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Summary 
In the society we live in today the design of products has become more and 
more important. This development has resulted in an increased value for 
good design and the need for protection of design is now even more 
important than before. Industrial design can nowadays be protected through 
several types of legislation providing intellectual property rights. The type 
of protection that the legislators primarily provided for design work is The 
Design Act. I will in this essay present the developments of Swedish design 
protection up till today and also describe the requirements needed for a 
product to obtain design protection. Additionally this essay will discuss the 
European directives and regulations regarding design protection.  
 
The opportunity to protect a design through various legislation within 
intellectual property rights is currently rather wide. Swedish copyright 
protection would seem to be especially attractive as it is provided without 
any formal registration procedure and offers a somewhat wider protection 
than design protection. The copyright protection, valid for 70 years after the 
death of the originator provides longer protection than the design protection 
which can be extended up to 25 years only.  
 
Over the last few decades the possibility to obtain copyright protection for 
design has changed. During the 50s and 60s, obtaining copyright protection 
for utility design was seemingly easy in Sweden as no designated legislation 
for design protection existed. In the beginning of the 70s this situation 
changed through the introduction of the Swedish Design Act with stricter 
requirements regarding the ability to obtain copyright protection for design. 
However, the prerequisites for copyright protection changed again during 
the mid 80s towards more liberal requirements. Thereafter the established 
practice from the Swedish Supreme Court show relatively low requirements 
for obtaining copyright protection for utility design. The requirements of 
today can even in certain respects be considered to be back on the same 
level they were before the introduction of the Design Act. The fact that a 
design can be protected through both design protection and copyright 
protection may by a designer be considered advantageous at first glance. 
However, such overlapping protection may cause problems. 
 
The Swedish Design Act diverges from other Swedish intellectual property 
legislation. Intellectual property rights, including patent protection rights, 
trademark protection rights and design protection rights are all aimed at use 
for industrial purposes, whereas copyright protection is of a somewhat 
different nature. The purpose of copyright protection is not only to protect 
the economic investments made in a design product but also to protect the 
originator’s personal connection to his or her creation. This connection is in 
Swedish called den ideella rätten after the French term droit moral. The 
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protection of this right is absolute in accordance with Swedish legislation 
and can therefore principally not be eliminated by agreement.1  
 
Low requirements for copyright protection of utility design, limited 
precedent and lack of established practice from the Swedish Supreme Court 
may lead to uncertainty when doing business with design rights. Also 
presumptions concerning labour law show a clear diversity between 
copyright protection and design protection. A businessman who believes he 
has bought any and all rights to a design may only have acquired a limited 
right to the design if it can be considered protected also by copyright. This 
situation can occur when an originator of a design may continue to claim his 
/ her droit moral or in Swedish ideella rätt. With these differences in mind I 
consider it to be unfortunate that the requirements for copyright protection 
for utility design today are on a seemingly low level. 

                                                 
1 There are exceptions to this principle regarding computer programs created as part of an 
employment.  
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Sammanfattning 
I vårt samhälle har produkters utseende och design kommit att bli allt mer 
viktigt. I takt med denna utveckling har också värdet på design ökat och 
behovet av skydd för design blivit större. Idag kan industridesign skyddas 
genom en rad lagar och förordningar på immaterialrättens område. Det 
skydd som lagstiftaren primärt avsett för formgivning och design är dock 
det mönsterrättsliga skyddet. I denna uppsats redogörs för det svenska 
mönsterrättsskyddets utveckling fram till idag och vad som krävs för att en 
produkt skall kunna åtnjuta mönsterrättsligt skydd. Redogörelsen behandlar 
också de EG-rättsliga direktiv och förordningar som finns på mönsterrättens 
område. 
 
Möjligheten att skydda en formgivning genom olika immateriella 
lagstiftningar är idag ganska stor. Speciellt attraktivt torde ett 
upphovsrättsligt skydd vara då det svenska skyddet dels uppstår formlöst,  
d v s utan någon registreringsprocess, dels innebär ett något vidare skydd. 
Det upphovsrättsliga skyddet sträcker sig längre än det mönsterrättsliga 
skyddet över tid då en mönsterrätt kan skyddas i 25 år samtidigt som en 
upphovsrätt är skyddad t o m 70 år efter upphovsmannens död.  
 
Under de senaste decennierna har möjligheten till upphovsrättsligt design- 
och formgivningsskydd förändrats. Under 50- och 60-talet fanns det, i brist 
på designerad lagstiftning för formgivning, goda möjligheter till 
upphovsrättsligt skydd för s k brukskonst. Efter mönsterskyddslagens 
införande vid början av 70-talet ändrades detta förhållningssätt till allt mer 
strikta bedömningar avseende vad som skulle anses kunna uppnå 
upphovsrättsligt skydd. Förutsättningarna för skydd ändrades dock igen mot 
ett generösare förhållningssätt under mitten av 80-talet. Sedan dess har 
praxis visat på relativt lågt ställda krav för brukskonst gällande vad som 
skall kunna anses vara föremål för upphovsrätt. I viss mån kan kraven för 
skydd idag anses vara tillbaka på den nivå de var innan införandet av 
mönsterskyddslagen. Att en formgivning kan skyddas med både mönsterrätt 
och upphovsrätt är vid en första anblick givetvis positivt för en formgivare. 
Det överlappande skyddet kan dock innebära problem. 
 
Den svenska upphovsrättslagstiftningen skiljer sig från de övriga svenska 
immateriella lagstiftningarna. Medan immateriella rättigheter såsom 
patenträtten, varumärkesrätten och mönsterrätten är ämnade att nyttjas 
industriellt har upphovsrätten en något annorlunda karaktär. Upphovsrätten 
syftar nämligen inte endast till att skydda de ekonomiska investeringar som 
gjorts i en skapelse utan syftar också till att skydda upphovsmannens 
personliga koppling till sitt verk. I svensk upphovsrätt går denna koppling 
under benämningen den ideella rätten. Skyddet för den ideella rätten är i 
svensk rätt absolut och kan därmed i princip inte avtalas bort.2 
 
                                                 
2 Undantag finns dock gällande upphovsrätt till datorprogram skapade i ett 
anställningsförhållande.  
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Med lågt ställda krav för vad som kan anses upphovsrättsligt skyddat som 
brukskonst kan ett oreglerat rättsläge och brist på praxis innebära en stor 
osäkerhet vid handlandet med rättigheter till formgivning och design. Även 
arbetsrättsliga presumtioner visar på en tydlig skillnad mellan 
upphovsrättsligt skyddad design och mönsterrättsligt skyddad design. En 
näringsidkare som tror sig ha köpt en fullständig rättighet till en 
formgivning kanske i själva verket endast innehar en begränsad rätt om 
formgivningen i fråga kan anses vara upphovsrättsligt skyddad. Detta 
eftersom den ursprunglige upphovsmannen fortfarande kan hävda sin ideella 
rätt till verket.  Med dessa skillnader i åtanke anser jag det vara olyckligt att 
kraven för upphovsrättsligt skydd för brukskonst idag ligger på den till 
synes låga nivå de gör.  
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Förord 
Vid sidan av mina juridikstudier har jag under många år arbetat med musik. 
Ur den aspekten ter det sig nog inte speciellt konstigt att jag haft ett intresse 
för immaterialrätt. När den uppmärksammade domen i det s k Mini Maglite-
målet förkunnades 2009 väcktes en frågeställning hos mig rörande 
designskydd. En frågeställning som jag arbetat för att besvara genom denna 
uppsats. 
 
Mitt intresse för immaterialrätt har utöver specialkurser vid Juridicum i 
Lund lett till en magisterexamen i Design- and Innovation Law vid Malmö 
Högskola. Ett program som handhades av Ulf Maunsbach. Ulf blev 
sedermera min handledare för mitt examensarbete vid Juridicum och jag vill 
passa på att tacka Ulf för givande möten och god handledning under den 
period jag arbetat med min uppsats.  
 
Jag vill också passa på att tacka Emma samt mina föräldrar Lars och Inger 
för stöd under arbetets gång. 
 
 
 
Lund i december 2011 
 
Erik Odsell 
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1 Inledning  

1.1 Uppsatsens syfte 

I vår samtid har vi vant oss vid att omge oss med estetiskt tilltalande 
produkter. De mest alldagliga varor vi kan tänka oss har formgivits med en 
design som antingen skall tilltala oss rent visuellt eller åtminstone väcka 
associationer till något som producenten av varan vill att vi skall tänka på. I 
många fall kan man säga att det designade utseendet på en produkt är minst 
lika viktigt som produktens innehåll och syfte. Designen av en produkt blir 
idag ett viktigt led i marknadsföringen av en producents totala verksamhet.  
 
Det svenska mönsterskyddet har successivt utökats genom åren och omfattar 
idag en stor mängd produkter. Samtidigt som det svenska mönsterskyddet 
ger ett väl fungerande skydd för industriell formgivning har praxis på senare 
år visat att många av de produkter som mönsterskyddas redan har ett 
immaterialrättsligt skydd genom upphovsrättslagens bestämmelser om 
brukskonst. I denna uppsats skall jag analysera huruvida det 
upphovsrättsliga brukskonstskyddet utvidgats och hur det i så fall förhåller 
sig till det mönsterrättsliga skyddet samt vilka konsekvenser en sådan 
förändring kan medföra. Uppsatsen syftar till att utreda vilka förutsättningar 
som måste vara uppfyllda för att en skapelse skall kunna åtnjuta 
mönsterrättsligt skydd respektive upphovsrättsligt skydd. Uppsatsen skall 
också utreda vad ett överlappande skydd mellan de båda skyddsformerna 
kan innebära. I detta hänseende kommer jag också att kort belysa vad ett 
mönsterrättsligt respektive ett upphovsrättsligt skydd innebär i ett 
anställningsförhållande.   
 
Att överlappningar sker inom det immaterialrättsliga området är ingen 
nyhet. Rättsområdets beskaffenhet innebär att överlappningar i många fall är 
vanligt. Upphovsrättslagens tionde paragraf stadgar också att en skapelse 
kan skyddas med både mönsterrättsskydd och upphovsrättsskydd. 
Mönsterrättsskyddet och upphovsrättsskyddet har dock en betydande 
övergripande skillnad, mönsterskyddet är i sin helhet anpassat för ett 
industriellt nyttjande. Så är inte fallet med upphovsrätten. Denna 
grundläggande skillnad gör att just överlappningar mellan dessa två 
lagstiftningar i mina ögon blir intressant. Lagstiftningarna kan vid en första 
anblick anses omfatta samma typ av skyddssubjekt. Dock har det 
upphovsrättsliga skyddet i praktiken ett mycket vidare skyddssubjekt än det 
mönsterrättsliga. Det är denna skillnad som gör min frågeställning relevant.  
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1.2 Metod och material 

Arbetet följer till stora delar en traditionell rättsdogmatisk metod, vilket 
innebär att jag kommer att tolka förarbeten, författningar, rättspraxis och 
doktrin.3 Uppsatsen är dock skriven ur ett funktionalistiskt perspektiv med 
betoning på den utveckling som skett på det aktuella rättsområdet. Genom 
att tolka förarbeten skall jag försöka belysa de olika lagarnas syfte där det är 
relevant för frågeställningen. Detta skall jag sedan försöka jämföra med hur 
lagarna tillämpas i praktiken genom att dels analysera praxis från HD, dels 
analysera avgöranden från OHIM:s besvärskammare och 
ogiltighetsavdelning, avgöranden från Patentbesvärsrätten samt yttranden 
från Svensk Forms Opinionsnämnd. 
 
Uppsatsen riktar sig till personer med kunskaper inom juridik i allmänhet 
och personer med viss kunskap inom immaterialrätt i synnerhet. Med detta i 
åtanke kommer denna uppsats inte gå djupare in på den roll immaterialrätt, 
som rättsområde, har inom ett samhälle där konkurrensfrihet råder. 
 
 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet behandlar svensk lagstiftning. Den svenska mönsterrätten har idag 
harmoniserats med de andra europeiska medlemsländerna inom EU genom 
implementerandet av det europeiska mönsterdirektivet4. Resultatet har inom 
svensk rätt inneburit en utvidgning av skyddssubjektet. Detta innebär att 
mitt arbete kommer att behandla den svenska mönsterrättens bakgrund och 
syfte i allmänhet men utvecklingen och skyddsomfånget sedan 
mönsterdirektivets införande i synnerhet. Av utrymmesskäl kommer fokus i 
uppsatsen att ligga på de aspekter i mönsterskyddslagen samt 
upphovsrättslagen som är relevanta för frågeställningen. Varken 
mönsterskyddslagen eller upphovsrättslagen kommer att behandlas i sin 
helhet. 
 
Design kan åtnjuta skydd även genom annan lagstiftning såsom 
varumärkesskydd eller skydd mot vilseledande reklam inom 
marknadsföringsrätten. Dock kan det anföras att mönsterskydd är den 
primära skyddsform som lagstiftaren avsett för designprodukter. Eftersom 
denna uppsats främst är en komparativ studie mellan mönsterrätt och 
upphovsrätt kommer den inte att behandla annan immateriell lagstiftning 
som kan fungera som skydd för design.  
  
 

                                                 
3 Peczenik, Alexander, Juridikens teori och metod. En introduktion till allmän rättslära, 
Nordstedts Juridik, Göteborg, 1995, s. 35-40 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om 
mönsterskydd 
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1.4 Disposition 

Efter det inledande kapitlet kommer jag att ge en bakgrund till den svenska 
mönsterskyddslagstiftningen samt den utveckling den genomgått fram till 
idag. Därefter skall jag belysa vad ett mönsterrättsligt skydd de facto 
innebär och under vilka förutsättningar det kan erhållas. Efter en 
genomgång av mönsterrätten kommer jag att göra en liknande genomgång 
av upphovsrätten. Efter en historisk bakgrund och en genomgång av den 
utveckling som skett på skyddet för brukskonstens område kommer jag att 
försöka lägga stor vikt vid den praxis som finns gällande skyddet för 
brukskonst. Detta för att försöka fastställa vad som krävs för 
upphovsrättsligt designskydd idag. Med rättsutveckling och förutsättningar 
för skydd i åtanke vill jag sedan belysa det överlappande skydd som finns 
mellan de två immaterialrättsområdena och eventuella problem som kan 
uppstå. Slutligen kommer jag att redogöra för mina reflektioner kring det 
rådande rättsläget idag. 
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2 Mönsterrättslig historia 

2.1 I begynnelsen 

Mönsterskyddet är i svensk rätt en relativt gammal företeelse. I begynnelsen 
avsåg skyddsformen gobeläng- och tygmönster men över tid har 
skyddsformen kommit att ändras till att omfatta industriella produkters form 
och utseende.5 För att få en tydlig bild av mönsterrättens syfte är det dock 
av vikt att belysa dess tillkomst. 
 
Redan 1753 fanns det i svensk rätt en förordning gällande mönster för 
sidentyger. Förordningen var i stora drag en direkt översättning av den 
motsvarande franska lagstiftning som tillkommit 1744 men förordningen 
fick i praktiken aldrig någon större betydelse i Sverige.6 Först 1899 
utökades vårt mönsterrättsliga skydd med lagen om skydd för vissa mönster 
och modeller. Precis som ordet vissa antyder gällde lagen bara ett begränsat 
område, i detta fall prydnadsföremål inom metallindustrin.7  
 
Under senare hälften av 1900-talet hade delar av den svenska 
immaterialrättslagstiftningen ändrats, 1960 års lag om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk, 1960 års lag om rätt till fotografisk bild, 
1960 års varumärkeslag samt 1964 års framlagda förslag till ny patentlag. 
Med detta i åtanke menade lagstiftaren att mönsterskyddet befann sig i en 
brytpunkt mellan de olika nya lagstiftningarna.8 I förarbetena till 
mönsterskyddslagen anges följande Det rör sig beträffande mönster 
mestadels om att skydda sådan formgivning, som visserligen utgör en 
nyskapelse men dock icke når upp till den konstnärliga höjd, som bör vara 
ett villkor för att skydd enligt upphovsrättslagen, och icke heller äger 
tillräcklig uppfinningshöjd för att patent skall kunna ifrågakomma. 
Mönsterskyddet anses å andra sidan stå helt utan inflytande utav huruvida 
formgivningen är inarbetad på marknaden. I vissa fall av inarbetande kan 
känneteckensskydd enligt varumärkeslagen och därmed likartad lagstiftning 
emellertid åberopas.9 Vidare anger mönsterskyddsutredningen att 
konsumenter i allmänhet ställer högre krav på hantverks- och 
industriprodukters utseende och form. Dylika föremål skall inte längre 
endast vara tjänliga sitt syfte och ändamål utan även vara estetiskt 
tilltalande. Utredningen framhäver att det inom svensk rätt finns ett behov 
av en mönsterrättslig lagstiftning som erbjuder skydd för formgivning som 

                                                 
5 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 346 
6 Se SOU 1965:61, s. 34-35 
7 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 347 samt Bernitz, U. – Karnell, G. – Pehrson, L. – Sandgren, C., Immaterialrätt 
och otillbörlig konkurrens, 11:e upplagan, Jure, Stockholm 2009, s. 195 
8 Se SOU 1965:61, s. 60 
9 Se SOU 1965:61, s. 60 
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inte uppfyller de krav på konstnärlig standard som finns inom 
upphovsrättslagen för att ett upphovsrättsskyddat verk skall föreligga.10 

Den svenska utredningen från 1965 resulterade sedermera i 
Mönsterskyddslagen (1970:485) nedan kallad ML. Vid lagens 
ikraftträdande 1970 fanns det inslag i dess bestämmelser som internationellt 
sett var nydanande vid denna tidpunkt. Bl a gjordes ingen skillnad mellan  
s k nyttomönster och prydnadsmönster. Något som på senare år är kutym 
inom den harmoniserade europeiska lagstiftningen.  
 
 

2.2 Det europeiska mönsterskyddet 

Redan 1959 inleddes försök med att harmonisera de europeiska 
mönsterskyddslagarna inom Europa. Det var då den Europeiska 
kommissionen tillsatte sin första arbetsgrupp för nämnda syfte.11 Arbetet var 
långt ifrån problemfritt. De olika europeiska mönsterskyddslagstiftningarna 
skilde sig på en rad betydande punkter. Bland annat kan nämnas 
förekomsten av överlappande rättsskydd, s k kumulativt skydd, exempelvis 
mellan mönsterskyddslagstiftningen och upphovsrätten. I en del länder 
förekom kumulativt skydd medan det i andra länder var förbjudet. De stora 
olikheterna bidrog i hög grad till svårigheterna att komma fram till ett 
konkret förslag om harmonisering. Det var först i oktober 1998 som 
Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd godkändes.12 
Direktivet tog sikte på de regleringar som har betydelse för den inre 
marknaden.13 I praktiken innebar detta att direktivet avsåg bestämmelser om 
det skyddsbara området, skyddsförutsättningar, ensamrättens innehåll, 
omfattning, giltighetstid, särskilda hinder mot mönsterrätt samt upphörande 
eller ändring av registrering. Andra aspekter, såsom bestämmelser om 
ansvar, ersättningsskyldighet o s v, lämnades till de enskilda 
medlemsländerna att bestämma.14 Mönsterskyddsdirektivet 
implementerades i svensk rätt den 1 juli 2002. 15 Det har dock gjorts senare 
förändringar i den svenska lagstiftningen baserade på EG-förordningen om 
gemenskapsformgivning, nedan kallad EG-FGF16. Denna trädde ikraft den 6 
mars 2002 och tillämpas sedan dess som gällande svensk rätt.17 
Förordningen skapar ett enhetligt mönsterskydd för EG (vid sidan av de 
                                                 
10 Se SOU 1965:61, s. 61 samt Prop. 1969:168, s. 49 
11 Se Barrera, M-H, Design Law: Protecting a paradox, The Cardozo Electronic Law 
Bulletin, volym 5, artikel 10, 1999 – eller se 
http://www.jus.unitn.it/cardozo/review/Business/Barrera1.html 
12 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om 
mönsterskydd 
13 Den inre marknaden innebär den gemensamma marknaden inom EU-ländernas 
medlemsländer 
14 Se prop. 2001/02:121, s. 32 
15 Mönsterskyddsdirektivets implementerande i ML genom SFS 2002:570 samt i 
Mönsterskyddsförordningen, nedan MF, genom SFS 2002:572 
16 Rådets förordning (EG), nr 6/2002 av den 12 december 2001 om 
gemenskapsformgivning 
17 EG-förordningen har införts i ML genom SFS 2004:1154 samt i MF genom SFS 
2004:1165 
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nationella, harmoniserade mönsterlagarna) i form av ensamrätt som gäller 
för alla länder inom gemenskapen.18 EG-FGF har bland annat spelat en 
viktig roll för möjligheten till ett oregistrerat mönsterskydd. Se vidare kap 
3.4.2. 
 
Förordningen är rent praktiskt sett direkt tillämplig i medlemsstaterna och 
därmed också i Sverige. Dess innehåll motsvarar dock rent materiellt 
direktivet samtidigt som terminologin är densamma.19 En helt ny 
formskyddslag har föreslagits genom SOU 2001:68 (Förslag till 
formskyddslag). Om, och i så fall när denna lag kan komma att meddelas är 
fortfarande osäkert.   

                                                 
18 Se Bernitz, U. m fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 11:e upplagan, Jure, 
Stockholm 2009, s. 201 
19 Se prop. 2001/02: 121, s. 41 
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3 Svenskt mönsterrättsskydd 

3.1 Inledning 

Mönsterrättsskydd är ett industriellt immaterialrättsskydd. Enligt ML liksom 
EG-FGF avser skyddet en produkts utseende. Det är således en produkts 
formgivning och design som är det intressanta ur ett mönsterrättsligt 
perspektiv. En eventuell bakomliggande teknisk idé till produkten är i detta 
hänseende ovidkommande. En sådan idé kan istället skyddas med patenträtt 
alternativt genom bruksmönsterskydd i vissa delar av Europa.20 

Mönsterskydd kan erhållas genom registrerad gemenskapsformgivning, 
oregistrerad gemenskapsformgivning samt genom nationell 
mönsterregistrering. Se vidare kapitel 3.4.2. 
 
