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 5. 

Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om hur en produktdesign skyddas genom upphovsrättslagen i 

Sverige respektive Danmark. En produkts utseende och form, det vill säga produktdesign, 

har en betydande roll i ett samhälle. Upphovsrättens påverkan ger inledningsvis en 

förklaring till varför det är så. Det är inte ovanligt att det förekommer efterbildningar av 

produktdesign. Hur nära en imitation får vara originalet utan att ett intrång föreligger är 

en av upphovsrättens huvudfrågor. I synnerhet begreppet originalitet är en av de mest 

behandlade och debatterade frågorna inom området immateriella rättigheter. Uppsatsen 

redogör för produktdesignens skyddsförutsättningar samt vad som hör till skydds-

omfånget för sådana verk.  

Redogörelsen grundar sig främst på vad som kan skyddas genom upphovsrätt och 

huruvida alstret som skapas kan kategoriseras som brukskonst. För att brukskonst ska 

erhålla skydd genom upphovsrätt måste kravet på verkshöjd vara uppfyllt. Kravet på 

verkshöjd innebär att alstret skall vara originellt, särpräglat och självständigt skapat. 

Efter ett fastställande av dessa krav behandlas frågan om skyddsomfång. Skyddsomfånget 

svarar på hur nära en imitation får vara originalet innan det är fråga om ett intrång. 

Bedömningen är därför väsentlig för vilket skydd ett upphovsrättsligt verk får mot 

imiterande skapelser. Upphovsrätten ger skydd mot dubbelskapande som anses vara 

identiskt, eller näst intill identiskt med originalet. 

Resultatet visar på ett komplext rättsområde där vad som är skyddat och hur det är 

skyddat är svårtolkad. För att formgivaren, samhället och konkurrenterna skall fortsätta 

med sitt innovativa skapande måste bestämmelserna kring vad som anses upphovsrättsligt 

skyddat skärpas. Upphovsrätten har därmed en svår uppgift i praktiken eftersom skyddet 

varken får bli för smalt eller för brett.   

 

Nyckelord: brukskonst, upphovsrätt, produktdesign, skyddsförutsättningar, 

verkshöjd, skyddsomfång, dubbelskapandekriteriet, efterbildning





 7. 

Summary in English 

This thesis focuses on how product designs are protected by copyright law in Sweden and 

Denmark. The design of a product has a significant role in a society. Copyright's 

influence gives initially an explanation of why it is so. It is not uncommon that there are 

imitations of product design. How close an imitation can be to the original without 

interference is one of copyright's major discussion topics. In particular, the concept of 

originality, is one of the most discussed and debated subjects in the realm of intellectual 

property. The essay describes protection conditions of the product design and what 

belongs to the scope of the same subject matter. 

The report is based primarily on what can be protected by copyright and whether the 

product that is created can be categorized as applied art. To use art to obtain protection 

under copyright, the claim of originality needs to be fulfilled. The requirement of 

originality means that the article must be original, distinctive and of independent creation. 

When these requirements have been fulfilled the scope of protection can be analysed. The 

scope provides an explanation of how close an imitation may be the original before it is 

an intrusion. The assessment is therefore essential in this regard for which protection is a 

copyright work has the imitative creatures. Copyright provides protection against double 

creation, which means when the creation is considered to be identical or nearly identical 

to the original. 

The results show a complex area of law where what is protected and how it is protected in 

the assessment are difficult to interpret. To make the designers, the community and 

competitors continue its innovative creation, the laws and rules need to be clearer. 

Copyright has a difficult task in practice because the protection must neither be too 

narrow or too wide. 

 

Keywords: applied art, copyright, product design, safety conditions, originality, 

scope, double-creation criteria, an imitation 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mycket av det som skapades förr och som idag skyddas av upphovsrätt skapades i 

hemmet.  Musik, skrift och konst hade inte något behov av skydd eftersom kopian som 

skapades var lika arbetskrävande att åstadkomma som originalet. Upphovsmannen till ett 

skapat verk förlorade på så vis inte någon större förmögenhet om det blev kopierat.
1
 Idag 

skyddas kreativa formgivare genom upphovsrätt som skall motverka efterbildningar.
2
 

Så länge upphovsmannen har full kontroll över sina verk finns ett incitament att själv 

skapa, men för att det skall vara möjligt, så måste upphovsmannen vara medveten om vad 

som skyddas och hur.
3
 För att aktörer på en internationell marknad skall kunna skyddas 

från efterbildningar finns en internationell reglering som många länder är bundna av.
4
  

I dagens samhälle leder det stora intresset för produktdesign till ett ökat konkurrenstryck 

genom att aktörer på marknaden ständigt sporras av andra till att skapa nya och 

innovativa produkter.
5
 En produktdesign, det vill säga en produkts utseende, kan på 

många sätt vara betydande. Dels för att design har en stor påverkan på konsumenten, men 

