 2002.
62 I direktivets svenska version används begreppet ”återges”. Enl. prop. 2001/02: 121
föreslog utredningen att uttrycket ”återskapas” skulle användas då det på svenska framstod
som mera adekvat i sammanhanget. Detta godtogs av regeringen och ”återskapas” är därför
ordvalet i motsvarande svenska bestämmelse, mönsterskyddslagen 4 a § 1 st.
63 Exempel från SOU 2001:68 s. 162.
64 Se prop. 2001/02:121 s. 58.
65 Adamsson, Peter, Mönsterskyddslagen och mönsterdirektivet, Ny Juridik 2:02,
Stockholm, 2002, s. 7-31, s. 16.
66 Se prop. 2001/02:121 s. 59.
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Undantaget för reservdelar av typen must-fit kan illustreras med hjälp av en
stickkontakt. Vid bestämmandet av dess skyddsomfång undantas formen
och dimensionen av själva stiften från skydd eftersom de måste vara
utformade på ett visst sätt för att kunna passa i eluttaget. Skall man applicera
exemplet på bilreservdelar är det inte möjligt att skydda dimensionerna av
en bildörr som måste ha en viss utformning för att kunna fästas vid
karossen. 

3.4.1 Modulsystem – undantag från undantaget för must-fit

Vissa anslutningsytor kan dock omfattas av mönsterskydd. I
mönsterdirektivets artikel 7 (3)67 står att mönsterskyddet kan omfatta
anslutningsytor som gör att sinsemellan utbytbara produkter sammanfogas
ett stort antal gånger eller förbinds med varandra inom ett modulsystem.

Bestämmelsen utgör ett ”undantag från undantaget”, dvs. är ett undantag till
bestämmelsen om undantaget för anslutningsdetaljer (must-fit). Av
direktivets preambel framgår att mekaniskt sammanfogade delar på en
produkt i modulutförande kan vara en viktig del av modulproduktens
nyskapande karaktär och en betydelsefull tillgång när produkterna
marknadsförs. Dessa bör därför vara berättigade till skydd.68

Vissa produkter har skapats med huvudsyftet att de skall kunna tas isär och
åter hopfogas en mängd gånger, och deras anslutningsytor har stor betydelse
för helhetsintrycket. Exempel på sådana detaljer i ett mönster är de detaljer
på lego-klossar eller andra konstruktionsleksaker som bygger på principen
att de kan sammanfogas ett stort antal gånger.69 Själva poängen med dess
formgivning är dess funktion, att användaren får ta isär och sätta ihop
delarna hur som helst och hur många gånger som helst. Andra exempel är
glas och muggar som sätts i varandra eller stapelbara stolar.70 Dessa
produkter anses därför gå under benämningen modulprodukter och därmed
ingå i ett modulsystem. Dessa är enligt mönsterdirektivet möjliga att
mönsterskydda.

Detta undantag från undantaget kan ses som en eftergift till
leksakstillverkare som t.ex. danska Lego.71 Det var vid insikten om att det
skulle bli ett reservdelsundantag i någon form som de berörda tillverkarna,
med Lego i spetsen, riktade in lobbyingen på att ”begränsa skadan”.
                                                
67 Jfr 4 a § 2 st. i mönsterskyddslagen (1970:485) efter lagens ändring 1 juli 2002. 
68 Se mönsterdirektivets preambel, artikel 16.
69 Se Schovsbo, Jens, Graensefladespørgsmål mellem immaterialretten og
konkurrenceretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1996, s. 243.
70 Exempel från Hulth, Lottie-Ann, Mönsterskydd för reservdelar m.m. Om konsten att göra
en politisk konflikt till en svårtolkad lagprodukt, NIR 2002 s. 396–408, s. 407. 
71 Se Persson, Fredrik, Europeisk mönsterrätt och estetiskt syftande industridesign,
Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms Universitet, nr. 76,
Stockholm, 1994, s. 20. 
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Resultatet blev att de delar som egentligen är undantagna skydd i sin tur får
ett undantag ”tillbaka” till att erbjudas mönsterskydd.72 Detta ses av Jens
Schovsbo som en oönskad detaljeringsgrad av en EG-rättslig reglering, då
undantagets omfattning blir väldigt snäv.73

3.5 Undantaget för must-match – en
övergångsbestämmelse

Kvar att tvista om är övergångsbestämmelsen som gäller huruvida
reservdelar av typen must-match skall vara möjliga att skydda enligt EG-
mönstret. Enligt en övergångsbestämmelse i artikel 14 i mönsterdirektivet är
det för närvarande inte möjligt att få skydd för sådan formgivning som utgör
en beståndsdel i en sammansatt produkt, och som används för att möjliggöra
reparation av denna så att den återfår sitt ursprungliga utseende. Detta
undantag går under benämningen must-match och utesluter i nuläget denna
typ av reservdelar ifrån skydd inom ramen för EG-mönstret. Även denna
bestämmelse har sitt ursprung i Copyright, Designs and Patents Act,
närmare bestämt under artikel 213 (3) (b) (ii).

Undantaget gäller de reservdelar som måste utformas på ett visst sätt, av
estetiska skäl, så att de helt motsvarar utseendet av den beståndsdel i en
sammansatt produkt som byts ut.74 Det kan t.ex. röra sig om en framskärm,
motorhuv eller liknande. Det handlar alltså om att bilen helt skall återfå sitt
ursprungliga utseende när en krockskadad del byts ut. Vad gäller dess
karosseridelar blir det, med vissa få undantag, ”fel” att sätta på skärmar eller
kylargrill som inte är av samma form och utseende som bilen fått vid
tillverkningen. Dessa delar är samtidigt de som blir utsatta för skador och
bucklor, därmed finns det en stor reservdelsmarknad för dessa delar. Detta
innebär att denna typ av reservdelar, must-match, är de delar som är mest
lukrativa både för originaltillverkaren och plagiatören. Eftersom strävan är
att passa in i helheten är valet av form högst begränsat, plagiaten kan inte
göras efter egna förebilder utan endast efter originaltillverkarens.75 