 

3.2 Vad kan skyddas med mönsterskydd? 

I ML 1§ framgår vad som kan skyddas med mönsterrätt i Sverige. Som ovan 
nämnts är utseendet på en produkt det som skall bedömas gällande om 
produkten kan åtnjuta mönsterskydd. Det spelar ingen roll om utseendet 
präglas av tvådimensionella företeelser eller tredimensionella.21 Begreppet 
mönster definieras som ”en produkts eller produktdels utseende, som 
bestäms av själva produktens detaljer eller av detaljer i produktens 
utsmyckning särskilt vad gäller linjer, konturer, färger, former, ytstrukturer 
eller material”.22 Vidare definierar lagtexten produktbegreppet på följande 
sätt ”ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål, inbegripet 
delar som skall monteras till en sammansatt produkt, förpackningar, 
utstyrsel, grafiska symboler och typsnitt, men inte datorprogram”.23 
Avslutningsvis klargörs vad som avses med en sammansatt produkt som 
något som består av flera utbytbara beståndsdelar som kan tas isär och på 
nytt fogas samman.24 Utöver det uppräknade omfattar lagen även 
reservdelar som när de fogats samman i den sammansatta produkten också 
förblir synliga vid normal användning25 

I lagtexten har lagstiftaren valt att använda ordet produkt som en 
övergripande benämning av det som kan skyddas. Detta utgör en skillnad 
från ML före införandet av Mönsterskyddsdirektivet. I tidigare ML 

                                                 
20 Bruksmönsterskydd är ett patentbesläktat skydd som förekommer i en del andra 
Europeiska länder där bl a uppfinningshöjdskravet ser lite annorlunda ut än inom 
patenträtten. – Se Bernitz, U. m fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 11:e 
upplagan, Jure, Stockholm 2009, s. 187-188 samt s. 205  
21 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 357 
22 ML 1§, 1 p. samt artikel 3.a EG-FGF 
23 ML 1§, 2 p. samt artikel 3.b EG-FGF 
24 ML 1§, 3 p. samt artikel 3.c EG-FGF 
25 ML 2a§ samt artikel 4 p.2 EG-FGF 
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användes istället begreppet vara. De båda olika benämningarna avser 
egentligen samma typ av föremål, dock råder det inget tvivel om att 
begreppet produkt omfattar mer än begreppet vara. En produkt behöver 
nämligen inte vara ett fysiskt föremål utan även en rad andra företeelser kan 
räknas till denna kategori, t ex grafiska symboler och typsnitt. Noteras bör 
att den uppräkning av produkter som görs i ML inte är uttömmande26 samt 
att datorprogram uttryckligen utesluts från begreppet produkt i ett 
mönsterrättsligt hänseende.27 
 
 

3.3 Innebörden av mönsterskydd 

En mönsterrätt ger rättighetshavaren till mönstret en ensamrätt att nyttja den 
skyddade formgivningen eller designen kommersiellt. Innebörden av denna 
ensamrätt framgår av 5 § ML samt artikel 19.1 EG-FGF. Ingen annan än 
rättighetshavaren får utan samtycke tillverka, bjuda ut, marknadsföra, införa 
till eller utföra från Sverige eller använda en produkt som mönstret ingår i 
eller används på eller att lagerhålla en sådan produkt för ändamål som nu 
sagts. Noteras bör att uppräkningen inte är uttömmande. Skyddsomfånget 
för ensamrätten är något vidare för ett registrerat mönsterskydd än för ett 
oregistrerat. Se vidare kapitel 3.4.2. 
 
Ensamrätten studeras enklast i förhållande till de undantag från ensamrätten 
som anges i 7 § ML. Där anges att ensamrätten inte omfattar nyttjande som 
sker för privat bruk och utan vinstintresse, nyttjande i experimentsyfte samt 
nyttjande som innebär återgivning i syfte att citera eller undervisa. Det 
sistnämnda förutsätter att sådana utnyttjanden är förenliga med god 
affärssed och inte oskäligt inkräktar på ett normalt utnyttjande av 
mönstret.28 
 
 

3.4 Särskilda skyddsförutsättningar 

I ML 2 § anges att produkten skall vara ny samt ha särprägel.29 Vidare 
anges också att en produkts utseende inte uteslutande får vara beroende av 
produktens funktion.30  
 
 

                                                 
26 Se prop. 2001/02:121, s. 46-47 
27 ML 1 § 2p.  
28 ML 7 § 1-3p.  
29 Jmf. Artikel 4-6 EG-FGF 
30 Se ML 4 a § samt artikel 8 EG-FGF 
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3.4.1 Nyhetskravet 
En produkt anses som ny om inget annat identiskt mönster gjorts allmänt 
tillgängligt före den dag då en ansökan om registrering gjorts eller före den 
s k prioritetsdagen.31 Med identiskt avses även utseenden som endast skiljer 
sig på oväsentliga punkter. I ML 3-3a §§ anges vad som räknas som allmänt 
tillgängliggörande. Ett mönster skall anses blivit tillgängligt för 
allmänheten om det har offentliggjorts i samband med registrering eller på 
annat sätt samt om mönstret har förevisats, använts i yrkesmässig 
verksamhet eller annars har blivit känt. Mönstret anses inte ha blivit 
tillgängligt för allmänheten om de omständigheter som nämnts ovan inte 
rimligen kunde ha blivit kända genom normal yrkesmässig verksamhet i 
kretsar inom den berörda sektorn inom gemenskapen före den dag en 
ansökan om registrering lämnades in eller, i förekommande fall, 
prioritetsdagen.32 Avsikten med denna bestämmelse är att till viss del ge 
avkall på ett globalt nyhetskrav. Begränsningen som avses i formuleringen 
”kretsar inom den berörda sektorn inom gemenskapen” skapades för att 
skydda den europeiska formgivningsindustrin mot påståenden om att ett 
mönster skall anses ogiltigt på grund av förekomsten av ett liknande 
mönster någon annanstans i världen då den europeiska industrin rimligen 
inte kunde känt till detta mönster inom ramarna för sin normala 
verksamhet.33 
 
Nyhetskravet i ML 2 § är givetvis centralt inom mönsterrätten. Det finns 
dock ett undantag. I ML 3a § anges det att ett mönster inte skall anses 
allmänt tillgängliggjort inom en period av 12 månader före 
registreringsdagen om det offentliggjorts av formgivaren själv, av någon 
annan som tillhandahållits uppgifter från formgivaren (exempelvis en 
förvärvare) eller till följd av missbruk i förhållande till formgivaren. Denna 
regel kallas nyhetsfrist eller grace period. Om dessa förhållanden råder går 
det alltså fortfarande att registrera mönstret.  
 
 

3.4.2 Registrerat eller oregistrerat 
mönsterskydd 

Bestämmelsen gällande nyhetsfrist är framförallt relevant avseende det 
oregistrerade mönsterskyddet. Trots att en formskapare inte registrerat sitt 
mönster betyder inte det att mönstret inte är skyddat. Under hela 
nyhetsfristen är mönstret skyddat i enlighet med artikel 11.1 EG-FGF. 
Under denna period kan formgivaren undersöka om hon bör registrera sitt 
mönster eller om ett oregistrerat mönsterskydd kan räcka. Om hon väljer att 
inte registrera mönstret gäller ett oregistrerat mönsterskydd mot 
efterbildning i 3 år. Detta kan vara ett fullgott alternativ om mönstret ifråga 

                                                 
31 Prioritetsdagen är den dag då prioritet åberopats i enlighet med 8-8d §§ ML 
32 Se prop. 2001/02:121, s. 54 
33 Se prop. 2001/02:121, s. 54 samt Franzosi, M, European Design Protection. Official 
Commentary of Proposal of Directive, Kluwer Law International, Haag, 1996, art. 6.  
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gäller produkter vars design kan anses ha kort livslängd. Detta kan vara 
fallet exempelvis gällande vissa modeprodukter eller skämtartiklar.34 Om 
hon däremot anser att en registrering är att föredra görs en ansökan antingen 
hos PRV för registrering här i landet eller för gemenskapsformgivning hos 
OHIM, Byrån för harmonisering inom den inre marknaden i Alicante. Om 
inga hinder mot registrering föreligger får formgivaren ett starkare skydd för 
sin produkt än det oregistrerade skyddet erbjuder. Efter registrering är 
mönstret skyddat, inte bara mot efterbildning utan även mot alla andra 
senare produkter som kan ge samma helhetsintryck som mönstret, i upp till 
25 år. Vid giltig registrering skyddas mönstret i 5 år med möjlighet för 
rättighetshavaren att förlänga skyddet under ytterligare 4 stycken 5 års 
perioder. Noteras bör att reservdelar dock kan skyddas i maximalt 15 år.35   
 
Vad som kan anses som hinder för registrering anges i 4-4a §§ ML. 
Mönstret får bland annat inte strida mot redan gällande mönsterrätter. Det 
gäller således både registrerade rättigheter och sådana som ännu inte är 
registrerade men där ansökan är inlämnad samt oregistrerade rättigheter. 
Vidare anges en rad andra hinder mot registrering i ovan nämnda paragrafer. 
Exempelvis får mönstret inte utan tillstånd innehålla annans skyddade firma, 
varumärke eller kännetecken, annans släktnamn, porträtt eller 
konstnärsnamn samt något som kränker annans redan gällande upphovsrätt.  
 
 

3.4.3 Särprägel 
Kravet på särprägel finns i ML 2 § 1st. Kravet är dock ytterligare preciserat 
i tredje stycket.36 Enligt artikel 5.1 i mönsterdirektivet skall ett mönster 
anses som särpräglat om det helhetsintryck, som en kunnig användare får av 
mönstret, skiljer sig från det helhetsintryck en sådan användare får av ett 
mönster som gjorts tillgängligt för allmänheten före den dag då en ansökan 
om registrering lämnades in eller före den dag från vilken prioritet räknas.37 
Vidare anges att vid bedömningen skall hänsyn tas till det 
variationsutrymme som funnits för formgivaren vid framtagandet av 
mönstret. Den väsentliga frågan i detta hänseende är vad som menas med en 
kunnig användare. Flera remissinstanser påpekade att det är svårt att 
bedöma vilka kvalifikationer en kunnig användare skall ha.38 Dock menar 
professor Marianne Levin att syftet med formuleringen torde vara att en 
helhetsbedömning skall göras av dem som har viss praktiskt erfarenhet på 
området.39 Det är inte önskvärt med en ren expertbedömning men samtidigt 
skall inte särprägeln bedömas av personer som inte alls har någon kännedom 
om området i fråga. Praxis gällande bedömningen av vem som anses som 
kunnig användare är begränsad. Dock finns viss vägledning att hitta i två 
                                                 
34 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 360-361 
35 ML 24 § 
36 Jfr. Artikel 6 EG-FGF 
37 Se Prop. 2001/02:121, s. 51 
38 Se Prop. 2001/02:121, s. 52 
39 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 362 
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tingsrättsdomar.40 Rättsfallen gällde mönsterrätt till två barnartiklar. I det 
första fallet gällde frågan mönsterrätt till en barnsked och i det andra fallet 
gällde frågan mönsterrätt till en napp. Tingsrättens bedömning av uttrycket 
kunnig användare var att personen ifråga var en förskolelärare, omsorgsfull 
förälder eller en inköpare. Med andra ord torde den kunniga användaren 
enligt svensk rätt vara en person som regelbundet handlar med och använder 
produkten ifråga. En ståndpunkt som liknar den som OHIM:s 
besvärskammare kommit fram till. I två fristående avgöranden klargör 
OHIM att den kunnige användaren inte är producent inom den aktuella 
varuklassen utan istället en konsument som vanligtvis köper produkter inom 
denna varuklass. Köparen har ett intresse av produkten och har uppnått 
kunskap om den genom att läsa tidningar och kataloger, besöka olika 
butiker osv.41 OHIM:s besvärskammare menar också att den kunnige 
användaren inte är direkt intresserad av produktens tekniska funktion. 
Således är denna person inte intresserad av detaljer på en produkt utan 
lägger vikt vid en helhetsbedömning.42 
 
Kravet på särprägel innefattar det som i mönsterrättssammanhang benämns 
som ”skillnadskravet”. När det fastställts vem som kan anses vara den 
kunnige användaren blir nästa steg att fastställa hur stor skillnad det måste 
vara mellan en befintlig mönsterskyddad produkt och en ny produkt vars 
producent vill ha mönsterskydd. I propositionen till genomförandet av 
mönsterdirektivet benämns skillnadskravet som ”den utseendemässiga 
distans som måste föreligga mellan ett tidigare registrerat mönster och ett 
nytt mönster för att det senare mönstret skall kunna få skydd”.43 Innan 
mönsterdirektivets införande ställdes kravet för särprägel på att mönstret 
väsentligt skiljde sig. I och med mönsterskyddsdirektivets art. 5.1 är kravet 
ställt till formuleringen skiljer sig.44 Vid en första anblick torde detta 
innebära att tröskeln för särprägel kan anses lägre nu än innan införandet av 
mönsterdirektivet. Dock framgår det samtidigt av ingresserna till både 
mönsterdirektivet samt mönsterförordningen att mönstrens helhetsintryck 
skall tydligt skilja sig.45 I propositionen till nuvarande ML står det vidare att 
skillnadskravet skall tolkas i ljuset av stycke 13 i ingressen. Detta borde 
innebära att det nuvarande särprägelskravet ligger på ungefär samma nivå 
som det tidigare kravet på väsentlig skillnad.46  
 
Värt att nämna är att i förarbetena till det europeiska mönsterdirektivet 
antyds det att särprägelskravet kan bedömas olika beroende av vilket 

                                                 
40 Se Attunda Tingsrätt den 15.4.2008, mål T 317-07 (barnskedar) och Stockholms 
Tingsrätt den 16.4.2009, mål T 27373-06 (nappar). 
41 Se Honda ./. Kwang R1391/2006-3, avgjort den 8 oktober 2007 samt  
Reflex ./. Fiam, R0250/2007-3, avgjort den 18 september 2007, 
42 Se Honda ./. Kwang R1391/2006-3, avgjort den 8 oktober 2007, p. 18 
43 Se Prop. 2001/02:121, s. 51 
44 Se Prop. 2001/02:121, s. 52 
45 Se ingressen till Mönsterdirektivet st.13 samt ingressen till EG-FGF st.14.  
46 Se Prop. 2001/02:121, s.110 samt Levin, M: Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, 
Norstedts Juridik, Stockholm 2011, s. 364 samt Bernitz, U. – Karnell, G. – Pehrson, L. – 
Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 11:e upplagan, Jure, Stockholm 
2009, s. 207-208 
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varuslag olika produkter och mönster tillhör.47 Exempelvis lägger olika 
branscher olika mycket vikt vid detaljer vid framtagandet av produkter som 
kan komma att bli föremål för mönsterskydd, vilket exemplen i kapitel 3.4.4 
kan illustrera. 
 
 

3.4.4 Skillnaden mellan nyhet och särprägel 
För den oinvigde kan nyhetskravet och kravet på särprägel anses snarlikt. 
Levin menar t o m att nyhetskravet eventuellt är onödigt då ett nyhetskrav 
redan finns inbakat i kravet på särprägel.48 Skillnaden klargjordes dock 
tydligt i ett avgörande från 2007 vid OHIM:s Ogiltighetsavdelning. Crocs 
Inc. gjorde gällande att en toffel som registrerats som 
gemenskapsformgivning av Casper V Sport inte var att anse som ny då den 
uppvisade alltför stora likheter med en toffel tillverkad av Crocs Inc.49 
Ogiltighetsavdelningen gjorde då en bedömning huruvida nyhetskravet var 
uppfyllt genom att sammanställa en lista över de likheter respektive 
olikheter som tofflorna visade. Sammanställningen visade på 7 likheter 
utöver de uppenbara likheterna så som klack, sula och överdel. Som likhet 
nämndes t ex att båda tofflorna hade liknande mått avseende klacken och att 
båda tofflornas överdelar och sidor hade hål. Sammanställningen visade 
vidare på 9 olikheter. Bland annat nämndes att antalet hål skiljdes sig samt 
att formen på hålen var olika. Dessa olikheter var inte att anse som 
oväsentliga och därför ansågs Casper V Sports toffel uppnå nyhetskravet. 
Avseende kravet på särprägel blev dock slutsatsen en annan. 
Ogiltighetsavdelningen påpekade att produktens design som helhet skall tas 
i beaktande vid bedömande av dess särprägel. De skillnader som fanns, 
gällande exempelvis form, proportioner samt hålens olika placering ansågs 
inte tillräckligt stora då formgivaren får 
anses ha haft relativt obegränsad 
variationsmöjlighet. Skillnaderna som 
fanns ansågs inte påverka den kunnige 
användarens helhetsintryck av produkten. 
 
 

Bild 1 
Crocs Inc. v Casper V Sport – 
Crocs Inc:s formgivning till 
höger.50 

 

                                                 
47 Se Commission of the European Communities: Green Paper on The Legal Protection of 
Industrial Design. Bryssel. 1991, s.74  
48 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 359 
49 Se. Crocs Inc ./. Casper V Sport, ICD 4182, avgjort den 5 december 2007  
50 Bildkälla: 
http://oami.europa.eu/pdf/design/invaldec/ICD%20000004182%20decision%20%28EN%2
9.pdf 

http://oami.europa.eu/pdf/design/invaldec/ICD%20000004182%20decision%20%28EN%29.pdf
http://oami.europa.eu/pdf/design/invaldec/ICD%20000004182%20decision%20%28EN%29.pdf
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I ett färskt avgörande från PBR klargörs också skillnaden mellan nyhet och 
särprägel.51I ett överklagande från CePe Plast AB och AWM Mold Tech 
AG yrkades att PRV:s avslag för registrering av deras nydesignade 
äggkartong skulle hävas. CePe Plast AB och AWM Mold Tech AG anförde 
att deras äggkartong både var ny och särpräglad i förhållande till tidigare 
registrerat mönster. Båda äggkartongsformerna var rektangulära och 
utformade så att under- och ovansida var formade för sex stycken ägg. Varje 
äggforms utsida hade vidare ett antal utbuktande, i höjdled avlånga och 
avsmalnande partier kallade ”pelare”. Dessa ”pelare” utmynnade sedan i 
samma antal ”fötter” under kartongen. Det nya mönstret bestod av fem 
pelare och fötter medan det äldre mönstret bara hade fyra. Vidare hade det 
nya mönstret, till skillnad från det äldre, en låsanordning samt en slät 
baksida på den övre delen av ”ägghalvorna”. Till detta kommer också att 
ytorna mellan ”ägghalvorna” i det yngre mönstret var fyllda av en 
mellanvägg med cirkulära försänkningar, medan det äldre mönstret har en 
fläns som följer ”äggens” form och fyrkantiga hål i ytorna mellan 
ägghalvorna. PBR gjorde baserat på denna information bedömningen att 
CePe Plast AB och AWM Mold Tech AG:s äggkartong skulle bedömas som 
ny. Med detta sagt var följdfrågan således om äggkartongen kunde anses 
vara särpräglad. PBR anförde att då flera av de grundläggande elementen, så 
som ”pelare” och ”fötter”, var likartade för både det nya och det äldre 
mönstret kan de detaljskillnader som åberopats för det nya mönstret inte 
anses vara tillräckligt för att ge en kunnig användare ett annat helhetsintryck 
än det som det äldre mönstret ger. Alltså kunde det nya mönstret ej anses 
vara särpräglat.  
 
I ett avgörande från OHIM gällande cykelhjul52 fastställde 
Ogiltighetsavdelningen att formgivarens variationsmöjligheter varit 
begränsade. Ett cykelhjul har en funktionell grundform och således skall den 
kunnige användaren lägga större vikt vid detaljer i mönstret som inte följer 
av den funktionella grundformen. Det nya mönstret hade en annan struktur 
på sitt nav, dess ekerfästen var längre samt ekrarna hade en ljusare nyans. 
Detta ansåg dock Ogiltighetsavdelning inte vara tillräckligt för att ge ett nytt 
helhetsintryck.    
 
Bild 2 
Rodi Comercial S.A. v Vuelta International S.p.A. – Ritning av det cykelhjul som nekades 
mönsterskydd till vänster, ritning av tidigare design till höger.53 
 

                                                 
51 Se PBR mål nr. 09-214, Beslut 2010-07-20 
52 Se OHIM ogiltighetsavdelningen, Rodi Comercial S.A. v Vuelta Internatonal S.p.A., ICD 
000000602 av den 10 februari 2006 (Cykelhjul)  
53 Bildkälla: 
http://oami.europa.eu/pdf/design/invaldec/ICD_000107115_decision_%28EN%29.pdf 

http://oami.europa.eu/pdf/design/invaldec/ICD_000107115_decision_%28EN%29.pdf
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Praxis från Högsta Domstolen avseende hur stor skillnad en produkts 
utseende måste ha från en tidigare registrerad produkt är begränsad och det 
finns inget vägledande avgörande från HD efter mönsterskyddsdirektivets 
införande. Eftersom det nuvarande särprägelskravet torde ligga på samma 
nivå som innan mönsterdirektivets införande54 kan det dock vara intressant 
att nämna ett fall från 1980.  
 
I NJA 1980 s. 575 hade HD att avgöra huruvida mönsterregistrering av den 
s k Mecca-Soffan skulle hävas p g a att dess mönster inte väsentligen skiljde 
sig från vad som blivit känt före dagen för registrering. I domen ställde HD 
ett relativt högt skillnadskrav. Domstolen anförde att skillnadskravet innebär 
att den utseendemässiga distansen inte skall vara av ringa betydelse och att 
det som regel krävs ett nytt helhetsintryck av mönstervaran.55 Vidare 
konstaterade domstolen att skillnadskravet skall hållas extra strängt 
avseende möbelvaror. Med andra ord fastställde HD redan 1980 att 
skillnader i dylika bedömningar bör göras beroende av vilken bransch den 
aktuella produkten hör hemma i. HD upprepade även denna ståndpunkt i 
NJA 1990 s. 168 gällande saxverktyg.  
 
Bild 3 
Mecca-Soffan56 

 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att detaljer i en design tillmäts olika 
stor betydelse beroende av vilken bransch produkten ifråga härrör till. Inom 
olika branscher finns det olika stor variationsmöjlighet vid skapandet av ett 
mönster. Ju större variationsmöjlighet som finns desto mindre hänsyn skall 
tagas till skillnader i detaljer. 
 
 

3.5 Mönsterrätt i ett anställningsförhållande 

Merparten av all design tillkommer inom ramen för olika företags 
formgivning. Således skapas de flesta mönster av formgivare i ett 

                                                 
54 Se avsnitt 3.4.3 
55 Se NJA 1980 s.575, s. 581 
56 Bildkälla: M. Levin, Formskydd s. 52, Liber Förlag, Helsingborg, 1984 
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anställningsförhållande till en arbetsgivare. Detta till trots finns det i ML 
inga specifika regler om arbetstagares mönster. Den rådande uppfattningen 
är dock att det sker en relativt vidsträckt rättsöverlåtelse till det företag där 
mönstret skapats.57 Avseende gemenskapsformgivning är förhållandet 
reglerat i artikel 14.3 i EG-FGF. I artikeln anges ”om inte annat avtalats, 
skall en formgivning som en anställd tagit fram som ett led i sina 
arbetsuppgifter tillfalla arbetsgivaren”58. I Sverige har det oreglerade 
rättsläget inte skapat några större problem. I merparten av dylika 
anställningsförhållanden är denna fråga med stor sannolikhet reglerad i 
arbetstagarens anställningsavtal. Därav är även praxis på området 
begränsad.59Med ökade ekonomiska värden för design är det dock fullt 
möjligt att frågan i framtiden kan komma att aktualiseras. När ett mönster 
kan vara föremål för både nationell registrering och gemenskapsskydd för 
formgivning kan det oreglerade rättsläget innebära problem.60 I den 
mönsterutredning som gjorts, med anledning av förslag till ny 
Formskyddslag, har det gemenskapsrättsliga stadgandet lett till att 
utredningen föreslagit att det införs en liknande presumtionsregel i nationell 
rätt.61  
 
Eftersom överlappande skydd mellan mönsterrätt och upphovsrätt idag är 
allt vanligare kan även det kumulativa rättsskyddet eventuellt innebära 
problem i detta hänseende. Se vidare kapitel 5.5 samt 6.2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 369 
58 Se den föreslagna svenska lydelsen av art. 14.3 EG-FGF i SOU 2001:68, s. 227 
59 I ett rättsfall från Arbetsdomstolen – AD 1983, nr 96, konstateras att särskild ersättning 
för framtagande av ett mönster inte skall utgå till en arbetstagare där mönsterframtagandet 
kan anses ingå i arbetstagarens normala arbetsuppgifter.     
60 Se Wolk, S, Arbetstagares immaterialrätter, 2:a upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2008, s. 134 
61 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 369 samt 78 § i SOU 2001:68 s. 153 samt 227 f 
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4 Upphovsrättslig historia 

4.1 I begynnelsen 

Dagens upphovsrätt har sitt ursprung i den boktryckarkonst som fanns på 
medeltiden.62 Sedan dess har den successivt förändrats och utvidgats och 
idag spelar den både kulturellt och ekonomiskt stor roll. För att belysa 
upphovsrättens syfte och funktion är det enligt min mening relevant att veta 
lite om dess bakgrund. 
 