även för att tillfredsställa behovet av en funktionell lösning. Det blir problem inom 

produktdesign när aktörer på marknaden efterbildar redan skapade produkter.
6
 

Efterbildningen återfinns ofta till en väsentligt lägre kostnad och kvalité. Detta kan vara 

till nackdel för varumärket som står för ursprungsdesignen eftersom det kan skada dess 

renommé.
7
 Det tar ofta lång tid innan en formgivare skapar en välkänd design och 

processen kan vara mödosam.
8
 Det immaterialrättsliga skyddet ger ett verk möjlighet till 

skydda från efterbildningar genom att tillhandahålla formgivare ensamrätt.
9
 

                                                 
1 Levin M, Immaterialrätten – en introduktion s.11. 

2 Ibid s.67. 

3 Larsson S, Om sanning och rätt s.20. 

4
 Prop. 2001/02:121. 

5 Larsson S, Om sanning och rätt s.21. 

6 Fischer, William Weston, intellectual property law s.1. 

7 Levin M, Immaterialrätten – en introduktion s.47. 

8 Levin, formskydd -en rättsvetenskaplig studie för estetiskt syftande industriell formgivning, s 55. 

9 Fischer, William Weston, intellectual property law s.1. 
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Upphovsrätten bör dock bearbetas och utvecklas i rätt riktning för att ensamrätten till ett 

verk inte skall utnyttjas.
10

  

Produktdesign är en del av vad som inom upphovsrätten kallas brukskonst och det som 

skyddas återfinns i Sveriges lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

(URL).
11

 Samma skydd återfinns i Dansk upphovsrättslag.
12 

Grundtanken med 

upphovsrätten är att rättsordningen ska skydda ett skapat verk samt att upphovsmannen 

tillförsäkras en kontroll över hur verket utnyttjas.
13

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur produktdesign skyddas enligt 

upphovsrätten. Genom en komparativ studie mellan Sverige och Danmark undersöks 

likheter såväl som skillnader mellan de två länderna gällande produktdesignens 

skyddsförutsättningar och dess skyddsomfång. Den huvudsakliga frågeställningen lyder: 

1. "Hur ser rättsskyddet ut för produktdesign?" 

Denna kan brytas ner i två mer preciserade frågeställningar: 

2. "Vad finns det för skyddsförutsättningar för en produktdesign?" 

3. "Vad har en upphovsrättsskyddad produktdesign för skyddsomfång?" 

1.3 Avgränsningar 

I uppsatsen har jag valt att begränsa mig till det svenska och danska rättsystemet samt 

deras koppling till EU-rätt och internationell reglering. Jag kommer uteslutande att arbeta 

med ländernas upphovsrättsliga skydd avseende produktdesign. Anledningen till att jag 

har valt att avgränsa mig till Danmark, och lämnat de övriga nordiska länderna utanför, är 

för att kunna göra en djupare komparativ analys mellan länderna. Om fler länder 

inkluderas finns risken att undersökningen tappar fokus och sänker uppsatsens validitet. 

Tyngdpunkten kommer att ligga på ländernas upphovsrättsliga lägen, främst nationellt 

men även internationellt. När det gäller skyddet för brukskonst är mönsterrätten ett 

fördelaktigt skydd. Vid registrering av ett mönster har ett verk möjlighet att skyddas 

dubbelt genom upphovsrättens relation till mönsterrätt.
14

 Jag har därför valt att delvis 

beröra mönsterrätten. Varumärkesrätt och marknadsrätt kommer jag att lämna utanför. 

Det kommer därmed att vara upphovsrätten för en produktdesign och dess 

formgivningsskydd som berörs.  

                                                 
10 NIR 2010:79 s.240. 

11 Upphovsrättslag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.  

12 Lag nr. 231 av 8 april 2008.  

13 Larsson S, Om sanning och rätt s.41. 

14 NIR 1983:3 s.406. 
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1.4 Metod och material 

Jag har använt mig av sedvanlig rättsvetenskaplig metod
15

 där svenska och danska 

författningar är den primära källan. Ett viktigt underlag för att besvara min frågeställning 

kommer även att vara doktrin, förarbeten och rättspraxis. Dessa kommer vara till hjälp för 

att skapa en mer ingående förståelse för vilka förutsättningar för skydd en produktdesign 

har samt vilket skyddsomfång som erhålls genom upphovsrätt.  

Jag har valt att använda mig av en komparativ metod som har till syfte att presentera 

likheter såväl som olikheter i olika nationella immaterialrättsliga systemen.
16

 Detta leder 

till att kunskapen och förståelsen ökar om hur rättsregler ser ut i respektive land.
17

 

Jämförelsen gör att lagregler, som tagits för givet i det egna rättsystemet, ifrågasätts. 

Genom studien kommer likheter och skillnader mellan Sverige och Danmarks rättsystem 

att analyseras och därefter kommer en diskussion kring rättsläget att göras. Detta leder till 

att jämförelsen kan fastställa ett resultat och ge en bild över hur rätten fungerar i 

praktiken.
18

 

Globaliseringen tog fart efter industrialiseringen vid mitten av 1800-talet. Lagar som då 

var upprättade på immaterialrättsliga behov av skydd växte över gränserna. 