Undantaget för reservdelar av typen must-match är på samma sätt som de
andra undantagen av konkurrensrättslig karaktär. Syftet med must-match-
undantaget är att frigöra köparen från bindningen med biltillverkaren och

                                                
72 Se Patent Eye 9/99, Skyddet av den allt viktigare produktdesignen lyfts fram, s. 18-35, s.
18.
73 Se Schovsbo, Jens, Graensefladespørgsmål mellem immaterialretten og
konkurrenceretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1996, s. 243.
74 Se Hulth, Lottie-Ann, Mönsterskydd för reservdelar m.m. Om konsten att göra en politisk
konflikt till en svårtolkad lagprodukt, NIR 2002 s. 396–408, s. 407.
75 Se Patent Eye 8/95, Mängder eller urval, s. 18-21, s. 19.
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därmed möjliggöra marknadstillträde för fristående tillverkare av
reservdelar.76

Detta tillfälliga undantag kan dock försvinna beroende på vad
kommissionen kommer fram till i sin översyn av reservdelsfrågan. Tills
vidare gäller dock att biltillverkare och andra som önskar skydd för sina
reservdelars utseende inte kan utnyttja gemenskapens mönsterskydd, de
måste förlita sig till nationell reglering.

3.5.1 Synen på reservdelar av typen must-match i nationell
rätt

För svenskt vidkommande och de andra länder som idag ger skydd för
reservdelar kan övergångsbestämmelsen ge ett något märkligt resultat. I
svensk nationell mönsterskyddslag77 existerar till exempel inte någon must-
match begränsning i skyddsmöjligheterna. I svensk praxis, där man liksom i
Danmark och Finland medgivit mönsterskydd för reservdelar, medgavs i ett
fall från 1988 mönsterskydd till en baklucka till en Volvo.78 Under dessa
övergångsbestämmelser kan därför t.ex. den exteriöra formen av en
framskärm till en personbil skyddas i Sverige, men inte som EG-mönster. 79 

I brittisk praxis har synen på att undanta reservdelar från mönsterskydd
vidhållits sedan införandet av Copyright, Designs and Patents Act 1988,
med dess undantag för reservdelar av typen must-match.80 I ett avgörande
från House of Lords från 1994 uttalade domstolen att för att kunna omfattas
av mönsterskyddet krävs att en reservdel har ett självständigt kommersiellt
liv: ”and not merely be an adjunct of some larger article of which it forms a
part”. Som exempel på en reservdel med ett självständigt kommersiellt liv
nämndes en ratt, som tillverkaren erbjuder som extrautrustning, och som
även kan användas på andra biltillverkares modeller.81 Detta torde utesluta
det som vi typiskt kallar reservdelar från möjligheten att uppnå
mönsterskydd i den brittiska rätten. 

Även annan nationell rätt har i praxis undantagit möjligheten att
mönsterskydda reservdelar av typen must-match. Ett exempel på detta är
utslaget av den italienska högsta domstolen 1996, där en kofångare nekades

                                                
76 Se Schei, Kristine, Beskyttelse av reservedeler i nordisk og europeisk perspektiv, NIR
1994 s. 473-482, s. 481.
77 Mönsterskyddslag (1970:485).
78 Patentbesvärsrättens avgörande 17.3.1988 referat (Volvo baklucka).
79 Se Hag, Fredrik, Designskydd 1999 - Skyddet för industriellt framställda bruksvaror med
estetiskt syftande utformning i upphovsrätten, varumärkesrätten, mönsterrätten och
marknadsrätten, Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms Universitet,
nr. 102, Stockholm, 1999, s. 51.
80 Copyright, Designs and Patents Act 1988 (c. 48), Article 213 (3) (b) (ii).
81 R. V. Registered Designs Appeals Tribunal Ex Parte Ford Motor Co, House of Lords,
December 14, 1994.
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mönsterskydd då den skyddsvärda insatsen låg i utformningen av bilen som
helhet, inte de enskilda delarna.82 Vidare har en spansk appellationsdomstol
samma år ogiltigförklarat mönsterskyddet för en stänkskärm.83

Det intressanta är att House of Lords, liksom de italienska och spanska
domstolarna, ansåg reservdelar i sig vara undantagna möjligheten att
mönsterskydda, inte för att de saknade nyhets- eller mönsterhöjd.

                                                
82 Corte di cassazione 24.7.1996 nr 6644.
83 Audiencia Provincial de Vizcaya, 3.12.1996, nr 428/96.
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4 Mönsterskydd för reservdelar
förenligt med
gemenskapsrättens
konkurrensregler?
Det är av stor vikt att ha ett mönsterskydd som inspirerar till effektiv
konkurrens, samtidigt som det erbjuder ett rimligt skyddsomfång med
effektiva sanktioner mot oauktoriserat utnyttjande av andras
formgivarinsatser. Därigenom uppmuntras att nyskapande formgivning
kommer allmänheten till godo.84 Ett mönsterskydd tillåter dock
rättighetsinnehavaren att utesluta konkurrens och att sätta ett högre pris än
vad som vore möjligt utan ensamrätten.85 

Anledningen till att särreglering gjorts för reservdelar är att ett mönsterskydd
för dessa riskerar att strida mot gemenskapsrättens bestämmelse angående
missbruk av dominerande ställning. 86 Bestämmelsen återfinns i artikel 82 i
EG-fördraget och är tillämplig då ett företags andel av den relevanta
marknaden anses innebära en dominerande ställning. 