Den västerländska tekniken att trycka böcker uppfanns på 1400-talet av 
Johan Gutenberg. Med denna följde sedermera vissa privilegier för 
författare och förläggare. Privilegiesystemet innebar att vissa boktryckare 
fick ensamrätt till att trycka och ge ut vissa böcker. Det är ur detta 
privilegiesystem vår upphovsrätt härstammar. 
 
Den första svenska lagstiftningen på området var ett kungligt reglemente för 
boktryckare i riket av år 1752. Reglementet syftade till att förena de tidigare 
privilegierna. I Europa kunde man dock urskilja två olika utvecklingslinjer 
för vad som skulle komma att bli vår tids upphovsrätt. Den ena 
utvecklingslinjen kommer från England och statuerades 1709 genom The 
Statute of Anne. Denna föreskrev att boktryckarens ensamrätt att trycka, och 
således mångfaldiga, en författares bok skulle gå tillbaka till författaren efter 
en viss tid. På så sätt kunde författaren välja att sedan låta någon annan 
trycka och mångfaldiga boken.63 Det är denna rätt att mångfaldiga som i det 
anglosaxiska rättssystemet är grunden för termen copyright. 
Copyrightsystemet är i hög grad främst ett kommersiellt betingat 
privilegium och var från början avsett att främja konkurrensen bland 
bokförlag. 
 
Motsatsen till den engelska utvecklingslinjen är istället den 
kontinentaleuropeiska med Frankrike i spetsen. Den härskande grundsynen 
var här istället att upphovsrätten är den enskilde författarens rätt att 
bestämma över hur hans verk skall få utnyttjas. Detta synsätt är det som 
idag benämns med termen droit d’auteur. Istället för att vara ett 
kommersiellt motiverat privilegium var det en individuellt grundad 
mänsklig rättighet. Denna historiska skillnad i synen på upphovsrätt är 
fortfarande relevant. Copyrightsystemet som idag framförallt gäller inom 
angloamerikansk rätt tar främst sikte på kommersiella intressen. Den är 
företagsvänlig vilket har betydelse bland annat i en anställningssituation då 
den således ofta reglerar arbetsgivarens rätt till skyddat material. Droit 
d’auteur (författarens rätt) tar istället, som termen anger, sikte på att skydda 
upphovsmannens intressen. Den ideella rätten64 är relativt central vilket inte 

                                                 
62 Se Olsson, H, Copyright, 8:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2009, s. 30 
63 Se Olsson, H, Upphovsrättslagstiftningen – En kommentar, 3:e upplagan, Norstedts 
Juridik, Stockholm 2009, s. 24 
64 Se mer om den ideella rätten i kap.5.2.2 
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är fallet på samma sätt inom lagstiftning som bygger på 
copyrightsystemet.65  
 
Den första svenska lagstiftningen inom upphovsrätt kom genom en regel i 
tryckfrihetsförordningen år 1810. Regeln föreskrev att varje skrift skulle 
vara författarens eller hans laglige rättsinnehavares egendom. Bestämmelsen 
i 1810 års tryckfrihetsförordning följdes senare under 1800-talet av mer 
specifika regler om upphovsrätt till skrift samt rätten att efterbilda 
konstverk. År 1904 tillträdde Sverige Bernkonventionen och 1919 kom tre 
lagar vilka reglerade rätten till litterära och musikaliska verk, rätten till verk 
av bildande konst samt rätten till fotografiska bilder. Dessa lagar var 
förlagan till Upphovsrättslagen (1960:729), nedan kallad URL.  
 
Under den sena hälften av 1930-talet tillsattes det statliga utredningar i 
samtliga nordiska länder utom Island. Dessa hade som mål att utforma 
gemensamt lydande upphovsrättslagar. Den svenska utredningen, av 
Auktorrättskommittén, resulterade i ett betänkande som kom år 1956, SOU 
1956:25. Betänkandet lade grunden till URL. Sedan lagens grundande har 
den successivt reviderats ett stort antal gånger. Främst med sikte på att hålla 
lagen uppdaterad i förhållande till den snabba teknikutveckling som skett de 
senaste decennierna samt de EG-direktiv som kommit på området. 
Exempelvis kan nämnas det s k infosoc-direktivet66 som syftade till att 
implementera WIPO traktaten om upphovsrätt från 1996 samt harmonisera 
den europeiska upphovsrätten.  
 
I förhållande till de två huvudutvecklingslinjerna för upphovsrätten, 
copyright samt droit d’auteur, har Sverige hämtat näring ifrån båda. Dock 
har tonvikten legat på droit d’auteur vilket idag gäller generellt inom den 
harmoniserade lagstiftningen inom EU.   
 
Utöver URL kan även upphovsrättsförordningen67 samt internationella 
upphovsrättsförordningen68 nämnas som relevant lagstiftning i Sverige idag. 
 
 

4.2 Skyddet för brukskonst 

Idag kan design skyddas som brukskonst i enlighet med 1 §, 6 p URL. 
Skyddet härrör från ovan nämnda 1919 års lag om rätt till bildande konst, 
med dess revidering i 1926 års lag. Revideringen innebar en skyddstid om 
10 år. Skyddet gällde bildande konst, så som teckningar, annan grafisk 
konst, målarkonst, bildhuggarkonst samt byggnadskonst. Vidare omfattade 

                                                 
65 Se Olsson, H, Upphovsrättslagstiftningen – En kommentar, 3:e upplagan, Norstedts 
Juridik, Stockholm 2009, s. 25 
66  Europarlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering 
av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.   
67 SFS 1993:1212 
68 SFS 1994:193 
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även skyddet alster av konsthantverk och konstindustri, beklädnadsartiklar 
och vävnader undantaget.69 
 
Efter att frågor höjts gällande hur slöjdindustrin i Sverige skulle kunna 
effektiviseras tog Auktorrättskommittén med konsthantverk och 
konstindustri som en del av sin utredning. I det lagförslag som sedan 
presenterades gjordes ingen åtskillnad mellan konstnärliga verk och 
konsthantverk samt konstindustri. Vidare var även undantaget beträffande 
beklädnadsartiklar och vävnader borttaget. Utredningen berörde svårigheten 
att bedöma huruvida ett verk var att anse som skyddsvärt eller inte baserat 
på kravet på originalitet samt konstnärlig insats. Det som framförallt 
diskuterades var dock vilken skyddstid som skulle gälla. Då lagstiftaren 
väntade på den kommande utredningen om mönsterskydd infördes en 
tillfällig lösning med en skyddsperiod om tio år.  
 
Under tiden från 1926 års lag och framåt var kraven för skydd stränga. 
Kraven förändrades dock mot ett mycket generösare förhållningssätt under 
50- och 60-talet genom HD:s avgörande i fallen Rudastolen, Stringhyllan 
samt Luxosspegeln.70 I samtliga fall tillmättes produkterna ifråga 
upphovsrätt. Denna lättnad av kraven har av Levin betecknats som den 
första av tre olika perioder av brukskonstskydd i svensk rätt.71 Perioden kan 
sägas ha varat mellan 1953 och 1970.  
 
Bild 4 Bild 5  Bild 6 
Rudastolen72  Stringhyllan73 Luxusspegeln74 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
69 SFS 1926:71 
70 Se NJA 1958 s. 68 ”Rudastolen”, NJA 1962 s. 750 ”Stringhyllan” och NJA 1964 s. 532 
”Luxosspegeln" 
71 Se Levin, M, i Svensk Forms Opinionsnämnd under utveckling, Festskrift till Sveriges 
Advokatsamfund, Norstedts, Stockholm 1987s. 324 ff.  
72 Bildkälla: NJA 1958 s. 68 
73 Bildkälla: NJA 1962 s. 750 
74 Bildkälla: NJA 1964 s. 532 
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Den andra perioden inleddes med den ovan nämnda 
mönsterskyddsutredningen.75 Det var genom mönsterskyddsutredningen 
som just termen brukskonst uppstod. Termen skulle sammanfatta skyddet 
för konsthantverk och konstindustri.76 I och med införandet av 1970 års ML 
ansåg mönsterskyddsutredningen att kravet för upphovsrättsligt skydd av 
brukskonst skulle höjas från den nivå som etablerats genom praxis. ML 
skulle istället vara den tillämpliga lagstiftningen för skydd av formgivning 
för diverse produkter med industriellt syfte. Som exempel i utredningen 
angavs just Rudastolen, Stringhyllan samt Luxosspegeln som exempel på 
produkter som inte skulle omfattas av det uppstramade kravet för 
brukskonst enligt den nya tolkningen. Departementschefen uttalade att en 
upphovsrättslig skyddsbar brukskonstprodukt skulle ha en sådan individuell 
och konstnärlig gestaltning att risken för att samma produkt också skall 
framkomma genom annans självständiga skapande är obefintlig eller i varje 
fall mycket ringa.77 Som en form av kompensation för det snävare skyddet 
förlängdes istället skyddstiden till 50 år.78 Under de kommande åren från 
1970 präglades brukskonstskyddet av detta strängare förhållningssätt. Som 
exempel kan nämnas Svensk Forms Opinionsnämnds (dåvarande namn var 
Svensk Slöjdförenings Opinionsnämnd) yttrande angående Bruno 
Mathssons säng Ulla av stålrörskonstruktion. Nämnden uttalade att sängen 
inte uppfyllde de i URL uppställda kraven för brukskonstskydd.79 Yttrandet 
kunde anses något uppseendeveckande eftersom Mathssons fåtölj Karin, av 
stålrörskonstruktion, bara 11 år tidigare ansetts åtnjuta brukskonstskydd av 
Svensk Slöjdförenings Opinionsnämnd.80 
 
Bild 7 
Sängramen Ulla81  

 

 

 

 

 

 

                                                 
75SOU 1965:61 
76Se SOU 1965:61, s. 174.   
77 Se Prop. 1969:168 s.121-135 samt Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, 
Norstedts Juridik, Stockholm 2011, s. 100-101 
78 Se SOU 1965:61, s. 210 ff. Skyddstiden förlängdes senare till nuvarande 70 år genom 
Skyddstidsdirektivet (SFS 1995:1273). 
79 Se Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande nr 131 den 13 januari 1982, ”Ulla” 
80 Se Svensk Slöjdförenings Opinionsnämnds yttrande nr 95 och 96 den 30 juni 1971, 
”Karin”  
81 Bildkälla: Svensk Forms Opinionsnämnd, Upphovsrättsligt skydd för brukskonst, 
Yttrande 1976-1991, 1991, s. 53 
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Bild 8 
Stålrörsfåtöljen Karin82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den tredje perioden startade enligt Levin 1984. I ett yttrande från Svensk 
Forms Opinionsnämnd ansågs den s k Diabelletelefonen83 vara 
upphovsrättsligt skyddad trots sin relativt alldagliga utformning. Den tredje 
perioden var tillsynes något av en tillbakagång till det tidigare, generösare, 
förhållningssättet avseende bedömningen av brukskonst. Sedan Levins 
indelning av ovan nämnda perioder i ”Festskrift till Sveriges 
Advokatsamfund 1887-1987” har tiden visat att Levin i högsta grad tidigt 
gett en korrekt bild av ett skiftande rättsläge gällande vad som skall anses 
uppnå skydd för brukskonst. Rättsfall gällande om ett textilmönster i form 
av smultron84, en stickad tunika85 samt en stavficklampa86 kan anses vara 
upphovsrättsskyddade visar på långt generösare bedömningar idag än 
tidigare under 70-talet. Eventuellt skulle det t o m kunna anses att vi nu är 
inne i en fjärde period med ett generellt lågt ställt krav för verkshöjd 
avseende brukskonst.87 Hur högt detta krav för verkshöjd och originalitet 
skall ställas är dock omtvistat och jag kommer få tillfälle att återkomma till 
ovan nämnda tre rättsfall senare i uppsatsen.  
 
Bild 9 
Diabelletelefonen88 

 

 

                                                 
82 Bildkälla: Svenska Slöjdföreningen, Upphovsrättsligt skydd för Brukskonst. Yttranden 
avgivna 1964-1975, s. 174 
83 Se Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande nr 134 den 27 november 1984  
84 NJA 1994, s. 74, ”Smultron” 
85 NJA 1995, s. 164. ”Stickad tunika” 
86 NJA 2009, s. 159. ”Mini maglite” 
87 Se mer om mitt resonemang gällande en ny fjärde period inom brukskonstskyddet i mina 
avslutande reflektioner i kap. 7 
88 Bildkälla: Svensk Forms Opinionsnämnd, Upphovsrättsligt skydd för brukskonst, 
Yttranden 1976-1991, 1991, s. 61 
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5 Upphovsrättsligt skydd för 
brukskonst 

5.1 Uppkomst samt varaktighet 

Upphovsrätt till en skapelse uppstår helt formlöst. I motsats till ML kan 
alltså en design eller skapelse skyddas helt utan registrering eller något 
formellt förfarande. Principen om det formlösa skyddet innebär således att 
ensamrätten till en design uppstår i och med verkets tillkomst.89 Det 
formlösa skyddets uppkomst är internationellt stadgat och återfinns i 
Bernkonventionen art. 5 (2).  
 
Ett verk behöver inte ens vara färdigställt för att kunna åtnjuta upphovsrätt. 
Även ritningar och modeller till en produkt kan vara skyddade av 
upphovsrätt. 
 
När ett verk är att anse som upphovsrättsligt skyddat varar skyddet under 
hela upphovsmannens livstid och ytterligare 70 år, post mortem auctoris, i 
enlighet med URL 43 §. Den långa skyddstiden motiverades ursprungligen 
med hänvisning till upphovsmannens efterlevande. Idag är detta motiv 
visserligen fortfarande relevant men som huvudskäl till en lång 
skyddsperiod anges istället kommersiella intressen. Vid en överlåtelse av 
upphovsrätt, exempelvis till ett förlag, vill givetvis förlaget säkerställa att 
deras investering skall ge avkastning under en längre period framöver.90 
Genom ett upphovsrättsskydd som fungerar som garant för långsiktiga, 
säkra investeringar skapas förutsättningar för ett högt marknadsvärde för 
upphovsrätter och på så sätt stimuleras fortsatt skapande.  
 
Om en design är skapad av flera upphovsmän räknas skyddstiden, post 
mortem auctoris, från det år den sista designern avled. Värt att notera är att 
den svenska skyddsperioden överstiger de krav som Bernkonventionen 
ställer. I art. 7, BK, skall skyddet vara i minst 50 år men för vissa 
verkstyper, exempelvis brukskonst, är kravet ställt till kortare skyddstider.  
 
 

5.2 Ensamrättens innebörd 

Den som är skapare till ett upphovsskyddat verk är också den som får 
ensamrätt till verket. Även den som bearbetat ett tidigare skyddat verk kan 

                                                 
89 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 72 
90 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 219 
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få upphovsrätt till sin bearbetning. Exempel på denna typ av bearbetning 
kan vara översättning av en tidigare utgiven bok. 
 
Ensamrätten innebär att upphovsmannen har rätt att nyttja sitt verk samtidigt 
som ett förbud råder för andra att nyttja verket utan medgivande från 
upphovsmannen.  
 
Ensamrätten kan delas in i två olika kategorier, den ekonomiska rätten samt 
den ideella rätten. 
 
 

5.2.1 Den ekonomiska rätten 
Den ekonomiska rätten syftar till att ge upphovsmannen, eller 
rättighetshavarna till ett skyddat verk, ekonomisk ersättning för det arbete 
som lagts ner i skapandet av verket. Den ekonomiska rätten är central för det 
avkall på konkurrensfrihet som lagstiftaren ansett lämpligt för att 
exempelvis främja fortsatt skapande.  
 
Den ekonomiska rätten finns stadgad i 2 § URL. Paragrafen anger att 
upphovsmannen ensam har rätt att förfoga över verket genom framställande 
av exemplar och genom att göra det tillgängligt för allmänheten. Paragrafen 
är också kopplad till den s k följerätten eller droit de suite i URL 26 n §. 
Följerätten innebär att konstnären under vissa förutsättningar är berättigad 
till ersättning om denne överlåtit sitt konstverk och det senare säljs vidare. 
Regeln gäller dock inte alster av brukskonst som framställts i flera identiskt 
lika exemplar.  
 
2 § anger att ensamrätten även gäller verket i ursprungligt eller ändrat 
skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller 
i annan teknik.91 Noteras bör att URL 2 § omarbetades i stor utsträckning 
vid införandet av Infosoc-direktivet 2005. Innebörden av omarbetningen var 
dock att rättigheterna ”omfördelades” i förhållande till tidigare lydelse utan 
någon direkt förändring av rättigheterna i sak.92  
 
Den ekonomiska rätten kan, i motsats till den ideella rätten, överlåtas och 
upplåtas. Detta ligger helt inom ramen för upphovsmannens ensamma 
förfoganderätt. Någon annan än upphovsmannen kan således få rätt att 
nyttja det aktuella verket på det sätt som överlåtelsen respektive upplåtelsen 
anger.93 Detta framgår av URL kap. 3.  
 

                                                 
91 Mig veterligen finns det ingen praxis avseende intrång i upphovsrätt då brukskonst 
exempelvis blivit avbildat på fotografi eller dylikt. Dock kan frågeställningen huruvida det 
är att anse som upphovsrättsintrång vara intressant i denna uppsats hänseende. 
92 Se Olsson H, Upphovsrättslagstiftningen – En kommentar, 3:e upplagan, Norstedts 
Juridik, Stockholm 2009, s. 56 
93 Se Olsson, H, Upphovsrättslagstiftningen – En kommentar, 3:e upplagan, Norstedts 
Juridik, Stockholm 2009, s. 58 
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Ensamrätten till framställan av ett verk innefattar varje direkt eller indirekt 
samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i 
vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt 
eller delvis.94 Till denna reglering följer det undantag som anges i URL 12 § 
som stadgar att var och en får framställa ett, eller ett par, exemplar av ett 
offentliggjort verk för privat bruk. Denna undantagsregel gäller dock inte 
brukskonst i enlighet med URL 12 § 3 st. 2p. 
 
Ensamrätten avseende tillgängliggörande av ett verk för allmänheten 
innefattar, i enlighet med URL 2 §, 4 olika tillgängliggörandesätt. Punkt 1 
anger ensamrätt till överföring till allmänheten, punkt 2 anger ensamrätt till 
offentligt framförande, punkt 3 anger ensamrätt till offentlig visning av 
exemplar av verket samt punkt 4 anger ensamrätt till spridning av exemplar 
av verket. Gränsdragningen mellan dessa 4 punkter kan ibland vara svår. 
Exempelvis skall inte ett skyddat konstföremål som visas upp i TV eller 
dylikt ses som offentlig visning utan snarare som en överföring till 
allmänheten. Denna gränsdragningsproblematik kommer dock inte belysas 
ytterligare i denna uppsats då det för frågeställningen i stort saknar relevans.  
 
 

5.2.2 Den ideella rätten 
En av de aspekter som särskiljer upphovsrätten från andra immaterialrätter i 
Sverige är den hänsyn som tas till de känslomässiga och personliga samband 
som finns mellan en upphovsman och det alster han skapat. Detta 
hänsynstagande kallas den ideella rätten eller droit moral enligt den franska 
terminologin. Innebörden och vikten av den ideella rätten varierar mellan 
olika länder och en bidragande orsak till detta kan vara den skillnad som 
finns i de olika europeiska ländernas upphovsrättsliga historia, nämnt i 
kapitel 4.1. Som exempel kan nämnas att skyddet för den ideella rätten i det 
angloamerikanska rättssystemet intill nyligen varit mer eller mindre 
försumbart.95 I Sverige har de ideella rättigheterna av tradition haft en stark 
ställning. Med den tekniska utveckling som skett det senaste decenniet har 
de ideella rättigheterna också i praktiken fått en viktigare roll inom 
upphovsrätten då det idag genom informationsteknologin gjorts så enkelt att 
utnyttja skyddade verk och ändra och manipulera dessa. Med andra ord är 
den ideella rätten mer utsatt idag än tidigare.  
 
Den ideella rätten stadgas i URL 3 §. Paragrafen består av 2 huvudelement. 
För det första har upphovsmannen en paternitets- eller namngivelserätt,  
d v s att upphovsmannen har en rätt att få gälla som just upphovsman till sitt 
verk och bli namngiven som skapare till verket vid dess utnyttjande. Det 
franska uttrycket för detta är droit de paternité. För det andra har 

                                                 
94 Se URL 2 §, 2 st.  
95 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 160 
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upphovsmannen en s k respekträtt. Respekträtten innebär en möjlighet för 
upphovsmannen att motsätta sig kränkande ändringar eller dyl. av verket. 
Det franska uttrycket för detta är droit au respect.  
 
Namngivningsrätten gäller samtliga typer av verk och skall utövas i enlighet 
med vad god sed kräver. Uttrycket vad god sed kräver anger att 
namngivningsrätten kan frångås i enstaka fall. Avseende brukskonst torde 
det exempelvis vara svårt, av tekniska skäl, att anbringa namnet på en 
designer på samtliga exemplar av ett verk. Ett exempel kan vara 
mångfaldigandet av t ex konstindustriella glasprodukter.96 Med andra ord 
torde paternitetsrätten kunna frångås gällande designprodukter i det fall när 
produktens utformning gör det svårt att namnge varje fysiskt exemplar.  
 
Respekträtten innebär att upphovsmannen kan motsätta sig att hans 
skyddade verk återges i ett vanställt skick eller i ett sådant sammanhang 
som kan anses vara kränkande för upphovsmannen. Bestämmelsen är 
stadgad i URL 3 §, 2 st. och anger följande: ”Ett verk må icke ändras så, att 
upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart 
kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form 
eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för 
upphovsmannen.” Av lydelsen framgår således att 3 huvudfall kan göras 
gällande. Det första är då ändringar i verket sker då exemplar av verket 
framställs eller verket överförs eller framförs offentligt. Det andra är när 
ändringar görs i exemplar av verket. Denna aspekt berör framförallt 
originalexemplar av konstverk. Det tredje är då verket återges i ett 
främmande sammanhang som kan anses kränkande för upphovsmannen.  
 
Respekträttens räckvidd kan vara svår att bedöma. Vad kan anses som 
kränkande och vad kan inte anses som kränkande. Som huvudprincip skall 
bedömningen ske utifrån upphovsmannens synvinkel. Dock framgår det av 
lagförarbetena att en objektiv måttstock skall användas. Vid tillkomsten av 
URL 3 § uttalade lagutskottet att ”stadgandet är tillämpligt endast vid 
sådana långtgående ingrepp mot upphovsmannens egenart som är i objektiv 
mening kränkande för honom”.97  
 
Mig veterligen finns det ingen praxis avseende upphovsrättsskyddad 
brukskonst och den ideella rätten. Det betyder dock inte att en sådan 
problematik inte skulle kunna uppkomma. Vad skulle exempelvis hända om 
en förvärvare av en upphovsrättsskyddad design vill göra ändringar i 
designen innan han släpper ut den på marknaden? Ett annat möjligt scenario 
skulle kunna vara om förvärvaren av en design vill genomföra en 
vidareöverlåtelse till ett företag som den ursprungliga upphovsmannen inte 
vill förknippas med. Vad gäller då och vilka gränsdragningar kan tänkas 
gälla för vad som kan anses kränkande i enlighet med URL 3 §?   
 