Handelsutbytet mellan länderna var en av de bidragande orsakerna.
19

 De 

immaterialrättsliga lagarna var territoriellt begränsade. Detta är visserligen fortfarande ett 

faktum, men idag har principen om nationell behandling medfört samma rätt till skydd i 

alla medlemsländer inom EU. Lösningen på internationella skyddsproblem blev således 

en harmonisering mellan länder som handlade med varandra där samma skyddsnivå 

upprätthölls.
20

Till skillnad från många andra ämnen inom juridiken är upphovsrätten till 

stor del internationellt reglerad. Det finns ett antal överenskommelser på det 

internationella planet och dessa syftar till att värna om det upphovsrättsliga skyddet.
21

 

Konventionerna kan sägas förmedla skyddet från ett land till ett annat. 

Två konventioner som ligger till grund för internationella överenskommelser är 

Priskonventionen för industriellt rättsskydd 1883(PK)
22

 och Bernkonventionen för 

litterära och konstnärliga verk 1886 (BK)
23

. BK övervakas och administreras av en 

internationell organisation vid namn WIPO och har funnits i drygt 100 år.
24

 BK har till 

syfte att skydda litterära och konstnärliga verk.
25

 Konventionen anger att litterära, 

vetenskapliga och konstnärliga verk, tal, musikaliskt verk, bildkonst, brukskonst och 

många fler verk är upphovsrättsligt skyddade. Det anges även uttryckligen att 

                                                 
15 Sandgren C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s.35. 

16 Bogdan M, Komparativ rättskunskap s.26. 

17 Ibid s.26. 

18 Bogdan M, Komparativ rättskunskap s.18. 

19 Immaterialrätten - en introduktion, Marianne Levin s. 21. 
20 Ibid s.21. 
21 NIR 1983:3 s.415. 
22 Pariskonventionen för industriellt rättsskydd. 
23 Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.               
24 http://www.wipo.int/members/en/ 

25 NIR 1986:3 s.402. 
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exemplifieringen inte är fullständig och att ett verk kan komma till uttryck på annat sätt.
26

 

De länder som tillträtt konventionen skall uppfylla tre grundläggande skyldigheter. Det 

första är att upphovsmän från andra medlemsländer skall erhålla samma skydd som 

inhemska upphovsmän (nationell behandling). Det andra kriteriet är att nationella regler 

skall uppnå visst skydd som kallas minimiskydd samt det sista kravet om att inga 

formkrav för skydd får uppställas.
27

 I förordningen finns föreskrifter om tillämpningen av 

upphovsrättslagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk samt 

upphovsrättslagen nr. 231 av 8 april 2008.
28

 Genom att delta i dessa konventioner får 

svenska och danska upphovsmän skydd för sina verk utomlands.
29

 Överenskommelserna 

har bidragit till att kraven om originalitet och individuell särprägel för upphovsrättsligt 

skydd ska gälla både nationellt som internationellt. Ett annat kriterium inom unionsrättens 

krav är att det skyddade verket skall vara en upphovsmans egen intellektuella skapelse.
30

 

De internationella överenskommelserna bidrar allt mer till att olika länders lagstiftningar 

blir mer lika varandra. Andra överenskommelser som reglerar upphovsrätten 

internationellt är bland annat det så kallade TRIPS-avtalet som strävar efter ett starkare 

internationellt skydd för immaterialrätterna.  

Det svenska rättsläget utgör grunden för uppsatsen och är utgångspunkten i jämförelsen 

med Danmark. På grund av EU-harmoniseringen föreligger likheter i ländernas 

upphovsrättslagar, vilket gör att det finns förväntade likheter mellan rättssystemen.
31

 

Vidare kommer doktrin att användas som källa gällande skyddet för produktdesign och 

rättsläget i respektive land. Eftersom EU-rätten och den internationella rätten ligger till 

grund för rättskyddet kommer dessa regler att behandlas översiktligt i uppsatsen.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel. I andra och tredje kapitlet presenteras svensk 

respektive dansk rätt. För att förenkla läsningen kommer kapitlen att struktureras på ett 

likartat sätt. Kapitlen kommer först att presentera landets författning. Därefter kommer 

skyddsförutsättningarna och skyddsomfånget att preciseras. Avslutningsvis redogör dessa 

kapitel för rättspraxis som är aktuell för ämnet. Kapitel fyra innehåller en jämförande 

analys mellan rättsläget i de båda länderna samt en diskussion. Kapitel fem innehåller en 

avslutande kommentar. 

 

                                                 
26 NIR 2010:79 s. 240. 

27 Bernkonventionen artikel 5. 

28 Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) 

29 2 § Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) 

30 NIR 1995:4 s 634, s.632. 

31 Ibid s.30. 
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2. Sverige 

2.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas vilka krav som ställs på ett verk för att erhålla upphovsrättsligt 

skydd i Sverige. I kapitlet presenteras hur upphovsrätten för ett skapat verk i Sverige ser 

ut och vilka skyddsförutsättningar som föreligger, samt vad som hör till skyddsomfånget. 

Här presenteras även två betydelsefulla rättsfall som är viktiga för den kommande 

analysen.  

2.2 Upphovsrättslagen 

Den svenska upphovsrätten är formlös, vilket innebär att ett verk inte kan registreras. Det 

upphovsrättsliga skyddet uppstår i det skede som ett verk skapas.
32

 Lagen om upphovsrätt 

till litterära och konstnärliga verk reglerar detta och skyddar upphovsmän från obehörigt 

utnyttjande av bland annat verk av brukskonst.
33

 Varken lagtexten eller förarbetena till 

URL ger någon förklaring till vad som menas med ett litterärt eller konstnärligt verk. 