För reservdelar är den relevanta marknaden begränsad till att gälla endast
den skyddade delen. Detta anses klarlagt efter Hugin-fallet som gällde
leveransvägran, där EG-domstolen förklarade att en tillverkare kan inta en
dominerande ställning på marknaden för reservdelar till sin egen produkt.87 

Detta fastställs även i Volvo mot Veng där generaladvokaten Mischo uttalat: 

”För innehavare av bilar av ett bestämt märke är den relevanta marknaden
de karosseridelar som säljs av tillverkaren av detta märke, och de delar som
kan bytas ut mot dessa då de efterliknar de delar som biltillverkaren
framställer.”88

 
Den relevanta marknaden är alltså begränsat till själva delen.
Mönsterskyddas någon av dessa delar utestängs andra tillverkare från denna
relevanta marknad. Mönsterrättsinnehavaren intar då med automatik en

                                                
84 Se Levin, Marianne, Mönsterrätten i ett europeiskt perspektiv, NIR 1993, s. 1-20, s. 12.
85 Se Schovsbo, Jens, Graensefladespørgsmål mellem immaterialretten og
konkurrenceretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1996, s. 9 f.
86 Konkurrensrättens artikel 82 har företräde framför mönsterdirektivets bestämmelser, se
mönsterdirektivet, preambeln, artikel 18.
87 Case 22/78, Hugin v Commission, May 31, 1979, [1979] ECR 1869, [1979] CMLR 345.
88 Case 238/87, Volvo v Veng, October 5, 1988, [1988] ECR 6211, [1989] 4 CMLR 122.
(Generaladvokatens yttrande av den 21 juni 1988, pp. [7-8])  
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dominerande ställning på den relevanta marknaden.89Efter det att en
dominerande ställning på den relevanta marknaden konstaterats krävs det för
att artikel 82 skall bli tillämplig även att denna dominerande ställning
missbrukats och att detta missbruk påverkat handeln mellan
medlemsstaterna.90 

För reservdelar har främst två typer av missbruk av den dominerande
ställning, som ett mönsterskydd kan medföra, diskuterats. Den första rör
möjligheten att sätta ett överpris på de mönsterskyddade reservdelarna. Den
andra typen av missbruk rör vägran att ge licens till det mönster ensamrätten
innefattar. 

Som vi sett i uppsatsens tredje kapitel har det införts en rad bestämmelser
som undantar möjligheten att uppnå mönsterskydd för reservdelar. De
undantag som gäller krav på synlighet, undantag för uteslutande teknisk
funktion och undantaget för anslutningsdetaljer (must-fit) har inte ifrågasatts
av någon av parterna i konflikten. Kvar att tvista om är den tillfälliga
bestämmelsen som för närvarande säger att inte heller reservdelar av typen
must-match kan erhålla mönsterskydd enligt det nuvarande
mönsterdirektivet.91 Det är dessa delar som är de mest lukrativa på
reservdelsmarknaden. Under definitionen av must-match återfinns nämligen
de reservdelar som benämns crash-parts, dvs. de delar av karossen som
vanligen behöver bytas ut efter en krock.92 Som vi sett tidigare är det dessa
delar som har störst omsättning och är de som de fristående tillverkarna har
störst intresse av att kunna tillverka. Det är främst bland denna typ av delar
som biltillverkaren, i de länder där möjlighet finns, söker utestänga
konkurrens genom att erhålla mönsterskydd.93

4.1 Otillbörlig prissättning

Idén om att den som sår också skall få skörda är en gammal
immaterialrättslig tanke.94 EG-domstolen har i Renault mot Maxicar
konstaterat att prissättningen för produkter skyddade av immaterialrätter är
en del av belöningen för innovationen, vilket innebär att priset på produkten
kan sättas högre utan att missbruk föreligger.95 Denna belöning anses

                                                
89 Se Schovsbo, Jens, Graensefladespørgsmål mellem immaterialretten og
konkurrenceretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1996, s. 258.
90 Se Govaere, Inge, The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law, Sweet
& Maxwell, London, 1996, s. 111.
91 Se mönsterdirektivet, artikel 14.
92 Se Schovsbo, Jens, Som skabt for hindanden, Immaterial- og konkurrencerettlig
beskyttelse af compatible produkter, NIR 1997 s. 16 - 47, s. 20.
93 Se Patent Eye 8/95, Mängder eller urval, s. 18-21, s. 19.
94 Se Levin, Marianne, Formskydd, En rättsvetenskaplig studie av skyddet för estetiskt
syftande industriell formgivning, Upplaga 1:1, Liber Förlag, Stockholm, 1984, s. 65.
95 Case 53/87, Renault v Maxicar, October 5, 1988, [1988] ECR 6039, [1990] 4 CMLR
265. 
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innebära en förbättring av konkurrensen och ger på så sätt ett ökat välstånd i
samhället. Det är på grund av denna belöningsteori man kan försvara den
ensamrätt en immaterialrättighet innebär även ur ett rättsekonomiskt
perspektiv.96 Meningen med mönsterskydd är dock inte att ge en tillverkare
ensamrätt till försäljning av sina produkter, meningen är att ge tillverkaren
ensamrätt till en nyskapande design.97

Belöningsteorin ter sig dock i fallet med ett mönsterskydd för en bils
reservdelar svår att motivera.98  Ett mönsterskydd till en bils formgivning i
sin helhet kan lätt försvaras utifrån belöningsteorin, där belöningen består i
att konsumenten föredrar bilens design framför en annan.99 Konsumenten
kan därmed vara villig att betala ett högre pris för den vackert designade
bilen jämfört med en annan. I detta perspektiv ter sig möjligheten att kunna
mönsterskydda även framskärmen till denna bil märklig. Det skulle innebära
att biltillverkaren än en gång får ersättning för sin redan belönade
formgivning.100 Denna typ av dubbelbelöning anser inte Jens Schovsbo vara
försvarbar. Biltillverkaren har ju redan fått ersättning för sina forsknings-
och utvecklingskostnader för själva bilens formgivning. 101 

Otillbörlig prissättning, där rättighetshavaren utnyttjar avsaknaden av
konkurrens på den relevanta marknaden genom att ta ut ett högre pris, utgör
en form av missbruk av en dominerande ställning. På marknaden för
reservdelar kan dock vissa merkostnader för originaltillverkaren hänvisas till
andra faktorer än mönsterskyddet, utan att det anses vara fråga om ett
missbruk av denna dominerande ställning. 