 

                                                 
96 Se Olsson, H, Copyright, 8:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2009, s. 111 
97 Se Prop. 1960:41, s.40 (Prop. 1960:17) samt Bernitz, U, m.fl. Immaterialrätt och 
otillbörlig konkurrens, 11:e upplagan, Jure, Stockholm 2009, s. 84-85  
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5.2.3 Överlåtelse samt eftergift av den ideella 
rätten 

Upphovsrätter kan överlåtas i sin helhet eller partiellt. Detta innebär att ett 
upphovsrättsskyddat verk kan säljas i sin helhet eller licensieras ut. En 
överlåtelse är dock inte problemfri. 
 
Den ideella rätten har något av en särställning inom den svenska 
immaterialrätten. Den ideella rätten kan nämligen i princip inte överlåtas. 
Det enda undantaget från denna regel är den särskilda bestämmelsen i URL 
40 a § gällande upphovsrätt till datorprogram skapade i ett 
anställningsförhållande. I enlighet med denna regel överlåts upphovsrätten 
till ett dylikt program till arbetsgivaren. Denna överlåtelse torde även 
innefatta den ideella rätten även om det inte anges specifikt.98 Den ideella 
rätten kan dock efterges. I URL 3 §, 3 st. formuleras denna rättighet enligt 
följande; ”Sin rätt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande 
verkan eftergiva endast såvitt angår en till art och omfattning begränsad 
användning av verket”. Bestämmelsen innebär i praktiken att 
upphovsmannen inte är bunden av ett generellt avstående från sin ideella 
rätt. Huvudregeln blir istället att en upphovsman som överlåtit rätt till sitt 
verk har kvar rätten att anges som upphovsman samt rätten att motsätta sig 
kränkande ingrepp och kränkande användning, helt oberoende av vad 
överlåtelseavtalet stipulerar.99 
 
Viss skillnad görs dock om överlåtelsen inte gäller ett generellt avstående 
från den ideella rätten. Som exempel för när detta kan gälla anges ofta då 
verket skall nyttjas för en viss utgåva, såsom för bruk inom skola, visst 
framträdande vid teater eller för visst framförande i radio eller TV. 
 
En eftergift av den ideella rätten sker företrädesvis genom en uttrycklig 
förklaring som anger att upphovsmannen avstår från den men det kan också 
ske genom att det av omständigheterna vid en överlåtelse av upphovsrätten 
framgår att den ideella rätten har blivit eftergiven.100 Det sistnämnda kan 
enligt doktrin ha betydelse för skapandet av ett verk under ett 
anställningsförhållande. Henry Olsson ger i sin bok Copyright ett exempel 
då en tjänsteman skapar ett upphovsrättsskyddat material i form av en skrift 
som den statliga myndighet han jobbar för skall ge ut. Genom 
tjänstemannens anställningsförhållande har den ekonomiska rätten övergått 
på staten. Den ideella rätten kan som bekant inte överlåtas men i detta fall 
bör det kunna anses att den eftergivits, såvitt gäller myndighetens speciella 
användning av alstret.101 Ett annat exempel som ges är när en upphovsman 
upprättat byggnadsritningar på uppdrag av en beställare. Om beställaren 
förbehållit sig rätten att ändra byggnaden under uppförandet blir detta 
bindande för upphovsmannen. 
 

                                                 
98 Se Olsson, H, Copyright, 8:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2009, s. 118 
99 Se Olsson, H, Copyright, 8:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2009, s. 120 
100 Se Olsson, H, Copyright, 8:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2009, s. 120 
101 Se Olsson, H, Copyright, 8:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2009, s. 120 
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Vad dessa exempel innebär för överlåtelser av design och alster av 
brukskonst är svårt att säga. Min uppfattning är att det går att göra en viss 
analogitolkning från exemplet med upprättandet av byggnadsritningar på 
uppdrag av en beställare. Eventuellt kan en liknande bedömning göras då en 
designer skapat ett alster av brukskonst på uppdrag av en beställare. Se 
vidare kapitel 5.5. 
 
 

5.3 Upphovsrättsligt skydd för design – Vilka 
är skyddsförutsättningarna? 

Vid ett övervägande om en design skall kunna upphovsrättsskyddas som 
brukskonst är det viktigt att först poängtera den grundläggande 
förutsättningen. Det är endast ett verks faktiska gestaltning som kan 
skyddas. Bedömningen sker i varje individuellt fall. Skyddet omfattar 
således inte tankar, idéer eller eventuella ämnesområden som ligger till 
grund för verket. På samma sätt skyddas inte heller en speciell teknik, ett 
karaktäristiskt drag eller upphovsmannens stilistiska manér.102 Dock är det 
viktigt att notera att ett upphovsrättsligt skydd gäller oavsett den fysiska 
form som verket må ha. Ett tal behöver exempelvis inte nödvändigtvis vara 
nedskrivet för att kunna skyddas. På samma sätt kan improviserad musik 
eller dylikt också vara föremål för skydd.  
 
I 1 § URL anges att den som skapat ett konstnärligt verk är berättigad till 
upphovsrätt. Formuleringen väcker således frågan, vad är att anse som ett 
konstnärligt verk? I förarbetena till URL anges att ett verk är en produkt 
som skapats genom andligt arbete som ger uttryck för skaparens 
individualitet. Till detta skall verket även vara skapat med ett visst mått av 
originalitet och självständighet.  
 
Originalitetskravet är den grundläggande upphovsrättsliga förutsättningen 
för skydd. Kravet innebär enligt Levin att verket ifråga skall härröra från 
upphovsmannen själv och ge uttryck för hans personliga skapande insats.103 
Detta innebär i sin tur att återgivning av redan befintliga verk, företeelser 
som finns i naturen eller något ur det s k allmänna formförrådet inte kan 
anses uppnå originalitetskravet. Vidare omfattas inte heller banala alster 
eller alster där skaparens insats varit obefintlig, eller i vart fall ringa.  
 
I förarbetena till URL anges att ”… även upphovsmannen bygger vidare på 
de landvinningar på konstens och litteraturens fält, som hans föregångare 
gjort, och arbetar i de flesta fall längs de utvecklingslinjer, som kunna 
spåras i samtiden”.104 Uttalandet ger stöd för åsikten att upphovsmän 
givetvis kan inspireras av tidigare verk men ändå skapa, i lagens mening, ett 
nytt självständigt verk. Dock får verken inte uppvisa för stor likhet. Någon 
                                                 
102 Se SOU 1956:25 s. 69   
103 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 81 
104 Se SOU 1956:25 s. 66 ff.   
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direkt kvalitetsbedömning av ett alster är inte relevant. Även ”dålig” konst, 
en ”usel” litterär prestation eller dyl. kan vara föremål för skydd.105 
 
Inbakat i kravet på originalitet och självständighet finns också kravet på att 
alstret skall vara en nyhet. Enligt doktrin är dock nyhetskravet ett subjektivt 
krav för upphovsmannen. Med andra ord räcker det att det skapade alstret 
framstår som en nyhet för skaparen.106 Det subjektiva nyhetskravet torde 
inte innebära några större problem i praktiken avseende de ”traditionella 
upphovsrättsliga konstformerna”. Risken för ett oberoende dubbelskapande 
av två olika konstnärer är i dessa fall tämligen liten. Dock blir risken desto 
större avseende konstformer som exempelvis brukskonst.  I fall gällande 
exempelvis industridesign finns ofta exemplar av verket i mängder och 
skapandet styrs av rådande trender på en marknad. Om ett objektivt 
nyhetskrav skulle tillämpas istället för ett subjektivt skulle skaparen till ett 
verk endast få upphovsrätt till verket om det var att anse som helt nytt i 
förhållande till samtliga andra existerande verk, oavsett om han känt till 
andra verk eller inte. Med ett subjektivt nyhetskrav blir bevisbördan 
däremot mycket svår. Det finns en påtaglig risk för dubbelskapande inom 
just industridesign när rådande trender gör att de produkter som designas 
gärna skall ha en viss typ av utformning. Att avgöra var gränsen går mellan 
att inspireras av ett tidigare verk eller att plagiera ett tidigare verk blir en 
påtaglig utmaning då det är upphovsmannens personliga uppfattning om sin 
skapelse som skall ligga till grund för en bedömning.  
 
Avseende upphovsrätt till brukskonst är det också extra viktigt att notera att 
ett verk inte får vara en skapelse med på förhand givna yttre 
förutsättningar.107 Resultatet (verket) får alltså inte vara lösningen på ett 
problem med bara en eller några få givna lösningar. Ett exempel på detta 
kan vara möbeldesign. Låt säga att en designer skapat ett skrivbord. 
Skrivbordet behöver bestå av en bordsskiva samt minst tre ben, gärna fyra, 
för att vara stadigt och fylla sin funktion. Skrivbordet som sådant kan inte 
vara berättigat till upphovsrättsskydd eftersom merparten av alla skrivbord 
har denna utformning givet av dess funktionella förutsättningar. Det är 
således den påföljande bedömningen som är central för att bedöma huruvida 
bordet är att anse som ett verk i upphovsrättslig mening. Hur är bordet 
utformat? Vilket material är bordet gjort av? Vilka attribut har bordet som 
ger dess karaktär? Hur förenas dess form med dess funktion? Det är dessa 
frågor som tillsammans bildar den helhetsbedömning som skall ligga till 
grund för ett eventuellt upphovsrättsskydd eller ej.   
 

                                                 
105 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 83-84 samt Olsson, H, Copyright, 8:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2009, s. 54 
106 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 81-82 
107 Se Olsson, H, Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar, 3:e upplagan, Norstedts 
Juridik, Stockholm 2009, s. 36   
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5.3.1 Verkshöjd 
De förutsättningar som nämnts ovan brukar inom upphovsrätten i Sverige 
idag gå under begreppet ”verkshöjd”. Begreppet infördes i svensk rätt av 
professor Seve Ljungman år 1969 och hämtades ursprungligen från tysk rätt. 
Användandet av begreppet är delvis omdiskuterat i svensk doktrin. Bland 
annat menar Levin att brukandet av en ”verkshöjdsterminologi” eventuellt 
inte är så lämpligt i den moderna europeiska upphovsrätten. Som stöd för 
detta anger hon bland annat att verkshöjdsläran står i uppenbar strid med 
direktiven 91/250/EEG om datorprogram och 96/9/ EEG om databaser108. 
Denna åsikt får vidare också anses ha stöd genom ett avgörande i EU-
domstolen från 2009. I det s k Infopaq-avgörandet109 uttalade EU-domstolen 
att det originalitetskriterium som angetts i datorprogramdirektivet, 
databasprogramdirektivet samt skyddstidsdirektivet, nämligen originellt i 
den meningen att verket är upphovsmannens egen intellektuella skapelse, 
skall tillämpas generellt på upphovsrättens område.110 
 
Trots den tidigare debatt som förekommit i doktrin gällande brukandet av 
verkshöjdsbegreppet111 råder det idag en något mer nyanserad bild av 
begreppets innebörd, delvis baserad på tidigare nämnda avgörande i 
Infopaq-målet. När begreppet verkshöjd eller särprägel används av en 
domstol i sina avväganden finns det idag ingen anledning att tro att något 
annat åsyftas än den erforderliga originalitet som krävs enligt EG-
direktivens bestämning.112   
 
Oavsett den tidigare debatt som funnits gällande verkshöjdsbegreppet råder 
det faktum att verkshöjdsbegreppet har använts och används i svensk rätt. I 
NJA 2004 s. 149 (Golvskivan) yttrade HD att ”Verkshöjdsbegreppet har 
utsatts för kritik av vissa författare. Kritiken kan dock inte anses vara av 
sådant slag att den kan ge anledning att avstå från att använda termen som 
just en sammanfattande beteckning på kraven för att skydd skall 
föreligga”113. På samma sätt anger HD även i NJA 2009 s. 159 (Mini 
Maglite) att verkshöjdsbegreppet idag används i svensk rätt.114 Av denna 
anledning anser jag det vara klarlagt att verkshöjdsbegreppet är en tillämplig 
terminologi i svensk rätt och således krävs det en grundlig genomgång av 
begreppet för att klargöra frågeställningen i denna uppsats. 
 

                                                 
108 Rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram 
samt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt 
skydd för databaser 
109 Se EU-domstolens dom den 16 juli 2009 (mål c-5/08) (Infopaq)  
110 Se Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 86  
111 Se bl a Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 9:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2007, s. 82-82, Bernitz, U, m fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 8:e upplagan, 
Jure, Stockholm 2004, s. 43 samt Olsson, H, Copyright, 8:e upplagan, Norstedts Juridik, 
Stockholm 2009, s. 54 
112 Se Bernitz, U, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 11:e upplagan, Jure, 
Stockholm 2009, s. 48 
113 Se NJA 2004 s.149,( sidan 161) 
114 Se NJA 2009 s.159 (sidan 178) 
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5.3.2 Dubbelskapandekriteriet – en första 
hjälpnorm för verkshöjdsbedömningen 

 
Verkshöjd är den samlingsterm som innefattar de samlade krav som ställs 
för att ett verk skall kunna uppnå upphovsrättsligt skydd. I praxis används 
ofta också termen ”särprägel” med samma innebörd som verkshöjd.115 
Generellt kan verkshöjdskravet, eller kravet på särprägel, uttryckas med att 
risken för att två personer, oberoende av varandra, skulle utforma ett alster 
på samma sätt skall vara obefintlig eller i vart fall mycket ringa. Detta 
synsätt kallas ofta för dubbelskapandekriteriet.116 Även denna rättsliga term 
har varit omdebatterad i doktrin.  
 
Dubbelskapandekriteriet kan inledningsvis härledas till tidigare nämnda 
professor Ljungman samt professor Svante Bergström. Ljungman menar att 
ett verk kan anses ha uppnått verkshöjd då det ”utvisar sådan egenart, att 
risken är minimal för att ännu ett verk av samma eller liknande innehåll 
skall kunna framställas av annan person”117 Bergström har ett något 
annorlunda resonemang men med en likvärdig slutsats. Han menar att en 
produkt är att anse som ett verk om produkten är unik. Produkten skall med 
andra ord inte kunna skapas av två personer oberoende av varandra.118 
Enligt professor Per Jonas Nordell skall dubbelskapandekriteriet ses som en 
form av nyhetskrav där nyheten är riktad både bakåt och framåt i tiden. 
Verket skall således vara så unikt att det är lika uteslutet att något liknande 
kunnat skapas som att det kan komma att skapas.119 
Dubbelskapandekriteriet är delvis en produkt av tidigare nämnda 
mönsterskyddsutredning och propositionen till ML. Se vidare kap. 4.2.  
 
Ett av huvudargumenten mot dubbelskapandekriteriet torde vara att många 
skapade verk idag är bearbetningar av tidigare verk.120 
Dubbelskapandekriteriet implicerar nämligen att verket ifråga är ett helt nytt 
original och inte en bearbetning i enlighet med 4 § URL. 
Dubbelskapandekriteriet leder oss således vidare till ett skillnadskrav. 
Skillnadskravet blir en bedömning av hur stor skillnad det måste vara 
mellan två verk för att det ena inte skall anses inkräkta på det andra verkets 
upphovsrätt. Nordell menar vidare att det i dubbelskapandekriteriet därmed 
också finns inbakat en sannolikhetsbedömning. En skapelse kan enligt 
dubbelskapandekriteriet anses uppnå verkshöjd om det är mindre sannolikt 
att verket kan dubbelskapas än det är sannolikt att det kan dubbelskapas.121 
När ett konstaterat dubbelskapande ligger för handen skall det således 
                                                 
115 Se Olsson, H, Copyright, 8:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2009, s. 52 
116 Se Levin, M, Formskydd, Liber Förlag, Stockholm 1984, s. 296   
117 Se Ljungman, S, Något om verkshöjd, Nordisk gjenklang, Festskrift till Carl Jacob 
Arnholm, Tanum, Oslo 1969, s. 185.   
118 Se Nordell, P-J, Dubbelskapande i teori och praktik, NIR 1995 s. 630 (sidorna 633-634) 
samt Bergström, S, The literary or artistic work in copyright, Mélanges de droit compare 
en l´honneur du Doyen Åke Malmström, Norstedts, Stockholm 1972, s. 15   
119 Se Nordell, P-J, Dubbelskapande i teori och praktik, NIR 1995 s. 630 (sidan 634) 
120 Se Rosenmeier, M, Værkslæren i ophavsretten, Jurist- och Økonomforbundets Forlag, 
Köpenhamn, 2001, s. 138  
121 Se Nordell, P-J, Dubbelskapande i teori och praktik, NIR 1995 s. 630 (sidan 635) 
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fastställas om skaparen till det senare verket känt till det tidigare verket. Om 
så inte är fallet bör konsekvensen rimligtvis bli att det tidigare verket inte 
kan anses uppnå den originalitetsnivå som krävs för verkshöjd. Om 
upphovsmannen till den senare skapelsen däremot känt till det tidigare 
verket föreligger det en intrångssituation. Med andra ord mynnar 
dubbelskapandekriteriet ut i en form av objektivt nyhetskrav. Något som kan 
te sig märkligt eftersom det upphovsrättsligt lagstadgade nyhetskravet, som 
tidigare nämnts, är subjektivt.  
 
I fall där design och verk av brukskonst skall bedömas kan 
dubbelskapandekriteriet otvivelaktigt skapa problem i enlighet med vad som 
anförts ovan. Vilken vikt skall då läggas på dubbelskapandekriteriets 
innebörd? Levin anförde på 80-talet att dubbelskapandekriteriet torde 
föranleda en hårdare bedömning på brukskonstens område än på andra 
områden inom upphovsrätten.122 Praxis har dock på senare år snarare visat 
på motsatsen. Se vidare kap 5.4. 
 
I ovan nämnda fall (Golvskivan) kommenterar HD dubbelskapandekriteriet 
på följande vis; ”Att alster som kan antas bli föremål för ett oberoende 
dubbelskapande inte uppfyller kraven på verkshöjd torde knappast vara 
kontroversiellt. Ett dubbelskapandekriterium torde också kunna vara till 
hjälp när det gäller att avgränsa ett verks skyddsområde. Däremot kan det 
inte i sig ge svar på frågan om kravet på verkshöjd är uppfyllt”123. Med 
andra ord kan dubbelskapandekriteriet ses som ett relevant hjälpmedel för 
att fastställa verkshöjd men det kan inte ensamt ligga till grund för en 
bedömning. Vidare kan HD:s uttalande också anses ge belägg för 
uppfattningen att ett verk som löper större risk för dubbelskapande åtnjuter 
ett snävare skydd.  
 
 

5.3.3 Valfrihetsläran – en andra hjälpnorm för 
verkshöjdsbedömningen 

Dubbelskapandekriteriet kan betraktas som en hjälpnorm vid bedömningen 
om ett alster anses uppnå verkshöjd. Denna slutsats antyder att det bör 
kunna finnas andra hjälpnormer för att fastställa verkshöjd. En annan sådan 
hjälpnorm är den s k valfrihetsläran, som i svensk rätt introducerades av 
professor Stig Strömholm.  
 
Valfrihetsläran innebär att en bedömning skall göras huruvida en skapare av 
ett alster har haft möjlighet att utnyttja ett brett fält av valmöjligheter vid sitt 
skapande. Om så inte är fallet skall alstret inte heller anses kunna leda till ett 
upphovsrättsligt skydd.124 Valfrihetsläran enligt denna beskrivning står helt 
i paritet med det krav som svensk upphovsrätt ställer på att ett verk inte får 
vara skapat utifrån på förhand givna förutsättningar. I detta fall blir 
                                                 
122 Se Levin, M, Formskydd, Liber Förlag, Stockholm 1984, s. 298   
123 Se NJA 2004 s. 149, (sidan 163) 
124 Se Bergström, S, Strömholm, S, Lärobok i upphovsrätt, Iustus Förlag Uppsala, 1994, s. 
22.   
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valfrihetsläran ett till synes fristående kriterium för upphovsrätt. Men 
valfrihetsläran har också en viktig del som hjälpnorm för en 
verkshöjdsbedömning i anslutning till dubbelskapandekriteriet.   
 
Levin menar att endast alster som skapats inom områden där frihet för 
variation råder kan omfattas av upphovsrätt.125 Vidare torde det vara så att 
variationsmöjligheterna inom just brukskonst är mer begränsade än inom 
andra upphovsrättsliga konstformer varvid konsekvensen borde bli att risken 
för dubbelskapande blir större. En ofta omnämnd devis inom upphovsrätten 
är att snävare variationsmöjligheter skall ge ett snävare skydd. Det i denna 
uppsats tidigare nämnda exemplet med ett designat bord visar tydligt på 
detta faktum. Det är också en ståndpunkt som också kan urskönjas från 
HD:s tidigare nämnda dom i Golvskivan. Detta synsätt har dock kritiserats. 
Torsten Halén skriver i sin artikel ”Mera Smultron här!”126 att svensk 
formgivning ständigt haft en rik utveckling sedan URL:s tillkomst. Detta 
menar Halén tyder på att variationsmöjligheterna är oändliga inom 
formgivning.127 Jag har viss förståelse för Haléns åsikt men menar att ett 
sådant synsätt kräver just en snävare bild av vad det är i en formgivning som 
kan skyddas. Ett bord som består av 4 ben och en bordsskiva kan givetvis 
inte skyddas per se. men materialval, utsmyckningar och dyl. kan ge bordet 
ett helhetsintryck som kan komma att ge designen skydd om formgivningen 
i stort kan anses uppnå tillräcklig konstnärlig särprägel för att kunna anses 
ha verkshöjd. Variationsmöjligheterna bör således fokusera på de attribut 
bordet får utöver den givna form bordet måste ha för att kunna fungera som 
just ett bord. Variationsmöjligheterna för dessa attribut skall sedan bedömas 
i enlighet med dubbelskapandekriteriet. Hur stor är sannolikheten att någon 
annan skulle kunna ha skapat, eller kommer att skapa, oberoende lika 
attribut vid formgivningen av ett bord. När denna fråga är besvarad bör 
följdfrågan bli hur stor del av dessa attribut som utgör den designade 
produktens helhetsintryck. Detta anser jag vara den springande punkten vid 
en verkshöjdsbedömning av design.  
 
 

5.3.4 Dubbelskapandekriteriet och 
valfrihetslärans innebörd för bedömning 
av verkshöjd inom brukskonstens område 

Resonemanget ovan torde innebära att det skall ställas relativt höga krav på 
designade produkter för att kunna uppnå verkshöjd och därmed 
upphovsrättsligt skydd.  
 
Brukskonst har ofta en teknisk och funktionell bundenhet. Vidare skall 
produkterna, för att vara attraktiva på en marknad, följa vissa trender som är 

                                                 
125 Se Levin, M, Svensk Forms Opinionsnämnd under utveckling, Festskrift till Sveriges 
Advokatsamfund, Norstedts, Stockholm 1987, s. 341   
126 Se Halén, T. Mera smultron här!, NIR 1995 s. 90.   
127 Se Halén, T. Mera smultron här!, NIR 1995 s. 90. (sidan 92) 
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populära för vår tid. Detta innebär att den konstnärliga valfriheten vid 
skapandet av en produkt blir mindre och risken för dubbelskapande större.  
 