Produkter som hör till brukskonst är exempelvis keramik, kläder och möbler. Med den 

tekniska utvecklingen har även upphovsrätten anpassats till att skydda datorprogram, 

filmer och skivor. 
34

 

Genom URL
35

 har upphovsmannen ensamrätt att bestämma över hur det skapade verket 

skall användas. Detta betyder att ingen annan än upphovsmannen får göra kopior av 

verket utan tillstånd från upphovsmannen. Dessutom får ingen annan än skaparen utan 

tillstånd göra verket tillgängligt för allmänheten. Skyddet varar upp till 70 år efter att 

upphovsmannens dödsår.
36

 Rättigheterna som en upphovsman har delas upp i ideella och 

ekonomiska rättigheter.
37

 De ideella rättigheterna skyddar det personliga intresset när ett 

verk utnyttjas. Rättigheterna består av namnangivelserätten och respekträtten, som 

innebär att upphovsmannen skall slippa kränkande ändringar av verket i samband med att 

det blir tillgängligt för allmänheten.
38

 Den ekonomiska rätten innebär rätten att förfoga 

över verket genom att framställa exemplar av verket samt göra verket tillgängligt för 

                                                 
32 Nordell, The Notion of Originality – Redundant or not?, NIR 2001 s.1. 

33 Prop. 1960:17. 

34 Prop. 1960:17. 

35 Ibid. 

36 Ibid. 

37 Prop. 1960:17. 

38 Maunsbach, U, Wennersten, U, Grundläggande immaterialrätt s. 75.  
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allmänheten.
39

  Det kan kort sammanfattas som att upphovsmannens ensamrätt omfattar 

alla utnyttjanden av verket i ekonomiskt syfte.
40

  

2.3 Upphovsrättsligt skydd 

2.3.1 Skyddsförutsättningar 

En av svårigheterna med URL är att tyda vad ett skapat verk har för betydelse i praktiken. 

Denna betydelse benämns i doktrin, med en generell term, för verkshöjd.
41

 För att ett verk 

ska anses som skapat måste kravet på verkshöjd vara uppfyllt.
42

 Steve Ljungman 

introducerade termen verkshöjd som innefattar specifika krav.
43

 Kravet har inte att göra 

med verkets estetiska kvalité utan det handlar om alstrets självständighet, originalitet och 

individuella särprägling.
44

 Självständighet innebär att alstret ska vara ett resultat av ett 

personligt skapande där upphovsmannen ska kunna förknippas med resultatet. 

Originalitet handlar om individualitet och alstrets ursprung, där upphovsmannen måste 

vara identifierbar genom ett personligt uttryck i sitt skapande.
45

  

Alstret måste således vara så originellt att ingen oberoende formgivare skulle kunna 

skapa ett identiskt objekt. Originalitet är en central förutsättning för upphovsrättsligt 

skydd enligt de flesta upphovsrättsliga lagstiftningar.
46

 Detta gör att upphovsrätten utgör 

ett skydd mot efterbildning.
47

 Idag är verkshöjdsbegreppet allmänt accepterat som en 

beteckning över vilken grad av skapandekraft som måste ligga bakom ett verk för 

upphovsrättsligt skydd. Detta har haft en stor inverkan på den nordiska rätten där synen 

på skapandet är en viktig grund för skydd. Att identifiera vad som är ett skapat verk 

handlar om att gå från teori till praktik där verkligheten till slut får sin juridiska mening.
48

 

Omfattningen av verkshöjd och vad som skyddas genom upphovsrätt varierar efter 

alstrets art. Det förekommer att olika typer av verk behöver en annan typ av skydd än vad 

som beviljas enligt en traditionell upphovsrätt.
49

 Varken de kontinentala eller de nordiska 

lagstiftarna har vågat beskriva kravet på verkshöjd i lagtext.
50

 Dock beskrivs det i URL:s 

1 kap 4 § att alstret måste åstadkomma ett nytt och självständig skapande och detta bör 

möjligen beskriva kravet på verkshöjd.
51

 Brukskonsten har dubbelt skydd i Sverige 

                                                 
39 Prop. 1960:17. 

40 Maunsbach, U och Wennersten, U, Grundläggande immaterialrätt s. 64. 

41 Nordell, The Notion of Originality – Redundant or not?, NIR 2001 s.1. 

42 Ibid. 

43 S Ljungman, Något om verkshöjd NIR 1970:1, Festskrift till Carl Jacob Arnholm, 1969 s.179. 

44 NIR 2010:79 s.237. 

45 Levin M, Immaterialrätten – en introduktion s.65. 

46 Nordell, The Notion of Originality – Redundant or not?, NIR 2001 s.99. 

47 NIR 2010:79. 

48 NIR1983:3 s. 337. 

49 Nordell, The Notion of Originality – Redundant or not?, NIR 2001 s.98. 

50 NIR 2010:79 s.330. 

51 Ibid s.331. 
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genom mönsterskydd efter registrering. Detta skärper kravet på verkshöjd beträffande 

brukskonst. 