För biltillverkaren, dvs. originaltillverkaren av reservdelen, tillkommer en
del omkostnader som inte kan hänföras till mönsterskyddet. Ett exempel på
detta är lagerkostnader. Biltillverkaren är förpliktigad att ha ett full-
sortiment av reservdelar till både nuvarande och äldre bilmodeller. En
fristående tillverkare är å andra sidan bara intresserad av att tillverka de
delar som det finns lönsamhet i, dvs. de delar med hög omsättning (s.k.
crash-parts), och bryr sig inte om att ha ett fullt sortiment. Således är
lagerkostnaden för den fristående tillverkaren i vissa fall lägre.102 

                                                
96 Se Dahlman, Christian, m.fl, Rättsekonomi – en introduktion, Studentlitteratur, Lund,
2002, s. 165.
97 Se Govaere, Inge, The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law, Sweet
& Maxwell, London, 1996, s. 220.
98 Se Schovsbo, Jens, Graensefladespørgsmål mellem immaterialretten og
konkurrenceretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1996, s. 164.
99 Bl.a. Fiat mönsterskyddar hela bilens design. (Se Patent Eye 8/95, Mängder eller urval, s.
18-21, s. 20.)
100 Se Govaere, Inge, The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law, Sweet
& Maxwell, London, 1996, s. 219.
101 Se Schovsbo, Jens, Som skabt for hindanden, Immaterial- og konkurrencerettlig
beskyttelse af compatible produkter, NIR 1997 s. 16 - 47, s. 21.
102 Se Schovsbo, Jens, Som skabt for hindanden, Immaterial- og konkurrencerettlig
beskyttelse af compatible produkter, NIR 1997 s. 16 - 47, s. 20.
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Ett annat exempel där ett högre pris på originalreservdelar är försvarbart är
argumentet om bättre kvalitet. För biltillverkaren är en lång hållbarhet på
originaldelarna är en förutsättning för att kunna upprätthålla den good will
som är förknippad med själva bilen. En tillverkare av plagiat bryr sig inte
om detta i samma grad, han konkurrerar mer med priset på reservdelarna och
behöver inte tänka på helhetsintrycket i samma omfattning, således kan
kvalitén i vissa fall vara lägre på plagiatet.103

Marknaden för reservdelar har alltså en rad säregenheter att ta hänsyn till vid
en konkurrensrättslig bedömning av prisnivån. Konkurrensrätten sätter
gränser för immaterialrätten, så länge en prisökning inte anses vara
otillbörlig torde originaltillverkarens merkostnader vara förenlig med
gemenskapens konkurrensrättsliga regelverk. Således får man i vissa fall
acceptera ett högre pris på originaldelen.

4.2 Vägran att licensiera

Rätten att utesluta konkurrenter från att ha tillträde till den mönsterskyddade
produkten är en grundläggande del av den exklusivitet som en
immaterialrättighet innebär. Detta fastslog EG-domstolen i målet Volvo mot
Veng. Det anses vara en bärande princip inom immaterialrätten att man skall
ges möjlighet att återfå de investeringar som lagts ner på ny formgivning och
att man i rimlig utsträckning ska ges skydd mot att andra kopierar eller på
annat sätt drar nytta av denna formgivarinsats.104 

I vissa fall får dock immaterialrättens exklusivitet inskränkas för att
motverka den dominerande position på den relevanta marknaden som ett
mönsterskydd innebär. Ett företag som intar en dominerande ställning och
som vägrar att licensiera sin immaterialrättsligt skyddade produkt kan under
vissa omständigheter anses missbruka sin dominerande ställning. För att inte
strida mot det konkurrensrättsliga regelverket kan då ett företag tvingas att
licensiera.

I Volvo mot Veng ansåg domstolen att en skyldighet för innehavaren av ett
mönsterskydd att ge licenser till det skyddade mönstret skulle innebära att
innehavaren berövades innehållet i ensamrätten. Dessutom slog domstolen
fast att en vägran att licensiera inte i sig kan vara ett missbruk av en
dominerande ställning. Domstolen angav dock i Volvo mot Veng tre
situationer då utövandet av mönsterskyddet kunde vara ett missbruk. Det
gällde godtycklig leveransvägran av reservdelar till fristående reparatörer, ett
tillverkningsstopp på reservdelar till en viss bilmodell trots att bilar av

                                                
103 Se Schovsbo, Jens, Som skabt for hindanden, Immaterial- og konkurrencerettlig
beskyttelse af compatible produkter, NIR 1997 s. 16 - 47, s. 20.
104 Se Schei, Kristine, Beskyttelse av reservedeler i nordisk og europeisk perspektiv, NIR
1994 s. 473-482, s. 474 f.
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denna modell fortfarande nyttjas, samt ett uttagande av oskäligt höga priser
för de skyddade reservdelarna.
Ett sådant utövande kan vara missbruk under särskilda omständigheter.

Även i domen i Magill ansåg EG-domstolen att det kunde finnas sådana
exceptionella omständigheter att utövandet av immaterialrätten var ett
missbruk.105 EG-domstolen fann att det i Magill förelåg exceptionella
omständigheter där ett sådant utövande var ett ses som ett missbruk. Dessa
omständigheter var att parterna använde sig av sitt skydd för att hindra
marknadstillträdet av en ny produkt för vilken det fanns efterfrågan bland
konsumenter och att det även saknades godtagbara objektiva skäl för
licensvägran. Dessutom reserverade bolagen i fallet andrahandsmarknaden
för sig själva genom att utesluta konkurrensen på den marknaden.
Domstolen konstaterade vidare att kommissionen är berättigad att påföra
tvångslicenser med kraft av artikel 3 i förordning 17/62106. Det krävs alltså i
vissa fall aktiviteter från företagets sida i form av att bevilja licenser för att
de skall anses ha upphört med missbruket. Därmed fastslogs det att
immaterialrättsinnehavaren kan vara skyldig att dela med sig av den
skyddade rätten till utomstående parter, dvs. att tvångslicensiera.107