Med detta resonemang som utgångspunkt bör verkshöjdskravet vara högt 
ställt för brukskonst. När dubbelskapandekriteriet tillämpas på brukskonst 
borde innebörden bli ett längre gående absolut och objektivt nyhetskrav än 
det som tillämpas inom mönsterrätten.128 Kriteriet innebär nämligen inte 
bara att originaliteten hos verket ifråga skall vara så hög att det inte kommer 
i konflikt med verk som skapats tidigare, det innebär också att originaliteten 
måste vara så hög att det aldrig ens kan uppkomma en hypotetisk framtida 
konflikt. Resonemanget har dock ett grundläggande problem. Enligt den 
svenska upphovsrätten är nyhetskravet subjektivt och inte objektivt. Hur 
dubbelskapandekriteriet skall förhålla sig till den subjektiva nyhetsregeln i 
URL är svårt att bedöma. Jag tror att dubbelskapandekriteriet vunnit mer 
och mer mark inom svensk upphovsrätt just på grund av den svåra 
bevisbörda som det subjektiva nyhetskravet medför. Levin skrev också i sin 
bok Formskydd, år 1984, att införandet av dubbelskapandekriteriet som 
hjälpnorm för verkshöjdsbedömningar har inneburit att det subjektiva 
nyhetskravet mer glidit över mot ett objektivt nyhetskrav. Levin förutspådde 
då att denna utveckling främst skulle drabba brukskonsten eftersom den 
kommer att bedömas strängare än övriga upphovsrättsligt skyddsbara 
alster.129 Ett antagande som i högsta grad känns rimligt. Dock har praxis 
visat på en annan utveckling. 
 
 

5.4 Brukskonstskyddet i praxis 

Praxis avseende brukskonstskyddet och bedömningen av verkshöjd gällande 
brukskonst är begränsad. I detta kapitel kommer jag att redogöra för de få 
avgöranden som finns från HD samt i relevanta fall även titta på eventuella 
underrättsdomar. Svensk Forms Opinionsnämnd har som tidigare nämnts 
ingen formell rättslig funktion i sina bedömningar av verkshöjd men som 
inflytelserikt rådgivande organ anser jag det ändå vara av vikt att studera 
deras yttranden. 
 
 

5.4.1 NJA 1994 sid. 74 – Smultron 
Det första målet gällande verkshöjd, efter de nya reglernas ikraftträdande 
avseende brukskonstskydd med anledning av införandet av ML (se kap. 
4.2), var det s k Smultron-målet.130  
 
I målet hade HD att ta ställning till huruvida ett upphovsrättsintrång skett i 
konstnären Lena Boijes mönster Smultron. Lena Boije hade överlåtit sitt 

                                                 
128 Se Levin, M, Formskydd, Liber Förlag, Stockholm 1984, s. 297 
129 Se Levin, M, Formskydd, Liber Förlag, Stockholm 1984, s. 298 
130 Se NJA 1994 s. 74  



 39 

mönster till Borås Wäfveri AB som väckte talan mot Modegrossisten AB 
som börjat marknadsföra ett snarlikt mönster som senare kommit att kallas 
Jordgubbar. Smultronmönstret utgjordes av en naturtrogen gestaltning av en 
smultronplanta innehållandes såväl bär som blommor och blad. 
 
Bild 10 
Originalmönstret Smultron till vänster, mönstret Jordgubbar till höger.131 

 

Den inledande frågan HD skulle behandla var om Lena Boijes 
Smultronmönster kunde anses uppfylla kraven för verkshöjd och därmed 
upphovsrättsligt skydd som alster av brukskonst. HD uttalade kort i domen 
att mönstret fick anses uppvisa sådan självständighet och särprägel som kan 
anses krävas för skydd enligt upphovsrättslagen. Vidare hade HD sedan att 
ta ställning till mönstrets skyddsomfång. Kunde skyddsomfånget även anses 
gälla ett snarlikt designat mönster baserat på en naturtrogen gestaltning av 
en jordgubbsplanta? 
 
HD fastslog att upphovsrätten kan betecknas som ett formskydd som ger 
skydd åt den konkreta, bestämda form som utgörs av Boijes design. Vidare 
skulle skyddsomfånget bestämmas med beaktande av verkets originalitet. 
HD anförde att verket var skapat av naturalistiska och välkända 
komponenter och att dess innehåll inte var unikt. Verkets särprägel bestod i 
Boijes sätt att konstnärligt utnyttja de givna elementen. Med detta som 
grund ansåg HD att skyddsomfånget borde vara relativt snävt. Dock skulle 
det inte bara omfatta ren kopiering utan även mönster som, sett till sin 
helhet, företer en påfallande likhet med det skyddade verket.  
 
HD noterade att det fanns en rad likheter i detaljer mellan de två mönstren 
vilket kunde tyda på att Jordgubbsmönstret var framtaget med en vetskap 
om Smultronmönstrets popularitet och kommersiella framgång. Dock 
ansågs den totala olikheten vara tillräckligt stor för att jordgubbsmönstret 
inte skulle falla inom Smultronmönstrets skyddsomfång. Därmed ogillade 
HD Borås Wäfveri AB:s talan gällande upphovsrättsintrång.  
 

                                                 
131 Bildkälla: NJA 1994 s. 74 
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Avslutningsvis kan det vara värt att notera att HD i detta fall även fastslog 
en bevisbörderegel som innebär att det är den som väcker talan om 
upphovsrättsintrång som har bevisbördan för att så har skett. Dock anförde 
HD vidare att en uppvisad likhet mellan ett skyddat verk och ett senare 
skapat verk i sig kan anses utgöra sådan bevisning. I sådant fall åligger det 
istället den som påståtts begått upphovsrättsintrång att påvisa att dennes 
skapelse skett utan vetskap om det tidigare verket.  
 
 

5.4.2 Innebörden av HD:s domslut i fallet 
Smultron 

Min uppfattning av målet är att HD ger viss vägledning avseende 
skyddsomfånget för design som skapats med på förhand givna 
förutsättningar. HD har en relativt ingående diskussion kring förhållandet att 
Smultronmönstret består av naturalistiska och välkända komponenter och 
därmed bör skyddsomfånget vara snävt. Vidare är slutsatsen att 
Jordgubbsmönstret inte kan anses inkräkta på Smultronmönstrets 
upphovsrätt eftersom helhetsintrycket inte är tillräckligt likt. Min 
uppfattning är att de båda mönstren uppvisar en stor likhet och att någon 
som inte är specifikt intresserad av tygmönster med stor sannolikhet inte 
skulle kunna skilja det ena mönstret från det andra. Detta borde således 
innebära att skyddsomfånget får anses vara mycket snävt. Dock är det svårt 
att dra några slutsatser om domslutet fastställde ett generellt skyddsomfång 
på brukskonstens område. Min uppfattning är att så inte var fallet. HD:s 
bedömning kan främst anses relevant gällande just denna design av 
tygmönster. Annan brukskonst bör således komma att bedömas enligt de 
variationsmöjligheter som dess specifika hantverk har. En uppfattning som 
även Torsten Halén anförde i sin ovan nämnda artikel  
”Mera Smultron här!”132 Om några generella slutsatser skall dras av fallet är 
det i så fall att begränsade variationsmöjligheter ger ett snävt 
upphovsrättsskydd. 
 
Tyvärr får vi ingen direkt vägledning gällande verkshöjdsbedömningen. HD 
konstaterar kort att verket får anses uppvisa sådan självständighet och 
särprägel som krävs för ett upphovsrättsskydd. Verkshöjdsbegreppet 
omnämns inte alls av HD och inte heller går man in på någon diskussion 
kring risken för dubbelskapande. Vad som kan anses mest 
uppseendeväckande är dock att HD inte heller diskuterar de 
skyddsförutsättningar som ges genom lagförarbetena till URL samt ML. 
Min bedömning är dock att Smultronmönstret får anses ha en ganska 
alldaglig design med en klar risk för oberoende dubbelskapande. Givetvis 
kan inte ett tygmönster anses utgöra en generell riktlinje för brukskonstens 
alla former i stort men att kraven för verkshöjd sänktes med anledning av 
Smultron-målet från det som uttalats i mönsterskyddsutredningen kan nog 
utrönas ur domen. 
 

                                                 
132 Se Halén, T, Mera Smultron här!, NIR 1995 s. 90 (sidan 92).   
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Domen var av stort intresse när den kom och skapade en livlig efterföljande 
debatt i doktrin.133 Bland annat noterade professor Ulf Bernitz just det 
faktum att HD inte alls behandlar den lagändring som infördes år 1970 
genom införandet av ML. Detta menar Bernitz i sin tur tyder på att de 
motivuttalanden som gjordes, vars innebörd var att kraven för 
brukskonstskydd skulle höjas med anledning av ML:s införande, i och med 
Smultrondomen får anses överspelade. Smultrondomen fick enligt Bernitz, 
trots att inte all brukskonst kan dras över en kam, anses ligga till grund för 
att verkshöjdskravet för brukskonst sänkts. En uppfattning som jag delar. 
 
 

5.4.3 NJA 1995 s. 164 – Stickad tunika 
Det andra fallet avseende verkshöjd som togs upp av HD kom redan året 
efter Smultron-målet.  
 
Katarina R-L. hade skapat ett mönster till en stickad tunika som år 1991 
offentliggjordes i Sveriges, för tidpunkten, största modetidning Damernas 
Värld. Tidningen hade förövrigt förvärvat en ensamrätt till mönstret i 
Sverige för en viss tid. Bolaget Cotton County Inc AB saluförde sedan år 
1992, utan tillstånd från K. R-L., en stickad tunika som var näst intill 
identisk med K. R-L:s design i två av sina butiker i Stockholm. K. R-L. 
väckte talan gällande intrång i upphovsrätten till mönstret och yrkade på 
skadestånd. Cotton County Inc AB bestred käromålet med motiveringen att 
ingen upphovsrätt till mönstret kunde anses föreligga då mönstret inte 
uppvisade de krav på självständighet och originalitet som krävs. I fall av att 
rätten skulle finna att upphovsrätt förelåg vitsordade dock bolaget att intrång 
skett.134 
 

Bild 11 
Stickad tunika135 

 

                                                 
133 Se Karnell, G, Högsta domstolen bland smultron och jordgubbar, mellan två stolar?, 
NIR 1994 s. 85, Knutsson, A, Gunnar Karnell bland smultron och jordgubbar, NIR 1994 s. 
235, Levin, M, Vilket brukskonstskydd kan vi leva med? NIR 1994 s. 237, Bernitz, U, 
Brukskonstskyddet i ljuset av den svenska Smultrondomen, NIR 1994 s. 356, Uggla, C, Hur 
blå plommon blir röda jordgubbar som se’n förminskas till smultron, NIR 1994 s. 361 samt 
Halén, T, Mera Smultron här!, NIR 1995 s. 90 
134 NJA 1995 s. 164 
135 Bildkälla: NJA 1995 s. 164 
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Rätten hade alltså att ta ställning till huruvida mönstret kunde anses uppnå 
verkshöjd och därmed upphovsrättsligt skydd. Då svaranden vitsordat att 
intrång skett om rätten skulle komma fram till att mönstret var att anse som 
upphovsrättsskyddat blev någon bedömning av ett eventuellt skyddsomfång 
inte aktuellt.  
 
HD inledde i sina domskäl med att redogöra för de uttalanden som gjordes i 
mönsterskyddsutredningen och påpekade specifikt att införandet av ML år 
1970 skulle innebära nya ganska stränga krav på konstnärlighet för att 
uppnå upphovsrättsskydd för alster av brukskonst. Vidare konstaterade dock 
HD att ML inte lyckats ge ett tillfredställande skydd åt produkter av 
brukskonst på sätt som förutsattes vid lagens tillkomst. På grund av detta 
ansåg HD att det uppvisats ett tydligt behov av upphovsrättsligt skydd för 
modeprodukter. Vidare anförde domstolen att det länge varit tveksamt om 
man skall tillerkänna upphovsrättsligt skydd åt modeprodukter, med sin 
korta livslängd och brist på uttryck för egentligt nyskapande. ”Alster som 
enbart bygger på fackkunskap, god smak och enkla variationer av välkända 
modeidéer av mer rutinartad karaktär bör av lätt insedda skäl ej komma i 
fråga för upphovsrättsligt skydd”136 HD konstaterade sedan att 
efterbildningsverksamheten avseende modeprodukter sedan länge varit 
omfattande och att den genom den senaste tidens tekniska utveckling blivit 
allt mer kännbar. Ur samhällssynpunkt ansåg HD vidare att det fanns starka 
skäl att försöka hindra alltför långtgående efterbildningsverksamhet och 
istället uppmuntra kompetenta och seriösa formgivarinsatser. Med detta 
resonemang som grund anförde HD att originellt och självständigt skapade 
plagg som fått en individuell och konstnärlig formgivning skulle kunna 
komma i åtnjutande av upphovsrättsligt skydd.  
 
Avseende just den Stickade tunikan ifråga ansåg HD att K. R-L gett den en 
sådan balans mellan olika sticktekniker och genom kombinationen av dess 
överdel och dess utsvängda kjolliknande underdel att den fick anses uppvisa 
sådan individuell konstnärlig gestaltning att den utgjorde ett 
upphovsrättsligt skyddat alster av brukskonst. 
 
 

5.4.4 Innebörden av HD:s domslut i fallet 
Stickad tunika 

Till skillnad från domen i Smultron-målet går HD i detta mål in på 
motivuttalandena till ML. De anför att kraven för upphovsrättsskydd för 
brukskonst, med anledning av ML:s ikraftträdande, i enlighet med 
förarbetena skall ställas högt. Dock anförs det vidare att ML inte fungerat 
tillfredställande för produkter på brukskonstens område och därmed finns 
det ett påtagligt behov av ett upphovsrättsligt brukskonstskydd. Huruvida 
detta uttalande går att överföra på alla konstformer inom brukskonstens 
område är svårt att säga. Fallet handlade om en modeprodukt och i HD:s 
domskäl anges det specifikt vad som föranledde att skydd kunde medges.  

                                                 
136 Se NJA 1995 s. 164 (sidan 172) 
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K. R-L. hade gett den Stickade tunikan sådan balans mellan olika 
sticktekniker och genom kombinationen av dess överdel och dess utsvängda 
kjolliknande underdel att den fick anses uppvisa sådan individuell 
konstnärlig gestaltning som krävs för brukskonstskydd. Detta påvisar den 
individuella bedömning som skall göras i varje enskilt fall avseende 
verkshöjd på brukskonstens område. Dock kan vi inte bortse från HD:s 
uttalande som faktiskt är i generella ordalag. HD meddelade att ML inte 
fungerat tillfredställande för produkter på brukskonstens område. Det bör 
med andra ord observeras att HD uttalade sig om brukskonstens område i 
stort, inte just modeprodukter. Med detta i åtanke, och det faktum att 
inställningen varit att skydd för modeprodukter skall vara restriktiv, anser 
jag att det går att dra slutsatsen att HD med detta domslut lade en relativt låg 
gräns för brukskonstskydd generellt sett men samtidigt påvisar att en 
individuell bedömning skall göras i varje enskilt fall.  
 
Värt att notera är att HD inte själva använder sig av begreppet verkshöjd i 
domslutet. Inte heller förs det någon diskussion kring 
dubbelskapandekriteriet. 
 
 

5.4.5 NJA 1995 s. 631 – Sundborn 
I fallet Sundborn gällde huvudfrågan huruvida ett interimistiskt vitesförbud, 
enligt 53 § URL, kunde avslås därför att förbudet skulle få oproportionerliga 
skadeverkningar. Vidare hade domstolen också att ta ställning till om 
sannolika skäl visats för att intrång i gällande upphovsrätt skett. Den 
sistnämnda frågeställningen är av intresse för min utredning av 
verkshöjdsbedömningar.   
  
Hackman Rörstrand AB (Hackman) är ett porslinsföretag som bland annat 
marknadsförde servisen Sundborn. Hackman väckte talan vid Trelleborgs 
tingsrätt mot företaget Regnbågen AB (Regnbågen) som bland annat 
marknadsförde servisen Majblom. Talan väcktes med anledning av att 
Hackman ansåg att Regnbågens servis Majblom gjorde intrång i 
upphovsrätten till Sundborn. 
 
Bild 12 
Servisen Sundborn, formgiven av Pia Rönndahl, 
till vänster. Efterbildning infälld till höger.137  

 

                                                 
137 Bildkälla: NJA 1995 s. 631 – bild från NIR 1996 s. 370 
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HD hade alltså att ta ställning till om upphovsrätt till Sundborn förelåg och 
sedan om sannolika skäl fanns för att Majblom i så fall inkräktade på denna 
upphovsrätt. HD anförde att ”Sundborns dekor, skapat av Hackmans 
designer Pia Rönndahl, utgörs av ett upprepat, allmogeinspirerat mönster 
av en rödaktig blomma, i form av en fyrväppling, med gröna blad och en blå 
kurbitsslinga som går ut åt vartdera hållet; bladen sitter på två stjälkar, 
också åt bägge håll, ovanför och nedanför slingan. Mönstret får genom sin 
formkomposition samt balans mellan form och färg anses uppvisa en sådan 
individuell och konstnärlig gestaltning att sannolika skäl föreligger för att 
Sundborn åtnjuter upphovsrättsligt skydd. Skyddsomfånget för dekoren får 
dock, med hänsyn till att den bygger på traditionella och enkla formelement 
liksom på förekommande färgsättningar inom allmogestilen, anses vara 
begränsad”.138  

 
Vidare menade HD att Majbloms dekor, trots vissa skillnader i olika 
detaljer, visade en sådan framträdande likhet med Sundborns dekor, när en 
jämförelse gjordes baserat på ett helhetsintryck, att det förelåg ett starkt stöd 
för att Majblom var en efterbildning av Sundborn. Därmed ansågs det 
föreligga sannolika skäl för att intrång i Sundborns upphovsrätt skett.  
 
 

5.4.6 Innebörden av HD:s domslut i fallet 
Sundborn 

I domslutet behandlades både frågeställningen om servisen Sundborn 
uppnår kraven för verkshöjd (och således upphovsrättsskydd) och gränsen 
för dess skyddsomfång. Tyvärr anser jag att motiveringarna som HD ger i 
fallet är relativt knapphändiga. I domen anges samma formulering som i 
Stickad tunika-målet där domstolen anger att Sundborn får anses uppvisa en 
sådan individuell och konstnärlig gestaltning som krävs för 
upphovsrättsskydd. Som hänvisning anger domstolen endast verkets 
färgkombination i relation till dess form. Detta torde i mina ögon borga för 
ett lågt ställt krav för verkshöjd. Genom att inte närmare gå in på vilka 
detaljer i formgivningen som kan anses ligga till grund för den konstnärliga 
helheten så bidrar domen i mina ögon till något av en generalisering av ett 
lågt ställt verkshöjdskrav. Domen har även i doktrin sagts bekräfta ett lågt 
ställt verkshöjdskrav för brukskonst.139  
 
Avseende skyddsomfånget nämner HD bara kort att det får anses vara 
begränsat med hänsyn till att formgivningen bygger på traditionella och 
enkla formelement liksom förekommande färgsättningar inom 
allmogestilen. Dock går HD aldrig in på någon direkt bedömning av om 
designen av Majblom låg inom Sundborns skyddsomfång. Istället görs en 
bedömning av om Majblom är en efterbildning av Sundborn med hjälp av 

                                                 
138 Se NJA 1995 s. 631 (sidan 634) 
139 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 101 
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de bevisbörderegler som fastställdes i Smultron-målet140 HD måste 
sannolikt ansett Majblom falla inom Sundborns skyddsomfång men någon 
motivering om varför låter sig tyvärr aldrig göras utan istället leder fallet 
direkt till bevisbördereglerna avseende efterbildning. Med andra ord vet vi 
inte om skyddsomfånget för Sundbornservisen endast sträckte sig till direkt 
efterbildning eller längre.   
 
 

5.4.7 NJA 2009 s. 159 – Mini Maglite 
I målet hade HD att ta ställning till huruvida den av Mag Instrument Inc. 
designade stavficklampan Mini Maglite uppnådde kraven för 
upphovsrättsskydd eller ej.  
 
Mag Instrument Inc. (MAG) är ett amerikanskt bolag som sedan 1974 
marknadsför och försäljer ficklampor. En av deras skapelser är den s k Mini 
Maglite-ficklampan, som sålts i Sverige sedan 1980-talet. Under ett par år 
marknadsförde och försålde IKEA en ficklampa, IKEA-ficklampan, som var 
likartad Mini Maglite. År 1993 skickade MAG ett varningsbrev till IKEA 
vilket föranledde IKEA att upphöra med sin försäljning av IKEA-
ficklampan. MAG väckte sedan talan mot IKEA vid Helsingborgs Tingsrätt 
avseende intrång i Mini Maglites upphovsrätt och yrkade på ersättning för 
utebliven försäljning samt skadestånd för marknadsskada och förlorad 
goodwill. IKEA bestred käromålet och menade att ingen upphovsrätt förelåg 
till Mini Maglite. I det fall rätten skulle fastslå att ett upphovsrättsintrång 
skett anförde IKEA att det i vart fall inte skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet för tiden före den 4 oktober 1993 då IKEA mottog 
varningsbrevet från MAG.  
 
Bild 13 
Ficklampan Mini Maglite141 

 
 
 
 
 
 
 
 
HD börjar i sitt domslut med att redogöra för den utveckling som skett 
avseende upphovsrättsligt brukskonstskydd genom att i domskälen inleda 
med att avsnitt om Rättsliga utgångspunkter. HD skriver inledningsvis ”Det 
upphovsrättsliga skyddet för alster av brukskonst har sett över tiden haft ett 
skiftande innehåll i lagstiftningen, och det har ställts i relation till andra 
möjligheter att skydda bruksföremålens utformning.”142 Med detta som 
                                                 
140 Se kap. 5.4.1 
141 Bildkälla: NJA 2009 s. 159 samt Svensk Forms Opinionsnämnd, Upphovsrättsligt skydd 
för brukskonst, Yttranden 1992-2000, 2001, s. 39 
142 Se NJA 2009 s.159 (sidan 176) 
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utgångspunkt har HD sedan en lång genomgång av den utveckling som skett 
på området med start i införandet av ML och de då skärpta reglerna för 
brukskonstskydd i URL. HD hänvisar till de rättsfall som omnämnts tidigare 
och anger då att i olika sammanhang har inte ML kunnat ge det skydd åt 
produkter av brukskonst, eller åt ny formgivning som lagstiftaren förutsatte 
och att praxis har utvecklats i riktning mot ett mera omfattande 
upphovsrättsligt skydd än tidigare. Som exempel på detta anges ovan 
nämnda rättsfall med den Stickade tunikan. Vidare i domskälen anger HD 
sedan att genomförandet av de gemenskapsrättsliga reglerna om skydd för 
mönster143 inte skall leda till någon skärpning av de krav som enligt svensk 
rätt skall gälla för ett upphovsrättsligt skydd av brukskonst.  
 
I domslutet erinrar HD också om att verkshöjdskravet skall ses i samband 
med det skyddsomfång som upphovsrätten medför. Om ett förhållandevis 
lågt krav ställs på verkets originalitet, och därmed verkshöjden, skall det 
balanseras av ett i motsvarande mån begränsat skyddsomfång. Ett argument 
för detta menade HD kunde vara att upphovsrätten i viss utsträckning bör 
kunna uppmuntra kompetenta och seriösa formgivarinsatser samtidigt som 
det finns ett intresse av att hindra alltför långtgående 
efterbildningsverksamhet. Argumentationen känns i detta avseende igen från 
fallet med den Stickade tunikan.  
 
HD anförde sedan att det allmänt måste antas att produkters design idag har 
fått en allt större praktisk betydelse och att intresset för ett långtgående 
skydd inte framstår som svagare för en ficklampa än för modeprodukter 
(som exempelvis den Stickade tunikan), som kan förlora i kommersiellt 
intresse efter relativt kort tid.  
 