För att se vad ett skapat verk har för betydelse och innebörd i verkligheten, presenteras 

nedan utlåtanden från rättspraxis som berör en stickad tunika respektive en ficklampa 

som brukskonst. Frågan är om de uppfyller kravet på verkshöjd för rätt till 

upphovsrättsligt skydd. Rättspraxis har prejudicerande verkan och därför kan dessa 

domslut ha en betydelsefull inverkan på kommande tvister rörande skydd för 

produktdesign som brukskonst. Förarbetena ger uttryck för att det är upp till praxis att 

precisera var gränsen för verkshöjd går.
52

 

Det visar sig tydligt i de presenterade fallen att helhetsbedömningen ligger till grund för 

att se vilka skyddsförutsättningar för brukskonst är. I bedömningen anses det väsentliga 

vara om formgivningen skall anses uppnå verkshöjd eller inte. Om verkshöjd avgörs efter 

höga eller låga krav blir påtagligt när tunikans stickteknik som särpräglad konst, och 

ficklampans speciella formgivning som nyhet ligger i fokus. Steve Ljungman anser i 

citatet nedan att man inte ska kategorisera verkshöjden, begreppet ska endast innefatta de 

krav som bör uppnås för upphovsrättsligt skydd. 

"Det kanske bör understrykas, att man för klarhetens skull icke bör tala om att en viss 

företeelse har hög eller låg verkshöjd och uppfinningshöjd. Begreppet bör sålunda endast 

beteckna den höjd som erfordras för skydd, låt vara att den erforderliga anspänningen 

kan variera för olika objekt."
53

  

Det tycks föreligga generösa skyddsförutsättningar för båda produkterna där 

verkshöjdsbedömningen, trots Ljungmans anförande, får anses relativt låg. Som redan 

nämnts måste ett verk särskilja sig från andra verk på marknaden för att åtnjuta 

upphovsrättsligt skydd och det måste även vara en nyhet.
54

 Anledningen till att tunikan 

uppnår kravet om verkshöjd är detaljerna som anses vara självständiga och originella, 

som formgivningsansats. Det finns en individuell och konstnärlig gestaltning som 

ytterligare stärker skyddets omfattning. Verkshöjdskraven har allmänt sänkts med tiden 

och anledningen till detta är bland annat ändrade värderingar beträffande konstens 

föremål och syften samt förekomsten av nya verk och illojal konkurrens.
55

 Illojal 

konkurrens är någonting som framkommer i fallet med tunikan, där domstolen antydde i 

domen att det fanns starka skäl från samhällssynpunkt att stoppa alltför långtgående 

efterbildningsverksamhet.
56

 Genom detta ansågs tunikan erhålla ensamrätt som gjorde att 

efterbildningen dömdes för intrång i ensamrätten.
57

 Det anförs i domen att utrymmet för 

upphovsrätt till kläder är litet och anledningen till det är att många skapelser inom 

modebranschen utgörs av enklare variationer av redan kända modeidéer.
58

 

Modeförändringar som skapas innefattar sällan något faktiskt nyskapande och 
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upphovsrätten kan då inte tillämpas.
59

 Det som i viss mån ökar skyddsförutsättningarna 

idag är de upphovsrättsliga harmoniseringsdirektiven som kan ha en påverkan på 

bedömningen om verkshöjd. Harmoniseringen har bidragit till att motiveringen av vad 

som anses skyddat genom upphovsrätt blivit tydligare genom utökad rättspraxis. 

Direktiven som utfärdats inom EU-rätten har precis som det svenska rättssystemet, ett 

relativt utförligt resonemang om förhållandet mellan upphovsrätt och mönsterrätt.
60

  

I det andra avgörandet nedan berörs en ficklampas skyddsförutsättningar. Om ficklampan 

anses vara upphovsrättsligt skyddad föreligger ett intrångsförfarande. Ficklampan är en 

funktionell produkt som till viss mån har begränsade praktiska möjligheter till 

utseendemässig variation, jämfört med exempelvis ett klädesplagg.
61

 Det diskuteras om 

ficklampan saknar eller besitter förutsättningar för verkshöjd. Dels anses det föreligga 

sannolikhet för oberoende dubbelskapande då det finns en likhet med tidigare ficklampor 

samt att formen på ficklampan är inspirerad av en annan ficklampas funktion.
62

 I målet 

anförs rättsutlåtanden från författare inom immaterialrätt där uppfattningen om 

verkshöjdskravets nivå är varierande. Dels framgår att kraven på upphovsrättsligt skydd 

allmänt måste betecknas som låga nuförtiden. Kravet på verkshöjd har enligt en annan 

författare sjunkit under senare år. Ytterligare anförs att verkshöjdskravet generellt sett för 

samtliga verkskategorier över tid har blivit lägre och att kravet för verkshöjd i Norden 

därför numera har ansetts ligga lågt. Det slutliga anförandet var att upphovsrätt tilldelas 

verk redan vid en relativt låg individualitetsnivå och att en sänkning har skett successivt. 

Skyddsområdet ökar därför med tanke på det låga verkshöjdskravet som uppställdes.
63

 

Det framgår att helhetsintrycket för ficklampan var annorlunda, men att graden av 

självständighet var liten. Med tillräckligt mått på självständighet uppfyller ficklampan 

kravet på verkshöjd genom den annorlunda formgivningsansatsen.
64

 Eftersom avgörandet 

om lampan är ett gränsfall för upphovsrättsligt skydd och att domslutet har prejudicerade 

verkan, kan målet bidra till ett bredare skyddsområdet i framtida tvister. 