Ingrepp i immaterialrätten genom tvångslicensiering är således begränsat till
vissa extraordinära fall av missbruk. En tvångslicensiering är en
säkerhetsventil i de fall där de avvägningar som ligger till grund för
immaterialrättens exklusiva ensamrätt under vissa omständigheter inte
gäller. I sådana exceptionella situationer fungerar konkurrensrätten som ett
externt och efterföljande korrektionsmedel.108 En tvångslicens är en
”vingklippning” av mönsterskyddet som ger tredje part en möjlighet att
tillverka och marknadsföra den mönsterskyddade produkten från den dag
varan satts på marknaden, förutsatt att han erbjuder ekonomisk
kompensation. Tvångslicensiering ses därför som ett allvarligt undantag från
de exklusiva rättigheter en immaterialrättsinnehavare normalt besitter.109

Trots att man i Volvo mot Veng uttryckte att en skyldighet att licensiera
innebar att immaterialrätten tömdes på innehållet av den exklusiva rätten,
ansåg domstolen både i Volvo mot Veng och i Magill att det under vissa
särskilda förhållanden eller exceptionella omständigheter förelåg en sådan

                                                
105Joined Cases C-241 och 242/91, Radio Telefis Eirann (RTE) and Independent Television
Publications Ltd (ITP) (Magill appeal), April 6, 1995, [1995] ECR I-743, [1995] 4 CMLR
718. (Målet gällde dock inte reservdelar eller mönsterskydd, men har ändå setts som
vägledande pga. dess tolkning.)
106 Rådets förordning 17/62/EEG av den 6 februari 1962, JO 1962 13/204.
107 Se Govaere, Inge, The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C Law, Sweet
& Maxwell, London, 1996, s. 148.
108 Se Schovsbo, Jens, Som skabt for hindanden, Immaterial- og konkurrencerettlig
beskyttelse af compatible produkter, NIR 1997 s. 16 - 47, s. 24.
109 Se Tillberg, Joanna, Mönsterskydd i Europa, Kommissionens ändrade förslag, NIR 1996
s. 163-169, s. 169.
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skyldighet.110 Därmed kan även utövandet av delar av kärnan i
immaterialrätten vara ett missbruk av dominerande ställning.111

Det krav på kompatibilitet som finns mellan bilen och dess reservdelar har
stor betydelse för marknadsförhållandet för bilreservdelar.112 Det finns på
marknaden för bilreservdelar sådana produktmässiga bindningar mellan
biltillverkaren och köparen att de gängse marknadsmekanismerna kan anses
vara satta ur spel Detta innebär att det redan från början existerar en
”skevhet”.113 I sådana fall där marknadsvillkoren inte är normala och där
skevheten utmynnar i ett missbruk drar sig EG-domstolen enligt Schovsbo
inte för att låta det konkurrensrättsliga regelverket ha företräde.
Konkurrensrätten går då in som ett externt och efterföljande
korrektionsmedel. 114

Huruvida marknaden för mönsterskyddade reservdelar är att ses som en
sådan situation där exceptionella omständigheter föreligger och att det
därmed kan föreligga en skyldighet att tvångslicensiera är dock inte klarlagt
av EG-domstolen.115 

                                                
110 Se Govaere, Inge, The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law, Sweet
& Maxwell, London, 1996, s. 146.
111  Se Schovsbo, Jens, Graensefladespørgsmål mellem immaterialretten og
konkurrenceretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1996, s. 263.
112 Se Schovsbo, Jens, Som skabt for hindanden, Immaterial- og konkurrencerettlig
beskyttelse af compatible produkter, NIR 1997 s. 16 - 47, s. 18.
113 Se Schovsbo, Jens, Som skabt for hindanden, Immaterial- og konkurrencerettlig
beskyttelse af compatible produkter, NIR 1997 s. 16 - 47, s. 47.
114 Se Schovsbo, Jens, Som skabt for hindanden, Immaterial- og konkurrencerettlig
beskyttelse af compatible produkter, NIR 1997 s. 16 - 47, s. 24.
115 Se Anderman, Steven D, EC Competition Law and Intellectual Property Rights,
Clarendon Press, Oxford, 1998, s. 199.
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5 Alternativa lösningar på
reservdelsproblematiken inom
immaterialrätten
Kommissionens tidigare förslag till mönsterdirektiv har alla visat att en
reservdel aldrig kan få ett fullgott mönsterskydd inom EG-rätten.116 På
grund av den skevhet som finns på marknaden för bilreservdelar har
kommissionen på ett tidigt stadium konstaterat att en konflikt kan uppstå
mellan konkurrensrätten och immaterialrätten, och att det därför kan
behövas ett undantag på reservdelsområdet från vad som i övrigt gäller inom
immaterialrätten.117

Det finns två olika sätt att lösa konflikter mellan konkurrensrätten och
immaterialrätten. Den första metoden är att låta konkurrensrätten träda in i
konkreta konfliktsituationer mellan de två regelverken, och på så sätt
begränsa det immaterialrättsliga skyddet. Denna metod kallar Jens Schovsbo
för tvaerfortolkning, tvärtolkning. Den andra metoden är att man redan vid
lagstiftningen av den immaterialrättsliga lagen tar in den konkurrensrättsliga
avvägningen. Denna metod kallar Schovsbo internalisering och syftar till att
lösa konflikten inom immaterialrätten.118 

För att undvika att ett eventuellt mönsterskydd för reservdelar strider mot
gemenskapens konkurrensrättsliga regelverk har kommissionen i de tidigare
förslagen sökt lösa konflikten genom att använda sig av den enligt ovan
beskrivna internaliseringen.119 De situationer som kan komma att strida mot
konkurrensrätten har därför reglerats inom immaterialrätten, närmare
bestämt i mönsterdirektivet. 120

Kommissionen har fått i uppgift att granska situationen och, främst utifrån
de två tidigare förslagen samt det nuvarande direktivet, hitta en lösning som