Trots sin inställning till ett lägre ställt verkshöjdskrav idag jämfört med 
tiden för ML:s ikraftträdande skriver HD ändå i sitt domslut att ett 
upphovsrättsligt skydd för industridesign kan verka återhållande på 
konkurrensen och möjligheterna till produktutveckling under lång tid, även 
om denna effekt till viss del kan begränsas med ett smalt skyddsomfång. 
Dock menar HD att det som regel skulle vara svårförenligt med URL och de 
tankar som ligger bakom lagen att inskränka skyddsomfånget till ett rent 
avbildningsskydd. För upphovsrättsligt skydd anser HD därför att alster av 
brukskonst åtminstone måste uppfylla sådana krav på originalitet, 
självständighet och individualitet att de förtjänar ett långvarigt skydd som 
sträcker sig längre än till ren avbildning.  
 
HD sammanfattade sedan sitt avsnitt med Rättsliga utgångspunkter på 
följande sätt: ”Sammanfattningsvis får rättsutvecklingen beträffande 
brukskonst anses ha lett till ett något sänkt krav på verkshöjd som dock inte 
påtagligt skiljer sig från de krav som i andra fall upprätthålls för ett 
upphovsrättsligt skydd. När en produkt visserligen uppfyller kraven för 
upphovsrättsligt skydd men likväl inte uttrycker någon hög grad av 
originalitet begränsas skyddsomfånget, som dock alltjämt i princip sträcker 
sig längre än till ett rent avbildningsskydd. Det får emellertid fortfarande 

                                                 
143 Se kap. 2.2 



 47 

anses gälla ett högre krav på verkshöjd än det som ställdes upp i tiden före 
1970-års lagstiftning.”144  
 
HD fortsätter med ”Vad som i vissa fall kan motivera ett något lägre 
verkshöjdskrav vid brukskonst än vid annan konst är att möjligheterna till 
variation kan vara beskurna, liksom intresset av att produkter som är 
resultat av en kompetent och medveten formgivning ges ett adekvat skydd. 
Om produkten är av sådant slag att ett långvarigt skydd skulle hämma 
konkurrensen och produktutvecklingen i märkbar omfattning, talar det emot 
en generösare syn på verkshöjd och bör i första hand beaktas genom 
begränsning av skyddsomfånget.”  
 
HD går också kort in på innebörden av dubbelskapandekriteriet i svensk rätt 
och anger specifikt att dubbelskapandekriteriet främst är att uppfatta som en 
hjälpregel för bevisbedömningen. HD menar att dubbelskapandekriteriet kan 
vara till hjälp för bedömningen av verkets skyddsomfång men att det inte i 
sig kan ge svar på om kravet på verkshöjd är uppfyllt.  
 
Efter de rättsliga utgångspunkterna tar HD upp frågan om Mini Maglite är 
att anse som upphovsrättsligt skyddad. Av utredningen i fallet framgår det 
att Mini Maglite-ficklampan framstod som en nyhet då den introducerades 
på 1980-talet. Det som till synes väckte mest uppmärksamhet var att 
ficklampan var den första i sitt slag som ”såg ut som en ficklampa” (d v s 
såg ut som en stavficklampa) trots att det var en minificklampa avsedd för 
AA-batterier. HD påpekade dock att själva idén att göra en liten 
stavficklampa inte kan skyddas med upphovsrätt utan det är en konkret och 
individuell utformning av produkten som skall bedömas. De olika 
formelement som ficklampan utgjordes av kunde inte taget var för sig anses 
nya eller originella till sitt utförande. Vid bedömningen av ficklampans 
olika detaljer lades stor vikt vid det faktum att ficklampan inte hade någon 
utanpåliggande strömbrytare som påverkade batterirörets linjer. Dock 
framgick det också av utredningen i fallet att det funnits en tidigare 
stavficklampa för D-cellbatterier där det var möjligt att plocka bort 
knappsektionen och på så sätt fick även denna ficklampa ett 
strömlinjeformat batterirör. Mini Maglite-ficklampan bestod, vid tiden för 
dess utformning, av sedan länge kända formelement för stavficklampor 
såsom rund lins, ett lamphuvud med en reflektor, ett batterirör och ett 
ändstycke. Vidare var ficklampan utformad med en högblank yta med två 
olika rastreringar. HD påpekade således att ficklampans utformning i hög 
grad måste ha påverkats av funktionella samt i viss mån av 
produktionstekniska överväganden samtidigt som det funnits ett visst, 
begränsat, utrymme för variationer i utformningen av dessa formelement. 
Med detta i åtanke fastställde HD att Mini Maglite-ficklampan inte företer 
någon hög grad av självständighet även om det bör vägas in i bedömningen 
att funktionella hänsyn inneburit en begränsning i variationsmöjligheterna 
av ficklampans form. I det nästkommande avsnittet av domskälen menar 
dock HD att Mini Maglite-ficklampan ger ett annorlunda helhetsintryck än 
de stavficklampor som kan ha utgjort inspiration för den närmare 

                                                 
144 Se NJA 2009 s. 159 (sidan 179) 
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formgivningen av ficklampan. Genom att lamphuvudet förlängts, vilket ger 
en slank linje till batteriröret och sedan en nästan omärklig övergång från 
batteriröret till ändstycket, sammantaget med de olika dekorativa elementen 
anförde HD att ficklampan får anses besitta ett tillräckligt mått av 
självständighet i förhållande till vad utredningen i målet har kommit fram 
till om tidigare ficklampor. Mini Maglite-ficklampans formgivning höjer sig 
också enligt HD från att vara banal eller trivial och kan inte anses utgöra ett 
resultat av en rutinmässig arbetsinsats. HD såg det som sannolikt att en 
annan formgivare skulle gett ficklampan en något annorlunda utformning. 
Därmed menade HD att helhetsintrycket av Mini Maglite-ficklampan, 
genom sin utformning, kunde sägas ha erhållit en egen identitet.  
 
Mot denna bakgrund kom HD således fram till att Mini Maglite-ficklampan 
uppfyllde kravet på verkshöjd och är upphovsrättsligt skyddad men med ett 
begränsat skyddsomfång. HD påpekade dock att det rör sig om ett gränsfall.  
 
 

5.4.7.1 Innebörden av HD:s domslut i fallet Mini 
Maglite 

 I domskälen håller HD ett föredömligt utförligt resonemang om den 
utveckling som skett på brukskonstens område. Resonemanget refererar till 
det som doktrin påpekat om rättsutvecklingen för brukskonstområdet inom 
upphovsrätten såväl som till URL:s förhållande till ML. I och med de 
utförliga resonemang som förs fastslår HD att rättsutvecklingen gått mot ett 
lägre ställt verkshöjdskrav gällande brukskonst. Dock påpekas det att det 
inte skiljer sig påtagligt från de krav som i andra fall upprätthållits inom 
upphovsrätten. HD är sedan noga med att fastslå att ett verk som i och för 
sig uppnår kraven för verkshöjd men som likväl inte uttrycker någon högre 
grad av originalitet skall stå i relation till dess skyddsomfång. En låg grad av 
originalitet skall medföra ett snävt skyddsomfång, dock skall det inte sträcka 
sig endast till ett rent avbildningsskydd. I fallet uttrycker också HD att ett 
lägre ställt verkshöjdskrav för brukskonst kan motiveras av begränsade 
variationsmöjligheter. 
 
HD fastställde också ytterligare en gång att dubbelskapandekriteriet inte kan 
användas som en avgörande faktor för bedömning av verkshöjd utan skall 
fungera som en hjälpnorm vid bevisbedömningen.  
 
Jag tycker personligen att HD uttrycker en klar och välgrundad dom. Dock 
ställer jag mig något frågande till ett par punkter. För det första är HD noga 
med att påpeka att ett lägre krav på originalitet, baserat på begränsade 
variationsmöjligheter, skall medföra ett snävt skyddsomfång. Det får dock 
inte endast bli ett rent avbildningsskydd då det skulle vara mot grundtanken 
i URL. Om man tittar på Mini Maglite-ficklampan är det svårt att se var 
detta skyddsomfång i så fall slutar. Det råder inget tvivel om att ficklampan 
är skapad utifrån de förutsättningar som ges för en stavficklampa .  
Batteriröret är skapat för att innehålla två batterier. I början av röret finns 
lamphuvudet med reflektor och i slutet ändstycket. I fallet har stor vikt lagts 
vid att huvudet är något mer avlångt än det skulle behöva vara för 
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funktionens skull samt att det inte finns någon utanpåliggande strömbrytare. 
Något som bevisligen även existerat på en tidigare ficklampa. I mina ögon 
stämmer detta dåligt överens med den grundförutsättning som ges i URL för 
brukskonst, att verket inte får vara skapat utifrån på förhand givna 
förutsättningar. Att endast förlänga lamphuvudet något samt att använda sig 
av en annan strömbrytare än en utanpåliggande anser jag personligen är en 
för liten konstnärlig individuell prestation för att kunna skapa ett 
upphovsrättsskyddat alster. Med andra ord måste verkshöjdskravet idag vara 
mycket lågt ställt. HD menar att kraven för verkshöjd inte är tillbaka på den 
nivå de var innan 1970-års lagstiftning men i mina ögon kan det inte vara 
långt ifrån, låt vara att skyddsomfånget blir därefter. 
 
Vidare vill jag kommentera HD:s brukande av variationsläran i domen. HD 
fastslår att ett lägre ställt verkshöjdskrav i detta fall kan motiveras med 
formgivningens begränsade variationsmöjligheter. Eventuellt är detta ett fall 
då de begränsade variationsmöjligheterna redan på ett första stadium skulle 
kunna leda till att skydd inte skulle kunna ges. I fallet läggs det som sagt 
stor vikt vid den icke utanpåliggande strömbrytaren och uppenbarligen har 
detta setts som en variationsmöjlighet. Dock torde det vara troligt att någon 
annan skulle kunna använda denna möjlighet i sin formgivning av en annan 
ficklampa oberoende av vetskapen om Mini Maglite. Något som eventuellt 
kan påvisas av det faktum att en ficklampa långt tidigare haft en möjlighet 
att plocka bort sin utanpåliggande strömbrytare. I så fall torde 
variationsläran i anslutning till dubbelskapandekriteriet kunna fälla denna 
formgivningsdetalj som verkar varit av stor vikt för helhetsintrycket av Mini 
Maglite-ficklampan.   
 
HD nämner själva i sin dom att avgörandet rör sig om ett gränsfall. Att så är 
fallet är uppenbart. 
 
 

5.4.7.2 Det upphovsrättsliga 
harmoniseringsdirektivens innebörd i 
förhållande till HD:s avgörande i Mini Maglite 

Under 1990-talet kom det ett par harmoniseringsdirektiv på upphovsrättens 
område.145 I HD:s domskäl gjordes det en kort notis om detta och huruvida 
dessa direktiv skulle inverka på bedömningen av fallet. HD anförde att den 
partiella harmonisering som följer av direktiven är begränsad till vissa 
särskilda alster och får anses motiverad av dessa alsters särskilda art. Med 
detta som stöd ansåg HD att det inte fanns någon anledning att gå in på 
frågan vad som ligger i den i direktiven angivna förutsättningen om 
originalitet. Stöd saknades således för att, med harmoniseringsdirektiven i 
åtanke, avvika från de krav som dittills tillämpats på brukskonstens område.  
 

                                                 
145 Se Rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram, 
Rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för 
upphovsrätt och vissa närstående rättigheter samt Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser 
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Tre månader efter HD:s dom i Mini Maglite-målet kom dock EU-
domstolens s.k. Infopaq-avgörande.146 Detta fall behandlade litterära verk i 
textform vilka dittills inte berörts av den materiella harmoniseringen. I 
domen fastslog domstolen att det harmoniserade originalitetskriteriet skulle 
tillämpas gällande skyddsförutsättningar även för verkskategorier som inte 
harmoniserats.  
 
Infopaq-avgörandet gällde verkskategorin litterära verk. Per-Jonas Nordell 
menar att det är rimligt att antaga att även konstnärliga verk av traditionellt 
slag, så som musikaliska verk och alster av bildkonst kan omfattas av de 
europeiska harmoniseringsdirektiven. Huruvida det går att applicera EU-
domstolens uttalanden på brukskonstens område är dock svårt att säga. 147 
Min uppfattning är att det torde vara mycket svårare att dra paralleller direkt 
ifrån dessa verkskategorier till brukskonstens område. Detta eftersom 
skyddet för brukskonst är så skiftande i olika europeiska länder. Inte ens i de 
nordiska länderna, där lagstiftningen i stort är den densamma, är praxis 
entydig.148 Dock kan vi nog konstatera att HD eventuellt hade resonerat 
något annorlunda om Infopaq-avgörandet kommit innan domen föll i Mini 
Maglite-målet. Huruvida HD hade tagit ställning till om alster av brukskonst 
får anses innefattas av harmoniseringsdirektiven kan vi bara spekulera i. 
Med detta sagt är det dock inte alls säkert att domslutet blivit annorlunda.  
 
 

5.4.8 Utvecklingen i Svensk Forms 
Opinionsnämnd samt något om vad Mini 
Maglite-målet har betytt för efterföljande 
underättspraxis 

Som nämnts tidigare är praxis ifrån HD på brukskonstens område 
begränsad. Dock kan det urskönjas ett successivt lägre ställt krav på 
verkshöjd genom domstolens domar under 1990- och 2000-talet. Något som 
sedan har fastslagits genom HD:s utförliga dom i Mini Maglite-målet.  
 
För att närmare studera denna utveckling kan det vara av intresse att belysa 
några uttalanden som gjorts av Svensk Forms Opinionsnämnd genom åren 
samt undersöka om det kommit några underrättsdomar avseende verkshöjd 
efter HD:s dom i Mini Maglite-målet.  
 
 

                                                 
146 Se EU-domstolens dom den 16 juli 2009 (mål c-5/08) (Infopaq) 
147 Se Nordell, P-J, Utvecklingen på immaterialrättsområdet i Sverige 2008-2010, NIR 
2010 s. 543 (sidan 559).   
148 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 86 
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5.4.8.1 Bedömningar av verkshöjd i Svensk Forms 
Opinionsnämnd 

Inledningsvis vill jag kort redogöra för den roll som Svensk Forms 
Opinionsnämnd har inom den svenska upphovsrätten. Tidigare i denna 
uppsats har det refererats till SFO:s yttranden för att påvisa en skiftande 
inställning till kraven på originalitet och verkshöjd i brist på dåvarande 
domstolspraxis från HD.149  
 
Redan i Mönsterskyddsutredningen uttalades att upphovsrättsligt skyddad 
brukskonst skall vara sådant som bör kunna uppfattas, inte endast av 
personer med särskild utbildning och yrkesverksamhet inom konstområdet, 
utan vid ett seriöst betraktande och efter information ifrån sakkunnig även 
av andra. Främst syftades då på personer som sysslar med tillverkning av 
konstindustriprodukter.150 Det är i detta avseende SFO kommer in. 
 
SFO fungerar inte som domstol trots att de kommer fram till sina 
avgöranden under domstolsliknande former. Nämndens avgöranden är 
snarare att se som rekommendationer i fall av att en verkshöjdsbedömning 
går till domstol. I stort har domstolarna också kommit att följa SFO:s 
yttranden.151 Ett närliggande exempel på detta är just Mini Maglite-målet. I 
doktrin har också vikten av SFO:s yttranden kommenterats så att stor vikt 
bör läggas vid Opinionsnämndens uttalanden i verkshöjdsfrågan. Dock är 
det mer omdebatterat huruvida SFO:s uttalanden i intrångsfrågan skall 
tillmätas motsvarande betydelse.152 
 
 

5.4.8.2 Yttranden från SFO 
Som nämnts tidigare i denna uppsats startade en ny period avseende 
verkshöjdsbedömningar under mitten av 1980-talet då den s.k. 
Diabelletelefonen ansågs vara upphovsrättsligt skyddad trots en relativt 
alldaglig utformning.153 Efter detta yttrande följde en rad bedömningar som 
följde i samma spår. 
 
I ett yttrande från 1984 ansåg SFO att den s.k. Kålungedockan var att anse 
som upphovsrättsligt skyddad då dess ansikte var av sådan speciell karaktär 
att ett oberoende dubbelskapande sågs som mindre troligt.154 Yttrandet kan 
förvisso ställas mot ett senare yttrande avseende leksaker gällande ett 
gosedjur i form av en tusenfoting. Leksaken LOTS-A-LOTS-A-LEGGGGGGS 
ansågs, i förhållande till andra leksaksdjur i form av tusenfotingar, inte ha 

                                                 
149 Se kap. 4.2 
150 Se SOU 1965:61, s. 210  
151 Se Nordell, P-J, Rätten till det visuella, Jure, Stockholm 1997, s. 137.   
152 Se Bengtsson, H, Skydd för bruksvaror – den rättsliga betydelsen av Svensk Forms 
Opinionsnämnds yttranden, NIR 2005 s. 515 (sidan 516) samt Bernitz, U, 
Brukskonstskyddet i ljuset av den svenska Smultrondomen, NIR 1994 s. 355 och Nordell, P-
J, Verkshöjd och brukskonst med anledning av ett yttrande och två notiser, NIR 1990, s. 
581 
153 Se Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande nr 134 den 27 november 1984 samt kap. 4.2 
154 Se Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande 133 (Leksaksdocka), ärende 2/1984 .  
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tillräcklig konstnärlig egenart. Värt att notera är att tre ledamöter dock var 
skiljaktiga i yttrandet.155  
 
Bild 14  Bild 15 
Leksaksdockan Kålungedockan156 Det mjukstoppade leksaksdjuret  

LOTS-A-LOTS-A-LEGGGGGGS157 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

År 1993 yttrade sig SFO om upphovsrätt förelåg till en sittmöbel kallad 
Tripp Trapp samt om en annan sittmöbel kallad Flexi i så fall gjorde intrång 
i upphovsrätten till Tripp Trapp.158 Vid bedömningen lade SFO stor vikt vid 
skapandet av Tripp Trapps huvudformgivning som var som ett ”skevt L”. 
SFO menade att denna form var helt ny och revolutionerande. Stolen var 
således att se som en självständig och individuell skapelse och ansågs vara 
ett upphovsrättsligt skyddat alster av brukskonst. Nämnden fortsatte sedan 
med att fastslå att skillnaderna i detaljer mellan Flexi och Tripp Trapp inte 
utgjorde tillräckligt stor skillnad avseende helhetsintrycket mellan de två 
stolarna och därmed föll Flexi inom Tripp Trapps skyddsomfång och 
inkräktade på dess upphovsrätt.  
 

Bild 16 
Sittmöbeln Tripp Trapp159 

 
 

                                                 
155 Se Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande 142 (Mjukstoppat leksaksdjur), ärende 
2/1987. 
156 Bildkälla: Svensk Forms Opinionsnämnd, Upphovsrättsligt skydd för brukskonst, 
Yttranden 1976-1991, 1991, s. 59 
157 Bildkälla: Svensk Forms Opinionsnämnd, Upphovsrättsligt skydd för brukskonst, 
Yttranden 1976-1991, 1991, s. 80 
158 Se Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande 170 (Sittmöbel), ärende 15/1993. 
159 Bildkälla: Svensk Forms Opinionsnämnd, Upphovsrättsligt skydd för brukskonst, 
Yttranden 1992-2000, 2001, s. 46 
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1993 var också det år då SFO uttalade sig om Mini Maglite-ficklampan 
kunde anses vara upphovsrättsligt skyddad.160 HD:s domslut som 
kommenterats ovan följde i stort SFO:s yttrande vars slutsats var att 
ficklampan var skyddad.  
 
Vid en bedömning huruvida en kofot och en yxa kunde anses vara skyddade 
enligt URL yttrade dock SFO att kofoten respektive yxan inte uppvisade 
tillräcklig individuell och självständig formgivning för att den särprägel som 
krävs för verkshöjd skulle kunna anses vara uppfylld. Nämnden menade att 
en annan formgivare med samma produktkrav skulle kunna skapa liknande 
produkter oberoende vetskapen om kofoten och yxan ifråga.161  
 
Bild 17 
Kofot och yxa162 

 
 
En Pall med armledare ansågs år 1996 inte kunna uppnå upphovsrättsligt 
skydd då dess formgivning påminde för mycket om tidigare välkända 
förebilder på området. Vid en bedömning ansågs pallen, i förhållande till 
tidigare kända förebilder, inte tillföra någon ny formgivning som var att 
anse som originell och som kunde utesluta ett oberoende dubbelskapande.163 
Värt att notera är dock att det i denna bedömning var fråga om en pall som 
var mycket lik föregångare på marknaden och där skaparen av denna senare 
pall ville tillerkännas upphovsrätt till sin skapelse.  
 
Bild 18 
Pall med armledare. Pallen till 
vänster ansågs ej uppnå skydd 
eftersom den påminde för mycket 
om tidigare känd formgivning – 
originalet till höger.164 

   

 

 

 
                                                 
160 Se Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande 166 (Ficklampa), ärende 11/1993   
161 Se Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande 161 (Kofot och yxa), ärende 4-5/1993 
162 Bildkälla: Svensk Forms Opinionsnämnd, Upphovsrättsligt skydd för brukskonst, 
Yttranden 1992-2000, 2001, s.25 
163 Se Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande 183 (Pall med armledare), ärende 13/1996 
164 Bildkälla: Svensk Forms Opinionsnämnd, Upphovsrättsligt skydd för brukskonst, 
Yttranden 1992-2000, 2001, s. 70. 
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En mycket känd industridesign är den s k Elflugan. SFO uttalade att 
ljusstakens formgivning återspeglade återhållsamhet och strikthet avseende 
såväl detaljer som valet av material. Resultatet var en unik och 
genomarbetad elektrisk ljusstake och proportionerna i ljusstaken gav ett 
balanserat helhetsintryck. Formgivningen skilde sig enligt SFO tydligt från 
tidigare elektriska ljusstakar. Detta sammantaget gav formgivningen ett 
helhetsintryck som präglades av konstnärlig särprägel och individualitet och 
således ansågs ljusstaken ha verkshöjd och vara upphovsrättsligt skyddad.165 
Ett år efter yttrandet fastställde också SFO att ett par andra liknande 
elektriska ljusstakar inkräktade på Elflugans skyddsomfång och således 
utgjorde upphovsrättsintrång.166  
 
Bild 19 
Ljusstaken Elflugan167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.8.2.1 SFO:s bedömningar i förhållande till 
rättsutvecklingen i praxis 

Som nämnts tidigare har inte SFO:s yttranden någon prejudicerande effekt. 
I SFO:s bedömningar, liksom i HD:s praxis, är det tydligt att det är en 
helhetsbedömning av formgivningen som är det centrala vid bestämmandet 
om ett alster skall anses uppnå verkshöjd eller ej. Jag har i föregående 
stycke redogjort för några exempel på bedömningar av SFO och anser att 
det, över tid, tydligt går att se hur rättsutvecklingen gått mot allt generösare 
verkshöjdsbedömningar. Vad som är extra intressant i detta avseende är att 
HD i Mini Maglite-målet mer eller mindre helt följde SFO:s yttrande i 
frågan. Något som också kan tydas ur SFO:s yttranden är att stor vikt läggs 
vid om formgivningen i fråga ansetts som en nyhet på den aktuella marknad 
som föremålet finns på. Om detta skall ses som att SFO emellanåt tillämpar 
ett objektivt nyhetskrav i högre grad än domstolarna är svårt att uttala sig 
om. Dock är det värt att notera att utvecklingen eventuellt mer och mer gått 
mot ett objektivt nyhetskrav, om än inte uttalat. 
 