2.3.2 Intrångsbedömning 

De krav som ovan redogjorts för angående verkshöjd kan vid eventuell tvist vara svåra att 

fastställa. Som ett hjälpmedel för bedömningen av om verkshöjd föreligger kan 

dubbelskapandekriteriet vara till hjälp för att se om ett dubbelskapande föreligger.
65

 

Kriteriet säger att ett verk är upphovsrättsligt skyddat om det visar sådan egenart att 

risken är minimal att någon annan oberoende skall kunna framställa samma eller liknande 

verk.
66

 Risken för ett sådant dubbelskapande skall vara mer eller mindre utesluten och 
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detta kallas i doktrin för unikumprincipen.
67

Sammanfattningsvis kan sägas att en viktig 

förutsättning för upphovsrättsligt skydd är att verket inte får vara alltför alldagligt, som 

kan leda till att någon annan skapar en nära nog identisk produkt. 

Förutom dubbelskapandekriteriet finns en hjälpnorm som namngivits valfrihetsläran.
68

 I 

en intrångsbedömning ser man om upphovsmannen har utnyttjat alla variations-

möjligheter som funnits fria vid skapandet av ett verk. Om det visar sig att det inte 

förelegat ett sådant fritt utnyttjande, skall alstret inte anses skyddat genom upphovsrätt. 

Sammanfattningsvis kan det förklaras som ett originalitetskrav där upphovsmannen har 

haft fria möjligheter att skapa alstret på flera olika sätt. För att detta ska gälla är en 

förutsättning att det föreligger fria variationsmöjligheter.
69

 

Vid en intrångsbedömning för ett upphovsrättsskyddat verk är således vad som hör till 

skyddsomfånget av väsentlig betydelse. Skyddsomfånget innefattar hur mycket en 

formgivare kan närma sig ett annat verk, innan det övergår till att vara ett intrång i en 

annan formgivares ensamrätt. Bedömningen av brukskonstens skyddsomfång är en viktig 

fråga med tanke på dagens stora intresse för produktdesign, där aktörer ofta imiterar 

andras produkter. Ändå har inte någon exakt precisering av vad som skall anses skyddat 

utmejslats genom praxis. Vid avgörandet om en produktdesign har skydd genom 

ensamrätt mot intrång är den stora frågan hur skyddsomfånget skall bedömas. 

Som redan nämnts i tunika- och ficklampa-målen anses verkshöjdskravet generellt ställas 

lågt och detta gör att det blir svårt att få ett grepp om vad som i praktiken måste uppfyllas 

för att skydd skall åtnjutas.
70

 I utlåtanden från nyssnämnd rättspraxis får skyddsomfånget 

anses som stort på grund av det lågt ställda kravet på verkshöjd. Detta på grund av att det 

konstnärliga skapandet varit begränsat där hänsyn tas till den praktiska funktionen. I båda 

fallen föreligger det skydd mot dubbelskapande som ligger mycket nära originalet.
71

 Både 

verkshöjd och dubbelskapandekriteriet har introducerats i doktrin och fått en större 

acceptans som hjälpmedel vid intrångsbedömningen.
72

 

Att skilja på vad som är en efterbildning, det vill säga en variation av ett annat verk, eller 

vad som är direkt kopiering är i bedömningen svårtolkat. Att imitera är ett grundläggande 

mänskligt drag. Processen att efterbilda eller att imitera kan sägas vara uppkomsten till 

människans sociala beteende, där mode är inkluderat.
73

 Det är dock viktigt i 

sammanhanget att skilja mellan den efterbildning som för modet framåt och den som 

skadar formgivare i modebranschen.
74

 Vid en intrångsbedömning kan dubbelskapande-

kriteriet ge begreppet verkshöjd en mer objektiv definition genom att ett skyddat verk 

måste uppvisa individuell särprägel och konstnärlig gestaltning samt att det praktiskt 
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taget är uteslutet att en oberoende part kan skapa samma verk.
75

 Detta kan ses som ett 

nyhetskrav som uppkommer i andra sammanhang inom immaterialrätten.
76

 Inom 

brukskonsten är det inte helt ovanligt att ett dubbelskapande föreligger eftersom många 

arbetar med denna typ av konst. Variationsutrymmet är ibland litet och det gör att 

möjligheten är stor till att två personer oberoende av varandra kan komma att skapa ett 

liknande verk. Kriteriet kan däremot inte ge svar på frågan om ett verk uppfyller 

verkshöjd utan snarare vad som krävs för att verkshöjd skall anses föreligga.
77

  

I avgörandet nedan, NJA 1995 s. 164 om en tunika är intrångsbedömningen fokuserad på 

hur sticktekniken är utförd. Efter noga preciserade visningar av detaljer i sticktekniken 

anses det upphovsrättsliga skyddet medföra ensamrätt till tunikan. Ensamrätten 

motiverades genom den personliga prägeln och erhöll därmed skydd genom upphovsrätt. 