                                                
116 Jfr 1993- och 1996-års direktivförslag samt 1998 års mönsterdirektiv.
117 Se Dahlgren, Ulf, Skyddet för reservdelar i nordiskt och europeiskt perspektiv, NIR
1994, s. 503-506, s. 505.
118 Se Schovsbo, Jens, Graensefladespørgsmål mellem immaterialretten og
konkurrenceretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1996, s. 12.
119 Se Schovsbo, Jens, Graensefladespørgsmål mellem immaterialretten og
konkurrenceretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1996, s. 249.
120 Lösningen är inte oemotsagd.  Steven D Anderman anser att konkurrensrättsliga
spörsmål inte hör hemma i immaterialrätten över huvud taget. För de fall en
immaterialrättighet inverkar negativt på konkurrensen anser han det vara ett problem som
bör få sin lösning inom ramen för konkurrensrätten. (Anderman, Steven D, EC Competition
Law and Intellectual Property Rights, Clarendon Press, Oxford, 1998, s. 246.)
 



33

tillfredsställer båda parter.121 Det finns därför tre tänkbara huvudalternativ
som skall tas med i beräkningen när ett nytt förslag skall läggas fram. Det
första bygger på 1993-års direktivförslag med ett mönsterskydd med en klar
begränsning av skyddsperioden. Den andra bygger på en slags tvångslicens
utifrån 1996-års direktivförslag, som innebär att något egentligt
mönsterskydd inte ges, utan snarare skall ses som en begränsad ekonomisk
kompensation. Den tredje lösningen är utifrån det nuvarande direktivet, där
möjligheten att mönsterskydda reservdelar helt utelämnas.

5.1 En treårig skyddsperiod

Skyddstidens längd för en immaterialrätt är i första hand en avvägning
mellan två intressen. Mönsterrättsinnehavarens intresse av att hinna med att
utnyttja mönstret kommersiellt står mot det allmänna intresset av att
motverka missbruk av denna exklusivitet.122 EG-kommissionens förslag till
mönsterdirektiv från juli 1993 syftade till att skapa balans mellan
rättighetsinnehavarens ensamrätt och tredje mans frihet att konkurrera. EG-
kommissionen valde att möjliggöra mönsterskydd för reservdelar, men att
ensamrätten till dessa tidsbegränsades till tre år.123

Ett EG-mönster kan idag skyddas antingen som oregistrerad eller registrerad
gemenskapsformgivning.124 För den oregistrerade
gemenskapsformgivningen är skyddstiden tre år, för den registrerade
maximalt 25 år från ansökan.125 En oregistrerad gemenskapsformgivning
skyddas från den dag mönstret gjordes tillgängligt för allmänheten inom
gemenskapen och ger under vissa förutsättningar innehavaren rätt att hindra
efterbildningar av formgivningen.126

Då det enligt mönsterförordningen ges en möjlighet till att uppnå ett treårigt
kopieringsskydd utan att behöva registrera, torde det ursprungliga förslagets
treåriga mönsterskydd ha spelat ut sin roll. För bilreservdelar är det ju främst

                                                
121 Se Kur, Annette, ”Freeze-plus” Melts the Ice – Observations on the European Design
Directive, International Review of Industrial Property And Copyright Law, Vol. 30, No.
6/1999, s. 620-632, s. 621.
122 Se Persson, Fredrik, Europeisk mönsterrätt och estetiskt syftande industridesign,
Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms Universitet, nr. 76,
Stockholm, 1994, s. 32.
123 Se Dahlgren, Ulf, Skyddet för reservdelar i nordiskt och europeiskt perspektiv, NIR
1994, s. 503-506, s. 505.
124 Skyddsmöjligheten för oregistrerad gemenskapsformgivning återfinns i Rådets
förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning, artikel 1
(2) (a) och artikel 11 (1). Skyddsmöjligheten för registrerad gemenskapsformgivning
återfinns i förordningens artikel 1 (2) (b) och artikel 12.
125 Ansökan görs vid OAMI – Byrån för harmonisering av den inre marknaden, i Alicante,
Spanien. Se http://www.oami.eu.int.
126 Efterbildningsskyddet täcker i princip alla oauktoriserade kommersiella förfaranden med
den efterbildade designen, såsom att tillverka, erbjuda, bringa i omsättning, utnyttja,
importera, exportera eller lagra produkter i kommersiellt syfte.  
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kopieringsmöjligheten biltillverkarna vill utesluta.127 Skulle reservdelar i det
kommande lösningförslaget anses vara skyddsvärda men att skyddstiden
begränsas till tre år uppfyller i så fall det formlösa skyddet för oregistrerad
design samma funktion.

5.2 En form av tvångslicensiering

1996 års direktivförslag har liknats vid en form av tvångslicens, dock utan
någon rättslig bindning mellan parterna.128 Med en tvångslicens reglerad
innebär detta att reservdelar av typen must-match kan registreras som
mönster, dock med en skyldighet för immaterialrättsinnehavaren att utge
licens från den dag som delen sätts på marknaden.129 

Det intressanta med 1996-års förslag om tvångslicensiering var att
kommissionen utgick ifrån att situationen från början medförde ett tvång att
licensiera. I tidigare praxis har man konstaterat att det skall föreligga en
exceptionell situation för att man på detta sätt skall kunna inskränka det
exklusiva skydd som ett mönsterskydd normalt innebär. I dessa situationer
kan EG-domstolen bedöma omständigheterna så speciella att rättigheter som
tillhör kärnan av immaterialrätten inte kan utövas utan att det strider mot
EG:s konkurrensregler.130 

Detta torde innebära att kommissionen i 1996-års förslag konstaterat att
reservdelsmarknadens krav på kompatibilitet och dess inbyggda skevhet är
ett exempel på en sådan exceptionell situation. I stället för att riskera att
konkurrensreglerna slår igenom har man från början meddelat ett tvång för
originaltillverkaren att licensiera. 