                                                 
165 Se Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande 201 (Elektrisk ljusstake), ärende 7/1998 
166 Se Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande 202 (Elektrisk ljusstake), ärende 1/1999   
167 Bildkälla: Svensk Forms Opinionsnämnd, Upphovsrättsligt skydd för brukskonst, 
Yttranden 1992-2000, 2001, s. 104. 
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Frågan som uppenbarar sig är vad ovan nämnda utveckling och HD:s dom i 
Mini Maglite-målet innebär för upphovsrättsligt brukskonstskydd i 
framtiden.  
 
I detta hänseende kan det vara av intresse att belysa två hovrättsdomar som 
kom under 2010. I båda fallen har också SFO yttrat sig.   
 
Det första fallet gällde om upphovsrätt till alster av brukskonst fanns för ett 
dammsugarmunstycke.168 Twinnovation AB tillverkar och marknadsför 
sedan 1998 ett dammsugarmunstycke under varumärket Twinner. Företaget 
Doppio International AB marknadsför och försäljer, sedan 2003, 
dammsugarmunstyckena doppio samt SuperTwin. Twinnovation ansåg att 
deras dammsugarmunstycke Twinner var att se som ett upphovsrättsligt 
skyddat alster av brukskonst och ansåg att doppio gjorde intrång i denna 
upphovsrätt. Talan mot Doppio väcktes 2005 och Twinnovation yrkade på 
vitesförbud samt ersättning på grund av upphovsrättsintrånget.  
 
Bild 20 
Dammsugarmunstycket Twinner169 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
Frågan som hovrätten hade att ta ställning till var alltså huruvida 
dammsugarmunstycket Twinner uppnådde verkshöjd och därmed 
upphovsrättsligt skydd. I tingsrätten anförde Twinnovation bl. a. att SFO i 
ett utlåtande från 2005 konstaterat att dammsugarmunstycket måste anses 
åtnjuta upphovsrättsligt skydd som alster av brukskonst.170 SFO skriver i sitt 
yttrande följande; ”Twinner karakteriseras av, dels sin tunna/platta form 
som ger ett smidigare intryck än något annat dammsugarmunstycke som 
kommit nämnden till del, dels av anslutningsrörets särpräglade utformning. 
De dubbla insugen leds via ett grenparti upp i anslutningsröret. Grenpartiet 
fungerar vidare som ett gångjärn för att möjliggöra ett förande av 
munstycket med vilken som helst av långsidorna vänd framåt. Själva bladet 
har i samma syfte en fördjupning avpassad för att kunna härbärgera 
grenpartiet oavsett vilket håll munstycket är vänt. Det står enligt nämndens 
mening klart att formgivaren här lyckats i sin föresats att ge de av tekniken 
givna parametrarna ett estetiskt tilltalande utseende. Nämnden finner mot 
bakgrund av nu nämnda omständigheter att dammsugarmunstycket Twinner 

                                                 
168 Se Svea Hovrätts dom i mål T-728-08 av den 28 april 2011  
169 Bildkälla: http://www.brandnews.se/upload/article/bild/6/418839/twinner_sid9_s_s.jpg 
170 Se Stockholms Tingsrätts dom i mål T 18906-05 av den 27 december 2007, s. 6-7 

http://www.brandnews.se/upload/article/bild/6/418839/twinner_sid9_s_s.jpg
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har sådan verkshöjd att det får anses åtnjuta upphovsrättsligt skydd”.171 
Twinnovation anförde vidare att det funnits åtskilliga möjligheter att 
utforma munstycket på annat sätt än som gjordes och att en attraktiv 
utformning av produkten har varit av stor betydelse för att den skall 
uppskattas på marknaden. Doppio anförde i motsats till detta att munstycket 
i det närmaste uteslutande styrts av tekniska förutsättningar och att 
utrymmet för självständigt skapande varit mycket litet.  
 
Hovrätten gjorde i sina domskäl en kort resumé över den utveckling som 
skett på området för upphovsrättsskydd för brukskonst och går sedan in på 
HD:s domslut i Mini Maglite-målet. Med detta som bakgrund gör hovrätten 
sedan gällande följande; ”När det gäller dammsugarmunstycket Twinner 
anser hovrätten att – även om det måste anses visat att ett omfattande 
arbete ligger bakom dess utformning – utformningen i hög grad inte bara 
har påverkats av utan till stor del har styrts av kraven på funktion och av 
produktionstekniska skäl såsom möjligheterna att formspruta materialet. 
Det formgivningsarbete som utförts inom det mycket begränsade 
variationsutrymme som kvarstått kan inte heller anses ha resulterat i att 
munstycket genom sin utformning – på sätt som den så kallade Maglite-
lampan – erhållit en egen identitet.”172 Hovrätten instämde därför i 
tingsrättens slutsats och ansåg således inte att dammsugarmunstycket 
Twinner uppnådde verkshöjd.  
 
Det andra fallet gällde en damjacka med namnet Maja.173 Jofama AB 
tillverkar och säljer jackan Maja. Det danska företaget ApS af 5.5.2003 har i 
sitt sortiment en damjacka med namnet Sylvia. Jofama ansåg att damjackan 
Maja var upphovsrättsligt skyddad som alster av brukskonst och väckte vid 
Stockholms tingsrätt talan mot ApS. Genom att i Sverige marknadsföra, 
distribuera samt sälja jackan Sylvia – som Jofama ansåg vara en kopia av 
Maja – menade Jofama att ApS gjort intrång i upphovsrätten till Maja och 
yrkade på ett förbud mot marknadsföring och försäljning av Sylvia. Frågan 
hovrätten hade att ta ställning till var alltså om Maja uppfyllde kraven för 
verkshöjd och således upphovsrättsligt skydd samt om Sylvia inkräktade på 
Majas skyddsomfång.  
 

Bild 21 
Damjackan Maja174 

 

 

                                                 
171 Se Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande nr. 232 (Dammsugarmunstycket Twinner), 
ärende 2-2005 
172 Se Svea Hovrätts mellandom i mål T-728-08 av den 9 mars 2010, s. 4 
173 Se Svea Hovrätts dom i mål T 106-10 av den 17 december 2010 
174 Bildkälla: http://www.brandnews.se/upload/article/bild/1/450208/maja_kappa_s.jpg 

http://www.brandnews.se/upload/article/bild/1/450208/maja_kappa_s.jpg
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I hovrättens domskäl hänvisas till ett yttrande från SFO som ansåg att Maja 
var att se som så pass särpräglad att den bör tillmätas verkshöjd.175 
I SFO:s yttrande anges följande; ”Med utgångspunkt i de uppgifter som 
lämnats av Bitte Wahlberg (designer av jackan Maja – författarens anm.) 
finner nämnden att jackan Maja är ett resultat av en medveten och 
individuell formgivningsinsats. Jackan ger vidare ett uttryck för ett 
sammansatt och habilt formspråk. De olika beståndsdelarna harmoniserar 
med varandra och skapar och förstärker det som är formgivningens 
grundtanke, nämligen jackans A-form.”176 
 
Tidigare ansåg även tingsrätten att Maja uppnådde kraven för verkshöjd. 
Tingsrätten anförde att formgivningen av jackan förvisso bestod av en 
sammansättning av tidigare redan kända element men att helhetsintrycket av 
jackan måste anses ha tillräcklig självständighet och individuell särprägel 
för att uppnå kravet på verkshöjd177. Tingsrätten ansåg också att 
helhetsintrycket av Sylvia var mycket likt helhetsintrycket av Maja. De 
skillnader i detaljer som åberopats av ApS ansåg tingsrätten inte gjorde att 
helhetsintrycket av Sylvia blev ett annat än det av Maja. Således ansåg 
tingsrätten att formgivningen av Sylvia inkräktade på Majas skyddsomfång. 
 
I likhet med Twinner-målet refererade hovrätten även i detta fall till HD:s 
domslut i såväl Mini Maglite-målet som Stickad tunika-målet samt nämner 
den rättsutveckling som skett på brukskonstens område. Dock kom 
hovrätten fram till ett annat domslut än tingsrätten. Hovrätten anger i sina 
domskäl att damjackan Maja inte förefaller uppvisa någon högre grad av 
individuell eller konstnärlig gestaltning. De formelement som varit 
förebilder för jackan är sedan länge etablerade och utrymmet för ett 
konstnärligt skapande utifrån dessa formelement vid framtagandet av en 
jacka i skinn kan enligt hovrättens mening inte vara alltför stort. Hovrätten 
fann därför, i motsats till tingsrätten och SFO, att Maja snarare visar 
exempel på enkla variationer av välkända modeidéer än sådan särprägel och 
originalitet som krävs för upphovsrättsligt skydd. Därmed ansåg hovrätten 
att Maja inte uppnådde kraven för verkshöjd. Med detta som bakgrund var 
inte heller frågan om dess eventuella skyddsomfång relevant.  
 
 

5.4.8.2.2 Vad betyder domsluten från hovrätten för 
rättsutvecklingen gällande brukskonstskyddet? 

I båda fallen har SFO uttalat sig i verkshöjdsfrågan och yttrat att både 
jackan Maja och dammsugarmunstycket Twinner bör anses uppnå kraven 
för upphovsrättsligt skydd. I fallet med jackan ansåg även tingsrätten detta 
och gick på SFO:s linje. Hovrätten, däremot, gjorde en annan bedömning 
och ansåg att varken Maja eller Twinner uppnådde de krav som gäller för 
verkshöjd.  
 

                                                 
175 Se Svea Hovrätts dom i mål T 106-10 av den 17 december 2010, s. 4  
176 Se Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande nr. 238 (Jackan Maja), ärende 2-2006 
177 Se Stockholms Tingsrätts dom i mål T 16022-06 av den 2 december 2009, s. 9 
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En slutsats som skulle kunna dras av dessa två domar är att kraven för 
verkshöjd är på ungefär samma nivå som innan Mini Maglite-målet. 
Personligen är jag dock tveksam till denna slutsats. Mini Maglite-målet har i 
allra högsta grad visat på ett lägre ställt verkshöjdskrav än tidigare. HD 
uttalade, som tidigare nämnts, i sitt domslut att kraven inte är lika lågt 
ställda som innan 1970 års lagstiftning. Jag menar dock att det inte kan vara 
långt ifrån. I de två fallen ovan går det eventuellt också att utläsa att detta är 
en uppfattning som även SFO delar, om än inte uttalat. Denna åsikt kan 
också eventuellt stödjas av ett annat relativt nytt yttrande från SFO. 
 
I yttrande 274 från 2009 anser SFO att den s.k. Stringhyllan är att anse som 
upphovsrättsligt skyddad som alster av brukskonst. Som grund för sitt 
yttrande anger SFO att hyllan vid tidpunkten för sin tillkomst skilde sig 
väsentligt från andra kända hyllor samt att dess formgivning får anses väl 
utnyttja det variationsutrymme som fanns inom det aktuella 
produktsegmentet. Vidare anförde SFO att gavlarnas utformning, material 
och tillverkningssätt ger hyllan ett lätt och luftigt intryck som tillsammans 
med den diskreta utformningen av beslagen som förbinder hyllplanen ger 
intryck av att hyllplanen närmast svävar fritt. Detta tillsammans med hyllans 
väl avvägda proportioner ger enligt SFO Stringhyllan det självständiga och 
originella utseende som har gjort den till den svenska designikon som den 
nu är, 60 år efter dess tillkomst.178 
 
Yttrandet är inte speciellt uppseendeväckande i sig men är intressant ur två 
hänseenden. För det första lägger SFO återigen stor vikt vid en form av 
objektivt nyhetskrav för tidpunkten då hyllan skapades. Dock är den mest 
intressanta faktorn att just Stringhyllan var ett av de uttryckliga exempel 
som gavs vid införandet av 1970 års lagstiftning på skapelser som inte 
skulle kunna skyddas med upphovsrätt.179 Detta anser jag ger fog för åsikten 
att verkshöjdskravet idag inte är ställt långt ifrån de krav som gällde innan 
1970 års lagstiftning.  
 
SFO har som sagt inte rollen av en domstol i Sverige. Dock har det visats att 
domstolarna i flertalet fall följt de yttranden som SFO avgivit. Vidare är det 
så att en rad tvister om intrång i upphovsrätt aldrig når domstolen utan slutar 
vid en förlikning efter ett yttrande från SFO. Med detta sagt vill jag påvisa 
att det verkshöjdskrav som idag existerar i praktiken är lågt ställt. Den dom 
som HD meddelade i Mini Maglite-målet anser jag ger fog åt de 
bedömningar och yttranden som gjorts av SFO de senaste åren. Att sedan 
hovrätten gjort annorlunda bedömningar anser jag vara något märkligare. 
Min uppfattning är att SFO:s bedömningar i fallet med jackan Maja, 
dammsugarmunstycket Twinner samt Stringhyllan är i linje med den praxis 
som utvecklats på brukskonstens område.   
 
 

                                                 
178 Se Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande nr. 274 (Hylla för väggmontage benämnd 
STRING-hyllan), ärende 4-2009 
179 Se kap. 4.2 
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5.5 Upphovsrätt till brukskonst i ett 
anställningsförhållande 

Att göra en fullödig genomgång av upphovsrätt till brukskonst i ett 
anställningsförhållande kräver en egen uppsats i sig. Jag vill med detta 
avsnitt därför endast belysa de skillnader som kan råda mellan 
mönsterrättsligt skydd till en design och upphovsrättsligt skydd till en 
design i just ett anställningsförhållande. Detta för att kunna påvisa en möjlig 
problematik som kan uppkomma i takt med en eventuell ökning av 
upphovsrättsligt skyddade alster av brukskonst. 
 
Någon allmän regel om rättsförhållandet mellan arbetstagare och 
arbetsgivare anges inte i URL. Lagen härstammar från en tid då synen på 
den typiske upphovsmannen till ett upphovsrättsligt skyddat verk skiljer sig 
från den realitet vi lever i idag. Upphovsmannen sågs då snarare som en fri, 
självständigt utövande konstnär snarare än en anställd formgivare på ett 
företag, som kan vara fallet idag. Idag torde det t o m vara så att merparten 
av alla upphovsrättsligt skyddade verk tillkommer under någon form av 
anställningsförhållande. Som exempel kan nämnas 
kommunikationsindustrin där stora mängder upphovsrättsligt skyddat 
material skapas varje dag i medier såsom TV, radio och tidningar. Ett annat 
bra exempel är just anställda formgivare som skapar industridesign för en 
arbetsgivare. 
 
I brist på reglerade rättsförhållanden i lagstiftning får vi istället förlita oss på 
den praxis som tillkommit på området. Undantaget är dock 
upphovsrättigheter till datorprogram där EG-direktivet 91/250/EEG medfört 
särskilda bestämmelser på området. Bestämmelsen har införlivats genom 
URL 40 a § och föreskriver att upphovsrätten till ett datorprogram som 
skapats av en arbetstagare som ett led i dennes arbetsuppgifter övergår till 
arbetsgivaren, så länge inget annat avtalats. Det som bör noteras avseende 
denna regelring är att övergången även innefattar den ideella rätten till 
verket.  
 
En av anledningarna till att det varit svårt att skapa rättsregler på området är 
den historiska skillnad som finns inom upphovsrätten internationellt sett.180 
Den angloamerikanska inställningen och dess regleringar inom Copyright är 
att upphovsrätten utan vidare tillfaller det företag där ett verk är skapat.181 
Den kontinentaleuropeiska synen på droit d’auteur är istället att 
upphovsrätten initialt finns hos den fysiske upphovsmannen. I det senare 
fallet kan upphovsrätten bara övergå på företaget/arbetsgivaren genom 
uttryckliga eller konkludenta avtal. I praktiken närmar sig de två olika 
inriktningarna varandra med en rad avtal, sedvänjor och branschpraxis, men 
deras grundläggande utgångspunkt skiljer sig väsentligt.  
 

                                                 
180 Se kap. 4.1 
181 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 126 



 60 

I Sverige har vi i stort följt den kontinentaleuropeiska synen på upphovsrätt. 
Detta gäller även avseende rättighetsförhållanden mellan arbetstagare och 
arbetsgivare. Utgångspunkten är således inom svensk rätt att upphovsrätten 
alltid uppstår hos den anställde som är den ursprunglige rättighetshavaren 
och att arbetsgivaren sedan har en från upphovsmannen avledd rätt.182 När 
parterna uttryckligt har avtalat om rättens överföring, exempelvis i det 
enskilda anställningsavtalet eller genom kollektivavtal, är dess innehåll 
styrande för omfattningen av arbetsgivarens rätt.183 Den springande punkten 
blir således i vilken utsträckning som en arbetsgivare kan förvärva rätten till 
det skyddade verket. 
 
I många anställningsförhållanden torde det vara så att anställningsavtalet 
uttryckligen reglerar vilken rätt arbetsgivaren har till det verk arbetstagaren 
skapar inom sin anställning. Men rätten till ett normalt utnyttjande av ett 
skapat verk kan tillkomma arbetsgivaren även utan en uttrycklig reglering 
därav genom vad som kan anses följa av anställningens beskaffenhet. 
Arbetsgivarens rätt till ett normalt nyttjande av verket följer således av 
anställningens art som en form av konkludent avtal mellan arbetstagaren och 
arbetsgivaren, en förutsättning för anställningen från allra första början eller 
genom en sedvänja i den aktuella branschen. Detta synsätt utvecklades tidigt 
av professor Gunnar Karnell genom något som han år 1972 sammanfattade 
som ”tumregeln”.184 Enligt tumregeln får arbetsgivaren, när inget 
uttryckligt avtal finns mellan parterna avseende upphovsrätten, på grundval 
av anställningsavtalet inom sitt verksamhetsområde och för sin normala 
verksamhet utnyttja sådana verk som tillkommer som resultat av 
tjänsteåligganden eller särskilda åtaganden gentemot arbetsgivaren. 
Arbetsgivarens rätt avser utnyttjanden för de ändamål som kan förutses när 
verket tillkommer. Om verket måste ändras för att ändamålet med dess 
tillkomst i tjänsten skall uppnås är ändringen tillåten.”185Tumregeln får 
anses fastslagen i svensk rätt, bl a genom Arbetsdomstolens dom AD 2002 
nr.87.  
 
Sammantaget skulle slutsatsen kunna bli att ett oreglerat rättsläge inte borde 
skapa några problem i praktiken. Detta är dock en sanning med 
modifikation. Levin menar bl. a att dessa rådande principer innebär ett 
tämligen statiskt rättstillstånd. Omförhandling mellan anställda och 
arbetsgivare kan ofta vara besvärliga för företag men blir ett måste enligt 
rådande principer. I en rad branscher inom upphovsrättens område går den 
tekniska utvecklingen fram i en rasande hastighet. Detta kan i sin tur göra att 
omförhandlingar blir nödvändiga för ett företag för att kunna bedriva sin 
verksamhet på ett konkurrenskraftigt sätt.  
                                                 
182 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 126-127, Olsson, H, Copyright, 8:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2009, 
s. 219 samt Wolk, S, Arbetstagares immaterialrätter, 2:a upplagan, Norstedts Juridik, 
Stockholm 2008, s. 124 
183 Se Wolk, S Arbetstagares immaterialrätter 2:a upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2008, s. 116 
184 Se Wolk, S Arbetstagares immaterialrätter, 2:a upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2008, s. 119 samt Karnell, G, Läromedelsrätt, Gleerup, Lund 1972, s. 35 
185 Se Wolk, S Arbetstagares immaterialrätter, 2:a upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2008, s. 119 samt Karnell, G, Läromedelsrätt, Gleerup, Lund 1972, s. 35 
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Jag vill också belysa ett annat problem som eventuellt kan uppkomma. Som 
tidigare nämnts är en av de stora skillnaderna mellan upphovsrätten som 
immaterialrättslig företeelse, och de andra mer industriellt anpassade 
immaterialrätterna, den lagstadgade ideella rätten.186  
Den ideella rätten kan endast efterges i preciserad och begränsad 
omfattning. Frågan är således vilken innebörd den ideella rätten kan få i ett 
anställningsförhållande.  
 
Generellt sett är ståndpunkten den att när upphovsmannens befogenheter 
över sitt verk överförts på arbetsgivaren har denna endast en viss begränsad 
nyttjanderätt till verket. Andra nyttjanden, utöver de som kan anses 
överförda på arbetsgivaren, tillkommer i princip arbetstagaren, d v s 
upphovsmannen.187 Bakgrunden till detta synsätt är just det personliga och 
ideella inslag som finns inom upphovsrätten i motsats till det övriga 
immaterialrättsliga fältet. I praktiken innebär detta en skillnad mot det 
förhållande som råder avseende en mönsterrättslig relation mellan en 
arbetstagare och en arbetsgivare. När en upphovsman skapat ett alster av 
brukskonst i ett anställningsförhållande kan inte rätten till formgivningen 
övergå i sin helhet på arbetsgivaren. Arbetstagaren kan nämligen inte 
överlåta sin ideella rätt. När en arbetsgivare förfogar över ett 
upphovsskyddat verk, framställer exemplar av det, gör det tillgängligt för 
allmänheten, överlåter det vidare eller gör ändringar i verket skall alltså den 
anställde upphovsmannens intressen respekteras i enlighet med 28 § URL.  
 
Mig veterligen finns det ingen praxis avseende upphovsrättlig ideell rätt till 
ett alster av brukskonst i ett anställningsförhållande. Detta innebär dock inte 
att ett problem inte skulle kunna uppstå. De allmänna principer som råder på 
området borde kunna innebära att en upphovsman kan motsätta sig att en 
arbetsgivare, nuvarande eller före detta, använder en formgivning som 
skapats inom anställningsförhållandet på ett sätt som upphovsmannen anser 
strider mot dennes ideella rätt. Det torde i praktiken kunna röra sig om t ex 
ändringar i en formgivning, vidareöverlåtelse till ett företag som 
upphovsmannen inte vill förknippas med eller underlåtenhet från 
arbetsgivarens sida att respektera paternitetsrätten.188  
 

                                                 
186 Se kap. 5.2.2 
187 Se Wolk, S Arbetstagares immaterialrätter, 2:a upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2008, s. 124 
188 Se kap. 5.2.2 
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6 Överlappande 
immaterialrättsskydd 

6.1 Inledning 

Immaterialrätt som rättsområde är på sätt och vis ett udda inslag inom 
juridiken. Anledningen till detta är att de olika immaterialrätterna i stora 
drag handlar om rättspolitiska avvägningar om avsteg från den gällande 
konkurrensrätten. Immateriella rättigheter till olika skapelser skall fungera 
som en sporre och ett ekonomiskt incitament till fortsatt skapande.  
 
Hur ett skydd uppkommer varierar mellan de olika skyddsformerna. Inom 
de industriella immaterialrättsliga skydden uppkommer skyddet i de flesta 
fall genom registrering, bortsett från det tidigare nämnda oregistrerade 
mönsterskyddet189 samt det varumärkesrättsliga skydd som ett 
varukännetecken kan uppnå genom inarbetning i enlighet med VML 2 §. 
Upphovsrätt däremot uppkommer som tidigare nämnts direkt vid skapandet 
av ett verk.  
 
En intellektuell prestation som resulterat i en produkt kan således skyddas 
av flera olika immateriella skydd samtidigt. En industridesign skulle 
exempelvis kunna skyddas med patenträtt för en teknisk lösning i produkten 
samtidigt som dess utformning skyddas dels med mönsterrätt dels med 
upphovsrätt som ett alster av brukskonst samtidigt som utformningen av 
produkten också kan varumärkesskyddas. Vidare kan produkten också ha ett 
skydd genom det marknadsrättsliga efterbildningsskyddet i 10 § MFL.   
 