Det var därför fråga om ett intrångsföreliggande. Det framgår även att risken för 

dubbelskapande anses vara minimal och detta på grund av den individuella och 

konstnärliga prägeln. I fallet var verkshöjdsbegreppet noga fastställt innan bedömningen 

om ett dubbelskapande förelåg.
78

  

I det nedan nämnda målet NJA 2009 s 153 presenteras vad som hör till skyddsomfånget 

för en ficklampa som brukskonst. I avgörandet framkommer en närmare beskrivning av 

hur nära en imitation får vara originalet innan det anses föreligga ett intrång i 

ensamrätten. Det framgår att ficklampan betraktades som en nyhet när den introducerades 

på marknaden vilket innebar att kravet på originalitet var uppfyllt.
79

 När 

verkshöjdsbegreppet diskuterades vidare framkom att det förelåg en lägre grad av 

självständighet. Ficklampan utgjordes dock av ett annorlunda helhetsintryck som 

medförde att ett tillräckligt mått på självständighet förelåg. Helhetsintrycket efter 

bedömningen gav ficklampan en välavvägd formgivningsansats och därmed utgör ett 

uttryck av originalitet och individualitet som förtjänar upphovsrättsligt skydd. Eftersom 

det var fråga om ett gränsfall var skyddsomfånget begränsat. Med tanke på 

självständigheten i fallet var det fråga om ett intrång i ensamrätten.
80

  

2.4 Rättspraxis 

2.4.1 Tunika-fallet 

Avgöranden från rättspraxis är ett bra sätt att analysera och klargöra hur skydds-

förutsättningarna till ett skapat verk ser ut. Detta är även bra för att se hur nära en annan 

formgivare får ligga ett verk utan att det föreligger intrång i ensamrätten. Ett lämpligt sätt 

att se vilka krav som i praktiken ställs på alster av brukskonst är att se hur avgöranden 

från domstolarna bedömt kravet på originalitet och individuell särprägel, det vill säga 

                                                 
75 NJA 1995:26 s.170. 

76 NIR 1983:3 s.407. 

77 NIR 1983:3 s.409. 

78 NJA 1995 s. 164. 

79 NJA 2009 s. 153. 

80 NJA 2009 s. 153. 



 21. 

verkshöjd.
81

 Avgörandet i målet NJA 1995 s. 164 berör en stickad tunika.
82

 Frågan i målet 

är om tunikan är upphovsrättsligt skyddad genom att uppnå kravet på verkshöjd. Tunikan 

betraktas enligt käranden som ett mönster som utgör ett alster av brukskonst. Tunikans 

beskrivning ger en bild av en individuell och särpräglad kombination av kända 

sticktekniker.
83

 Någonting som ger tunikan en förtydligande särprägel är dess underdel 

som har formen av en klockkjol. Käranden anför att ett intrång har skett från ett bolag 

som har salufört en identisk eller närmast identisk tunika.
84

  

Svaranden bestrider käromålet och menar att tunikan inte uppfyller kravet på verkshöjd. I 

bestridandet antyds även att de inte kände till eller borde ha känt till mönstret till den 

stickade tunikan. Domskälen anger att upphovsrättsligt skydd är snävt för kläder och 

enligt TR:s mening är inte tunikan tillräckligt originell för att uppnå verkshöjd. 

Käromålet lämnades därför utan bifall.
85

 Efter ett överklagande till HovR framkom att 

risken för ett dubbelskapande anses vara minimal avseende tunikans proportioner. Därför 

bör formgivningen uppfattas ha en personlig prägel. Tunikans kombination av detaljer i 

sticktekniken tycks därför medföra upphovsrättsligt skydd och på grund av detta har 

käranden ensamrätt till sitt verk.
86

 Domen överklagades till HD som bedömer att 

uppmärksamheten och betydelsen för formgivning av modekläder är av stor betydelse.
87

 

Det fastställs även att det finns ett behov av upphovsrättsligt skydd för självständiga och 

originella formgivningsansatser. HD fastställer därmed HovR:s dom och tunikan uppvisar 

efter bedömningen verkshöjd genom individuell och konstnärlig gestaltning som ger 

tunikan upphovsrättsligt skydd.
88

  

2.4.2 Ficklampa-fallet 

Kopplingen mellan upphovsrätt och produktdesign framgår relativt sällan i praxis, särskilt 

vad gäller att imitera en skyddad produktdesign. Mål som gäller allmän produktdesign 

blir alltmer förekommande och ett uppmärksammat fall är NJA 2009 s 153
89

. Frågan i 

målet var om en ficklampa kallad Mini Maglite var skyddad enligt upphovsrättslagen som 

ett alster av brukskonst.
90

  

Käranden designade och sålde år 1974 en ficklampa som de kallade Maglite.
91

 

Ficklamporna har även sålts år 1980 av svaranden med namnet Mini-Maglite-ficklampan. 

Käranden anser att ett intrång har skett i deras ensamrätt genom upphovsrätt till Maglite-

ficklampan. 
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Svaranden anser att ficklampan inte ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd på grund av 

bristande verkshöjd. Käranden anför däremot att den historiska målsättningen var att 

skapa en ficklampa som var utseendemässigt, tekniskt och funktionellt överlägsen alla 

tidigare existerande ficklampor.
92

 Det anförs även att ficklampan har förändrat 

ficklampsindustrin samt att den omnämnts i flertalet designpublikationer som exempel på 

bra design.
93

 

Ficklampan utgör, enligt tingsrätten ett alster av brukskonst som grundas på kap 1 § 1 st. 