Mogens Koktvedgaard anser att tvångslicens är den lämpligaste lösningen
på reservdelsfrågan. Han anser att man bör försöka behålla reservdelsfrågan
inom immaterialrätten och inte ”släppa” bedömningen till konkurrensrätten
och konkurrensmyndigheterna. Finns tvångslicens reglerat i lagen leder det
till att de inblandade uppmanas driva konstruktiva förhandlingar för att
undvika tvånget.131 Resultatet kan annars enligt Schovsbo bli att man
förutom att ha en rad komplicerade bestämmelser, som tar sikte på att lösa

                                                
127 Se t.ex. Patent Eye 8/95, Mönsterstrategier hos Volvo, s. 22-23, s. 23.
128 Se Tillberg, Joanna, Mönsterskydd i Europa, Kommissionens ändrade förslag, NIR 1996
s. 163-169, s. 168.
129 Se Tillberg, Joanna, Mönsterskydd i Europa, Kommissionens ändrade förslag, NIR 1996
s. 163-169, s. 166.
130Joined Cases C-241 och 242/91, Radio Telefis Eirann (RTE) and Independent Television
Publications Ltd (ITP) (Magill appeal), April 6, 1995, [1995] ECR I-743, [1995] 4 CMLR
718.
131 Se Patent Eye 9/99, Skyddet av den allt viktigare produktdesignen lyfts fram, s. 18-35, s.
19.



35

reservdelsproblemet, därutöver måste leva med risken att konkurrensrätten
griper in. Schovsbo kallar detta ”det värsta av två världar”.132

Den framtida lösningen på reservdelsfrågan skall bygga på de tidigare
direktivförslagen.133 Trots att bilbranschen refuserade 1996-års
direktivförslag om tvångslicensiering kan man alltså inte utesluta att det
ändå kan bli ett mönsterskydd med en medförande skyldighet att licensiera, i
syfte att reglera den speciella struktur som gäller på marknaden för
reservdelar.

5.3 Uteslutning 

Strategin för dagens biltillverkare verkar vara att hålla nere priset på den nya
bilen och fördela en del av bilens produktionskostnad till efterförsäljningen
av reservdelar till denna. Detta är möjligt så länge ett mönsterskydd för
reservdelar existerar. Ett mönsterskydd för reservdelar ter sig ur detta
perspektiv som ett ytterst lukrativt sätt att utnyttja denna marknadssituation,
genom att ta ut ett högre pris på reservdelen än vad fri konkurrens skulle
tillåta. Ett undantag för reservdelar gör att biltillverkarnas delar blir utsatta
för konkurrens, vilket med marknadskrafternas hjälp torde leda till ett lägre
pris.

Det nuvarande mönsterdirektivet utesluter möjligheten till att skydda
reservdelars formgivning. Att immateriell äganderätt inskränks för att främja
konkurrensen, vilket rättfärdigas genom ett konsumentintresse, har blivit allt
vanligare. Ett undantag från mönsterskyddet för reservdelar är ännu ett
exempel på detta.134 

Den nuvarande lösning har kallats freeze-plus, vilket som vi tidigare sett
innebär att den nationella lagstiftaren enbart får införa bestämmelser som
syftar till att liberalisera reservdelsmarknaden. Att utesluta reservdelar från
mönsterrättens omfång ligger så att säga i tiden. I flera av de länder som på
senare tid har reformerat sin mönsterlagstiftning har möjligheten att
mönsterskydda reservdelar uteslutits. I England, Italien och Spanien har
begränsningar i skyddet såvitt avser reservdelar som används vid reparation
införts.135

Ett mönsterskydd för reservdelar har enligt Koktvedgaard och Levin inget
med mönsterskyddets syfte att skaffa, som enligt dem är att skapa incitament

                                                
132 Se Schovsbo, Jens, Graensefladespørgsmål mellem immaterialretten og
konkurrenceretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1996, s. 256.
133 Se mönsterdirektivet, preambeln, artikel 19
134 Se Hulth, Lottie-Ann, Mönsterskydd för reservdelar m.m. Om konsten att göra en
politisk konflikt till en svårtolkad lagprodukt, NIR 2002, s. 396-408, s. 396.
135 Se Koktvedgaard, Mogens; Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, Upplaga 6:2,
Norstedts juridik, 2000, s. 278 f.
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till ny (god) design.136 Även Schovsbo ansluter sig till den uppfattningen då
han anser att reservdelar inte hör hemma i mönsterrätten.137 

Att helt utesluta möjligheten att kunna mönsterskydda reservdelar torde
dock vara en orimlig lösning på reservdelsproblematiken. Även om det i de
tidigare direktivförslagen gjorts klart att en reservdel aldrig kan få ett
fullgott mönsterskydd har det heller aldrig talats om att man helt skall
utesluta möjligheten att mönsterskydda reservdelar. Det borde således inte
föreligga hinder för att man inför någon typ av mönsterskydd. Ett eventuellt
mönsterskydd för reservdelar skall dock vara väl avvägt efter
konkurrensrättsliga principer, eftersom det är dessa som sätter gränser för
immaterialrätten.

                                                
136  Se Koktvedgaard, Mogens; Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, Upplaga 6:2,
Norstedts juridik, 2000, s. 279.
137 Se Schovsbo, Jens, Graensefladespørgsmål mellem immaterialretten og
konkurrenceretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1996, s. 254.
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6 Analys
På grund av kompatibilitetskravet med huvudprodukten samt den ensamrätt
en immaterialrätt ger, kan konsekvenserna av ett mönsterskydd för
reservdelar bli förödande för konsumenterna. Konsumenten har då inget
annat val än att köpa ”original”. Bilköparen förbinder sig därmed vid
införskaffandet av bilen även att köpa bilens reservdelar av biltillverkaren.
Från att ha köpt en bil på en marknad med fri konkurrens blir konsumenten
därmed bunden till den efterföljande monopolsituationen som råder på
marknaden för de mönsterskyddade reservdelarna. Därmed följer också att
priset är det som biltillverkarna kräver. Rent teoretiskt tillåter en
monopolsituation biltillverkarna att höja priset upp till den prisnivå
bilägaren anser det vara värt att återställa bilen i dess ursprungliga skick.