Att en produkt kan skyddas med flera olika immateriella rättigheter kan 
således också innebära att dessa rättigheter kan licensieras ut till flera olika 
aktörer samtidigt. Produkten kanske t o m kan ha flera olika rättmätiga ägare 
beroende av vilken specifik rättighet till produkten vi talar om.  
 
Ett överlappande immaterialrättsligt skydd har i vissa länder varit både 
kontroversiellt och förbjudet. I Sverige är dock så inte fallet. Historiskt sett 
har vi snarare uppmanats att försöka göra gällande så många ensamrätter 
som möjligt, eftersom ensamrätterna inte avsåg samma sak.190 Med facit i 
hand, avseende den utveckling som skett och som redogjorts för i denna 
uppsats, är frågan om denna uppmaning varit så klok. 
 
Problem som följer av immaterialrättsliga överlappningar skulle kräva en 
egen uppsats i sig. Jag vill med detta avsnitt endast belysa den överlappning 
som finns mellan upphovsrättsligt skydd och mönsterrättsligt skydd och 

                                                 
189 Se kap 3.4.2 
190 Se Levin, M, Upphovsrättens gränsytor mot det industriella rättsskyddet och 
konkurrensrätten, NIR 2003 s. 325 (sidan 326) 
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klargöra eventuella problem som kan uppkomma med anledning av en 
överlappning.  
 
 

6.2 Överlappande skydd mellan upphovsrätt 
och mönsterrätt 

Att kumulativt skydd mellan upphovsrätt och mönsterrätt är fullt tillåtet är 
fastställt genom Mönsterskyddsdirektivet samt 10 § URL.191 Som denna 
uppsats har redogjort för så tar skyddet sikte på samma objekt, nämligen en 
formgivning eller design. Regleringarna skiljer sig dock i väsentliga delar.  
 
Mönsterskyddet är ett industriellt rättsskydd där den grundläggande avsikten 
är att skydda ekonomiska intressen för en näringsidkare som skapat eller 
förvärvat ett mönster. Som en rättspolitisk avvägning har lagstiftaren därför 
ansett att en skyddstid om 25 år är ett acceptabelt avsteg från gällande regler 
om fri konkurrens på en marknad. Upphovsrätten har däremot en mycket 
starkare karaktär av att skydda ett personligt skapande och resultaten av ett 
sådant skapande. Med detta som bakgrund har lagstiftaren istället ansett att 
ett lämpligt avsteg från konkurrensrätten är en skyddstid om 70 år efter 
upphovsmannens död. På så sätt kan upphovsrätten anses vara ett vidare 
skydd än mönsterrätten eftersom det dels innefattar den ideella rätten i 3 § 
URL, dels har en mycket längre skyddstid än mönsterrätten.  
 
Sedan implementerandet av det europeiska mönsterskyddsdirektivet är det 
idag enklare att skydda en design med mönsterrätt. Ett oregistrerat 
mönsterskydd uppkommer när det aktuella mönstret förs ut på den 
europeiska marknaden och gäller i 3 år.192 Som nämnts tidigare kan också 
ett starkare mönsterrättsligt skydd erhållas med registrering hos PRV eller 
OHIM.  
 
Med ett lågt ställt upphovsrättsligt verkshöjdskrav för brukskonst torde det 
alltså vara så att en mängd designartiklar är skyddade med både mönsterrätt 
och upphovsrätt. Ur en formgivares synvinkel är detta givetvis positivt. 
Frågan är dock vilka problem som kan uppstå med ett allt vanligare 
kumulativt skydd. 
 
Enligt artikel 14.3 i förordningen om gemenskapsformgivning anges att 
rätten till en formgivning i sin helhet övergår på arbetsgivaren.193 Detta 
innebär således att när en formgivning som skapats i ett 
anställningsförhållande anses skyddad med både mönsterrätt och 
upphovsrätt ligger det totala mönsterskyddet hos arbetsgivaren medan 
arbetstagaren fortfarande besitter rätten till upphovsskyddet.   

                                                 
191 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om 
mönsterskydd samt kap. 2.3 
192 Se EG-FGF, art. 11.2 samt kap. 3.4.2 
193 Se art. 14.3 i förordning nr. 6/2002 om gemenskapsformgivning (EG-FGF) samt Levin 
2007, s. 352 
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Exempelvis torde följande situation kunna uppstå; En formgivare har till en 
näringsidkare skapat en industridesign som är skyddad med mönsterrätt. När 
formgivaren lämnar sin tjänst hos näringsidkaren fortsätter givetvis 
näringsidkaren att nyttja den formgivning som skapats till, och inom, dennes 
näringsverksamhet. Efter en period vill näringsidkaren göra förändringar i 
formgivningen för att passa den modemässiga utveckling som sker på en 
marknad. Detta motsätter sig den ursprunglige formgivaren med 
motiveringen att en förändring skulle strida mot dennes upphovsrätt till 
formgivningen. Om det kan fastställas att formgivningen kan anses 
upphovsrättsligt skyddad som alster av brukskonst blir den följande 
frågeställningen vem som har bäst rätt till formgivningen. Är det 
näringsidkaren som innehar mönsterskyddsrätten till objektet eller är det den 
ursprunglige formgivaren som innehar upphovsrätten? 
 
Mig veterligen finns det ingen praxis gällande ett dylikt fall. Dock kan en 
eventuell analogitolkning från ett fall gällande överlappning mellan 
upphovsrätt och varumärkesrätt låta sig göras. 
 
I målet En svensk tiger194 behandlades frågan om det är upphovsrätten eller 
varumärkesrätten till ett objekt som skall väga tyngst vid motsättning mellan 
de olika rättigheterna.  
 
Bakgrunden till fallet var följande: I början av 1940-talet skapade Bertil 
Almqvist ett konstnärligt verk i form av en gul- och blårandig tiger. Verket 
omfattades av upphovsrätt. Konstverket skapades åt Försvarsmakten för att 
ingå i dess ”vaksamhetskampanj”, år 1941. Vid Almqvist död övergick de 
ekonomiska rättigheterna till hans döttrar, i enlighet med URL. Döttrarna 
överlät sedan i sin tur rättigheterna på Beredskapsmuseet. Efter avslutandet 
av ”vaksamhetskampanjen” använde sedan Försvarsmakten konstverket i en 
rad andra kampanjer. Med detta som bakgrund registrerade Försvarsmakten, 
år 1981, En svensk tiger som varumärke för informationstjänster.  
 
Bild 22 
En svensk tiger195 
 

                                                 
194 Se Svea Hovrätt, mål T 9659-05 
195 Bildkälla: http://www.arrelius.se/live/wp-content/uploads/2009/02/image010.jpg 

http://www.arrelius.se/live/wp-content/uploads/2009/02/image010.jpg
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Beredskapsmuseet ansåg dock att registreringen av varumärket inkräktade 
på upphovsrätten till verket som nu tillhörde Beredskapsmuseet och yrkade 
på hävning av registreringen i enlighet med 26 § VML. 

Tingrätten började med att utreda vad upplåtelsen till Beredskapsmuseet 
hade för omfattning. Tingsrätten kom fram till att omständigheterna vid 
upplåtelseavtalets tillkomst, samt Försvarsmaktens fortsatta användning av 
verket, visade att upplåtelsen av verket inte var begränsat i tiden. Dock fann 
tingsrätten att upplåtelsen var begränsad till att gälla sitt ursprungliga 
användningsområde, d v s militär propaganda. Då Försvarsmaktens 
varumärkesregistrering gällde just för den typen av tjänster ansåg tingsrätten 
registreringen giltig.  
 
Fallet gick vidare till hovrätten som kom fram till en annan bedömning. 
Hovrätten ansåg att en förutsättning för att varumärkesregistrering skulle 
kunna ske var att den upphovsrättsliga förfoganderätten till verket som 
upplåtits var av en sådan varaktighet och omfattning att en registrering av 
varumärke inte skulle komma att kränka de rättigheter som nu istället 
tillhörde Beredskapsmuseet. Hovrättens bedömning blev, i motsats till 
tingsrätten, att omfattningen av upplåtelsen begränsades till själva 
”vaksamhetskampanjen”. Sammantaget innebar detta att hovrätten bedömde 
att Försvarsmakten inte kunnat visa att upplåtelsen medgav annan 
användning av verket än för den tilltänka kampanjen och att rättigheterna 
därmed gått tillbaka till Almqvist efter det att kampanjen avslutats. 
Registrering hade därmed skett i strid med annans upphovsrätt i enlighet 
med 14§ 1 st. 5 VML och hovrätten medgav hävning. 
 
I fallet gjorde således hovrätten en bedömning ur ett avtalsrättsligt 
perspektiv och eventuellt går fallet En svensk tiger inte att applicera på en 
liknande problematik mellan upphovsrätt och mönsterrätt. Dock är det så att 
hovrätten i detta fall kom fram till att en varumärkesregistrering inte kunde 
ske då den skulle kränka gällande upphovsrätt. Domslutet är i linje med den 
uppfattning som jag anser genomsyrar den svenska immaterialrätten, att 
upphovsrätt väger något tyngre än de industriellt tillämpade 
immaterialrätterna såsom varumärkesrätten och mönsterskyddsrätten. Med 
andra ord tror jag att mitt exempel ovan skulle få en liknande utgång i 
domstol som fallet En svensk tiger. D v s om näringsidkarens mönsterrätt 
skulle inkräkta på arbetstagarens upphovsrätt så väger upphovsrätten tyngre. 
 
Vidare är det också så att en näringsidkare som förvärvar en mönsterrättsligt 
skyddad formgivning inte har den fullständiga rätt till formgivningen som 
vederbörande kanske förutsätter när formgivningen också är 
upphovsrättsskyddad. Förvärvaren är begränsad i sitt nyttjande av 
formgivningen i och med ändringsförbudet i 28 § URL. En annan ännu 
tydligare kollision mellan de båda lagstiftningarna ser vi i ML 26 § 2 st. 
Bestämmelsen stadgar att en mönsterlicens fortsätter att gälla då 
licenstagaren överlåter sin rörelse till annan om inget annat avtalats. 
Bestämmelsen torde stå i klar motsättning till det vidareöverlåtelseförbud 
som finns i URL 28 §. 
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Slutligen bör det också uppmärksammas att det svenska mönsterskyddet, i 
och med mönsterdirektivet, är helt harmoniserat med den EG-rättsliga 
mönsterrätten. Så är inte fallet med upphovsrätten. På sikt kan detta 
innebära att den svenska mönsterrätten utvecklas i takt med resterande 
länder inom EU medan upphovsrätten befinner sig i något liknande juridisk 
stiltje vilket kan leda till att de båda lagstiftningarna, till den del som avser 
brukskonstskydd, glider än längre ifrån varandra.196 

                                                 
196 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
2011, s. 350 
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7 Avslutande reflektioner 
I denna uppsats har jag redogjort för designskydd, dels genom ett 
mönsterrättsligt förfarande, dels genom ett upphovsrättsligt. Jag har funnit 
att båda skyddsformerna på många plan är likartade men på andra plan ändå 
väldigt olika. Den utveckling som skett inom framförallt det 
upphovsrättsliga skyddet för design har i centrala delar fortskridit, inte i 
första hand genom lagstiftning, utan genom praxis. Resultatet har blivit ett 
mer omfattande designskydd än för ett par decennier sedan men det har 
också bidragit till något av en konflikt mellan lagstiftningarna. 
 
Vid ML:s införande under tidigt 70-tal rådde det ingen tvekan om att 
industriell formgivning fortsättningsvis skulle komma att skyddas med 
mönsterrätt. Ikraftträdandet av mönsterskyddslagen blev därmed 
inledningen på en helt ny fas för det svenska designskyddet. Det relativt 
generösa skydd som erbjudits genom URL under 50- och 60-talet skulle nu 
ersättas av ett strängare förhållningssätt till vad som skulle kunna anses vara 
möjligt att skydda med upphovsrätt. Formgivning som idag betraktas som 
svenska designklassiker, såsom Stringhyllan och Rudastolen, gavs som 
specifika exempel på design som inte skulle omfattas av det nya strängare 
upphovsrättsskyddet. Formgivning som var avsedd för ett industriellt 
nyttjande skulle i första hand skyddas med mönsterskydd. Detta synsätt 
varade under ca ett decennium men började sedan förändras genom praxis 
både i Svensk Forms Opinionsnämnd och i domstol.  
 
Marianne Levin delade i sin bok ”Festskrift till Sveriges advokatsamfund 
1887-1987” in det svenska brukskonstskyddet i tre perioder. Den första 
perioden, som varade under 50- och 60-talet innebar lågt ställda krav på det 
vi senare har kommit att kalla verkshöjd. Den andra perioden, som innebar 
högre ställda krav, inleddes med anledning av mönsterskyddsutredningen 
och ML:s införande. Den tredje perioden, ånyo med lägre ställda krav, 
startade under mitten av 80-talet. Både i doktrin och i domstolspraxis har det 
dock vidhållits att dessa lägre ställda verkshöjdskrav inte är tillbaka på den 
nivå som de var innan införandet av ML.  
 
Genom att dels titta på praxis med prejudicerande verkan, dels på den 
utveckling som skett i form av yttranden från SFO, syns det tydligt att vi i 
Sverige gått mot relativt lågt ställda krav på verkshöjd på brukskonstens 
område. Frågan är om vi i praktiken inte är tillbaka på samma nivå som vi 
var innan ML:s införande. I de fall som HD tagit upp under 90- och 00-talet 
har ett successivt sänkt krav synts tydligt. I Smultron-målet, Stickad tunika-
målet samt Sundborn-målet var det dock svårt att dra några generella 
slutsatser av de förkunnade domarna. Verkshöjdsbedömningen i Smultron-
målet måste förvisso anses ha sänkt kraven för upphovsrättsligt skydd då 
Smultronmönstret hade en relativt alldaglig formgivning med, i mina ögon, 
en relativt stor risk för oberoende dubbelskapande. Dock torde det vid 
tidpunkten för målet varit svårt att applicera domslutet på all typ av 
brukskonst. Samma slutsats går också att dra av domslutet i Stickad tunika-
målet. I det sistnämnda fallet bör vi dock ha i åtanke att HD talade om 
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”brukskonstens område” i generella ordalag då det i domskälen angavs att 
ML inte fungerat tillfredställande för produkter på brukskonstens område. 
En viss generalisering av ett sänkt verkshöjdskrav kan också urskönjas i 
Sundborn-målet genom HD:s beslut att inte närmare gå in på några detaljer i 
formgivningen av servisen Sundborn. I och med domen i Mini Maglite- 
målet blev det däremot tydligt fastslaget att verkshöjdskravet generellt sett 
sänkts på brukskonstens område jämfört med de stränga krav som 
förespråkades i mönsterskyddsutredningen.  
 
I praxis har det poängterats att individuella bedömningar skall göras i varje 
enskilt fall gällande om en produkt skall anses vara föremål för 
upphovsrättsligt brukskonstskydd. Dock kvarstår faktum att Smultron-målet, 
Stickad tunika-målet, Sundborn-målet samt Mini Maglite-målet avser vitt 
skilda produkters formgivning. Detta anser jag tyder på ett generellt lågt 
ställt verkshöjdskrav. I Mini Maglite-målet uttalade HD att kraven för 
verkshöjd inte kunde anses vara på samma nivå som innan ML:s införande. 
Jag anser dock att de i princip är på samma nivå. Det som ger Mini Maglite-
ficklampan dess konstnärliga särprägel torde vara det något förlängda 
lamphuvudet, avsaknaden av en utanpåliggande strömbrytare samt en 
räfflad greppyta. I fallet anges det förövrigt att en ficklampa utan 
utanpåliggande strömbrytare dessutom existerat innan Mini Maglite-
ficklampan formgavs. Att anse att det lagstadgade subjektiva nyhetskravet 
inom upphovsrätten därmed är uppfyllt menar jag är en märklig slutsats. Att 
ange att ett objektivt nyhetskrav är uppfyllt skulle vara än märkligare. Med 
detta i åtanke skulle jag därför vilja hävda att vi nu eventuellt är inne i en 
fjärde period gällande upphovsrättsligt skydd på brukskonstens område. 
 
Denna fjärde period innebär ett verkshöjdskrav som i praktiken är tillbaka 
på ungefär samma nivå som innan mönsterskyddsutredningen tillkomst. 
Genom att parallellt med domstolspraxis också titta på de bedömningar som 
görs i Svensk Forms Opionsnämnd kan vi bland annat se att exempelvis 
Stringhyllan nyligen ansetts uppnå kraven för upphovsrättsligt skydd trots 
att just Stringhyllan var ett av de exempel på design som efter ML:s 
införande inte skulle komma att kunna skyddas med upphovsrätt.  
 
Efter domen i Mini Maglite-målet var det många immaterialrättsligt 
sakkunniga som menade att vi nu hade att vänta en explosion av 
upphovsrättsligt skyddad design. I efterhand har det i olika artiklar 
konstaterats att så inte är fallet.197 Som belägg för detta har exempelvis 
hovrättsavgörandena i Twinner-målet samt damjackan Maja-målet legat till 
grund. Dock är det så att SFO i båda dessa fall ansåg att produkterna ifråga 
nådde upp till gällande verkshöjdskrav och jag är beredd att hålla med SFO. 
Vidare är det även så att SFO:s yttranden torde ge en god fingervisning om 
på vilken nivå verkshöjdskraven för brukskonst ligger idag i praktiken 
eftersom det säkerligen är många tvister om verkshöjd samt intrång i 

                                                 
197 Se exempelvis R. Berzelius kommentar till Dagens Juridik 
http://www.dagensjuridik.se/2010/03/forsta-hovrattsdomen-efter-maglite-malet  
samt M. Levins kommentar till BrandNews.se  
http://www.brandnews.se/se/article_print.php?id=450439 

http://www.dagensjuridik.se/2010/03/forsta-hovrattsdomen-efter-maglite-malet
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tidigare gällande upphovsrätt som aldrig når en allmän domstol efter att 
yttrande avgivits från SFO.   
 
Sammanfattningsvis skulle en fjärde period kunna beskrivas enligt följande; 
det svenska upphovsrättsliga brukskonstskyddet är i praktiken idag tillbaka 
på ungefär samma nivå som det var innan införandet av ML. Dock innebär 
de lågt ställda kraven klart och tydligt ett snävt skyddsomfång som i 
praktiken inte står långt ifrån ett rent avbildningsskydd. Vidare torde det 
även vara så att fastställande av verkshöjd idag görs med hjälp av såväl 
dubbelskapandekriteriet som valfrihetsläran vilket innebär att vi vid 
bedömning av verkshöjd på brukskonstens område mer eller mindre 
använder oss av ett objektivt nyhetskrav. 
 
Vad anser jag då om denna utveckling? Som huvudanledning till de sänkta 
verkshöjdskraven har det i praxis angivits att ML inte fungerat 
tillfredställande. Med stor sannolikhet har det då åsyftats att det tidigare 
varit både krångligt och dyrt för en formgivare att skydda sin produkt. Så är 
dock inte längre fallet efter implementerandet av mönsterskyddsdirektivet. 
En designer har nämligen skydd för en ny och särpräglad produkt genom det 
oregistrerade mönsterskyddet. Om produkten fungerar väl på en marknad 
kan den sedan registreras och skyddas i upp till 25 år. Något som får anses 
som en väl avvägd skyddsperiod i förhållande till en produkt som skapats i 
enlighet med modemässiga riktlinjer och som skall nyttjas industriellt. 
Möjligheten till oregistrerat skydd fungerar också som hjälp till en 
formgivare som inte vet att han på sikt aktivt behöver skydda sin design för 
att bibehålla ensamrätten därtill. Vid sidan av det mönsterrättsliga skyddet 
finns det också skyddsmöjligheter genom både det varumärkesrättsliga 
skyddet i VML men kanske framförallt genom det marknadsrättsliga 
efterbildningsskyddet i MFL som hindrar från vilseledande efterbildning av 
en produkt samt otillbörlig renommésnyltning. Med detta i åtanke anser jag 
att det är olyckligt att HD genom Mini Maglite-målet fastställde det låga 
verkshöjdskrav för upphovsrättslig brukskonst som får anses gälla idag.  
 
Upphovsrätten har som beskrivits en något annan karaktär än de övriga 
immaterialrättsliga lagstiftningarna. I huvudsak har detta att göra med vår 
svenska inställning till upphovsrätt som härstammar från den 
kontinentaleuropeiska synen på upphovsrätt, droit d’auteur. I motsats till 
övriga immaterialrätter läggs det stor vikt vid upphovsmannens personliga 
koppling till sin skapelse, den ideella rätten. Denna aspekt har varit av stor 
betydelse vid den rättspolitiska bedömning som gjorts gällande exempelvis 
hur lång skyddsperiod ett upphovsrättsligt verk skall ha. Den ideella rätten 
har ansetts som så skyddsvärd att den är absolut och i princip inte kan 
avtalas bort. Vid en första anblick torde detta vara positivt för en 
formgivare. Dock anser jag att det i denna uppsats påvisats att det också kan 
leda till en rad problem. Design och formgivning är något som mer eller 
mindre uteslutande idag bedrivs med ett industriellt syfte. Genom ett lågt 
ställt verkshöjdskrav blir det lätt att utöver de givna skyddsformerna för 
design, med mönsterskydd i spetsen, också blanda in det upphovsrättsliga 
brukskonstskyddet. Det sistnämnda torde rimligtvis dessutom vara mycket 
attraktivt eftersom upphovsrätt medför ett klart vidare skydd än de övriga 
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skyddsformerna, både över tid och genom den absoluta ideella rätten. Vid 
en eventuell konflikt mellan upphovsrätt och mönsterrätt är det dessutom 
förmodligen så att upphovsrätten till ett verk väger tyngre än mönsterrätten 
till samma verk. Eftersom upphovsrätt uppkommer helt formlöst vid själva 
skapandet av en design anser jag att det lågt ställda verkshöjdskravet kan 
skapa en affärsmässig osäkerhet vid handlande med design och 
formgivning. En näringsidkare som tror att han äger samtliga rättigheter till 
en formgivning kanske egentligen inte alls har den förfoganderätt över 
formgivningen som han förutsatt om det visar sig att det handlar om ett 
upphovsrättsligt skyddat verk. I så fall har den anställde eller kontrakterade 
formgivaren fortsättningsvis ett stort inflytande över det han skapat på 
uppdrag av näringsidkaren. Något som kan kännas snopet för en 
näringsidkare som eventuellt gjort stora investeringar i formgivningen.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att ett lågt ställt verkshöjdskrav i 
första rummet är positivt för den fysiske formgivaren eftersom 
upphovsrätten ger formgivaren ett klart vidare och starkare skydd än 
mönsterrätt kan ge. Dock kan det på sikt skapa problem i olika 
affärsmässiga relationer som en formgivare kan hamna i. Idag har vi i mina 
ögon ett väl fungerande mönsterrättsligt skydd med tydliga riktlinjer och 
bedömningar avseende vad som kan skyddas med mönsterrätt. Möjligheten 
till oregistrerat skydd skapar också förutsättningar för fristående designers 
att prova sina produkter på en marknad och på så sätt få ekonomisk grund 
att stå på inför ett fortsatt registrerat skydd. Med detta i åtanke anser jag det 
vara olyckligt att på bred front blanda in upphovsrätt gällande industriell 
design. De rättspolitiska avväganden som skapat ett upphovsrättsligt skydd 
om 70 år efter en upphovsmans död samt en absolut ideell rätt tog med 
största sannolikhet inte sikte på design som skapas i industriellt syfte enligt 
modemässiga riktlinjer. Dessa skapelser bör istället vara hänvisade till de 
industriella immaterialrättsliga skydd som står till buds.       
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