Undersökningar visar att de reservdelar som biltillverkaren tillverkar kostar
mer om de är mönsterskyddade än om de är utsatta för konkurrens. Å andra
sidan kan biltillverkaren hävda att utan skyddet kommer anskaffningspriset
på huvudprodukten (bilen) bli högre. Frågan är alltså var producenten ska ta
betalt för omkostnaderna, genom priset på huvudprodukten eller vid
försäljning av reservdelarna?

Produktionskostnaderna för biltillverkarna verkar med ett mönsterskydd
skjutas över till den lukrativa reservdelsmarknaden Ett undantag från
mönsterskyddets exklusivitet skulle då troligen medföra en viss ökning
nybilspriset. I slutändan är det trots allt konsumenten som får betala, genom
en dyrare bil eller genom dyrare reservdelar. Jag anser det dock vara viktigt
för konsumenten att själv kunna välja. Undantas biltillverkarna från
möjligheten att mönsterskydda sina reservdelar innebär detta att
konsumenten har möjlighet att välja ett billigare plagiat. En konsument är
inte i sig en homogen målgrupp, vissa är villiga att betala lite extra för att
köpa delar från originaltillverkaren, andra tänker mer på ekonomin och vill
ha ett billigare alternativ. På en marknad med fri konkurrens kan dock
konsumenten själv välja, något som ett mönsterskydd för reservdelar kan
förhindra.

Ser man på de undantagsformer som framkommit i de olika
direktivförslagen kan man konstatera att även om en reservdel i övrigt
uppfyller kraven på särprägel och nyhet så har den aldrig kunnat ges ett
fullgott mönsterskydd enligt EG-mönstret. Anledningen till detta är att man
med ett mönsterskydd för reservdelar riskerar att komma alltför långt ifrån
mönsterskyddets syfte, att ge skydd för intellektuella prestationer och främja
utvecklingen på formgivningens område. Genom att refusera 1996-års
förslag från kommissionen om en slags tvångslicensiering, där ersättning för
forsknings- och utvecklingskostnader skulle ges, har bilbranschen visat att
de är mer intresserade av att skapa en egen marknad, en monopolsituation
som stänger ute fristående tillverkare av deras reservdelar, än att få skydd
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för sitt skapande. Biltillverkarnas försök att utnyttja ensamrättens
konkurrensrättsliga fördelar i allt för stor utsträckning medförde att man
hamnade utanför mönsterskyddets syfte.  

EG-domstolen har konstaterat att det finns situationer inom utövandet av
immaterialrättens kärna som är så exceptionella att ett ingrepp av
gemenskapsrättens konkurrensregler är nödvändigt och motiverat. Även om
det inte uttalats av EG-domstolen kan man se kommissionens tidigare
direktivförslag, främst 1996-års förslag om mönsterdirektiv, som att de
skeva marknadsvillkoren för mönsterskyddade reservdelar är just en sådan
exceptionell situation, där konkurrensrätten får ha företräde och således
ingripa på själva kärnan av immaterialrätten. Detta eftersom kommissionen i
1996-års förslag redan från början reglerat om tvångslicensiering.
Biltillverkarnas dominerande ställning på marknaden för sina egna
reservdelar i kombination med kravet på kompatibilitet kan därmed anses
innebära ett missbruk av det skydd som ges. Därmed torde marknaden för
reservdelar vara en sådan situation där gemenskapens konkurrensrättsliga
regelverk ges företräde.  

I det nuvarande mönsterdirektivet finns ett tillfälligt undantag för reservdelar
av typen must-match, som effektivt utestänger möjligheten att
mönsterskydda reservdelars formgivning. Skulle undantaget för must-match
kvarstå efter kommissionens genomgång av mönsterdirektivet, elimineras på
ett enkelt sätt risken att det konkurrensrättsliga regelverket kan sättas in. Ett
undantag eliminerar dock samtidigt all möjlighet för biltillverkarna att
erhålla någon typ av mönsterskydd för sina reservdelar. 

Konflikter mellan immaterialrätten och konkurrensrätten vad gäller
bilreservdelar uppkommer som vi tidigare sett pga. de olika intressen som
finns hos biltillverkare och konsumenter. Biltillverkarna ser ett
mönsterskydd som en möjlighet att återtjäna de investerings- och
utvecklingskostnader som gjorts på den nya formgivningen. Bilindustrin har
även ett mer långsiktigt krav på mönsterskyddet knutet till företagets
designprofil och good will. Konsumentens intresse består i att en vara skall
vara av en god kvalité, men samtidigt så billig som möjligt. Ett starkt
mönsterskydd för reservdelar ger upphov till monopolsituationer, som gör
att möjligheten för konsumenter att köpa billigare alternativ utesluts. Det
finns dock även ett konsumentintresse för ett visst mönsterskydd, då en
oinskränkt efterbildningsrätt skulle leda till en sänkt kvalitetsstandard på
marknaden för reservdelar. Ett väl avvägt mönsterskydd, som inte står i strid
med konkurrensrätten, kan därför vara till fördel även för konsumenten.

Mycket talar därför för att en rimlig avvägning vore att gå tillbaka till idén
om tvångslicensiering från 1996. Denna lösning innebär ett mönsterskydd
som är begränsat av de konkurrensrättsliga reglerna. Ett införande av en
reglering med tvångslicensiering ger då möjlighet för biltillverkarna att
kunna ta ut en något högre pris på sina delar, eftersom de har större krav på
lagerkapacitet och bättre kvalitet. Vid insikten om att de helt kan gå miste
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om möjligheten att mönsterskydda deras reservdelar får det nog anses vara
möjligt att biltillverkarna ser en ersättningsnivå motsvarande deras
forsknings- och utvecklingskostnader som en tillfredsställande lösning.
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