6 p. URL. Den uppfyller därmed upphovsrättsligt skydd genom att ficklampan anses vara 

ett skapat verk.  Det anförs även att verket har höjt sig till en viss grad av självständighet 

och originalitet som uppfyller kravet på verkshöjd.
94

 Risken för dubbelskapande av verket 

framstår i fallet som minimal.
95

 Tingsrätten fastställer därmed att svaranden har gjort sig 

skyldig till ett intrång i kärandens ensamrätt till ficklampan.
96

 

Efter ett överklagande till hovrätten ingavs nya rättsutlåtanden. Det anförs att produkter 

av konstnärligt skapande har rätt till upphovsrättsligt skydd, men att rättspraxis om 

verkshöjd rörande tekniska föremål eller industridesign är obetydligt till omfånget.
97

 I 

hovrätten ogillas kärandens talan och tingsrättens dom ändas. Det anförs att bedömningen 

av alster av brukskonst bör, så långt det är möjligt, ske utifrån samma värderingar som är 

vägledande vid bedömningen av alster av bildkonst eller skulptur. Produkter som får 

skydd genom upphovsrätt bedöms som produkter av konstnärligt skapande. Ficklampans 

helhetsintryck utgör en genomtänkt design, men demonstrationen visade att lampans 

detaljer
98

 inte framstår som motiverande av annat än estetiska skäl. Därmed anses 

utformningen inte styras av funktionella överväganden.
99

 Lampan ansågs därmed inte 

erhålla upphovsrättsligt skydd. 

Målet överklagades till HD där käranden yrkade att fastställa tingsrättens dom om att 

ficklampan var upphovsrättsligt skyddad. Vid bedömningen fanns det skäl att se till 

reglerna om upphovsrättsligt skydd och av mönster till följd av unionsrätten. Allmänt 

anses att produktens design har fått en mer praktisk betydelse. "Intresset av ett långvarigt 

skydd framstår inte som svagare för en ficklampa än för modeprodukter, som kan förlora 

kommersiellt intresse efter relativt kort tid".
100

  

Ficklampan betraktades som en nyhet när den introducerades på marknaden och 

formelementen ansågs då som nya och originella i sitt utförande. Dock liknar Maglite 

redan existerande ficklampor på marknaden. Den utger sig därför inte för att ha någon 

hög grad av självständighet, men samtidigt utgör den ett annorlunda helhetsintryck.  
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Maglite anses inneha ett tillräckligt mått av självständighet och det kan konstateras att 

formgivningen inte är enkel eller trivial. Helhetsintrycket av Maglite anses som en 

välavvägd formgivningsansats och därmed utgör den ett uttryck för originalitet och 

individualitet som förtjänar upphovsrättsligt skydd. Maglite uppfyller således kravet på 

verkshöjd i upphovsrättslig mening. Det konstateras dock att det är fråga om ett gränsfall 

och skyddsomfånget är således begränsat.
101

 

2.5 Sammanfattning och avslutande anmärkningar 

Upphovsrätten ger en upphovsman rätten att bestämma över hur hans eller hennes verk 

får användas. Rätten ger i Sverige ett verk skydd oavsett vad det är för typ av skapande 

och hur det kommit till uttryck. Skyddet uppkommer automatiskt när ett verk skapas och 

varar som huvudregel i 70 år efter upphovsmannens dödsår. Om verket ska erhålla skydd 

krävs att kravet på verkshöjd är uppfyllt. Kravet omfattar originalitet, självständighet och 

individuellt skapande. Originalitet innebär att verket ska vara helt nytt på marknaden. Det 

får inte föreligga någon risk att en oberoende part ska kunna skapa ett identiskt eller näst 

intill identiskt verk i förhållande till originalet.  

Att upphovsrättsligt skydd ges åt ett skapat verk utan registrering kan absolut vara till 

fördel för många formgivare. Detta på grund av att ekonomin inte tillåter registrering av 

ett verk under andra immaterialrättsliga lagar. Problematiken blir dock hur en formgivare 

skall vara säker på att verket som skapas uppnår kravet på verkshöjd. Det är inte helt 

enkelt att granska alla verk på marknaden för att undvika att göra intrång i någon annans 

ensamrätt. Med detta menar jag att det inte är helt säkert att en formgivare är först med ett 

skapat verk. Dessutom är det svårt att veta om det föreligger någon risk att andra faktiskt 

kan skapa ett identiskt verk utan att känna till det verk som formgivaren skapat. 
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3. Danmark 

3.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag diskutera vilka krav som ställs på ett verk för att erhålla 

upphovsrättsligt skydd i Danmark. Nedan redogörs för hur upphovsrätten för ett skapat 

verk i Danmark ser ut och vilka skyddsförutsättningar som föreligger samt vad som hör 

till skyddsomfånget. Strukturen i detta kapitel disponeras på samma sätt som i kapitel tre. 

Rättspraxis från dansk domstol kommer avsluta denna del.  

3.2 Upphovsrättslagen 

Upphovsrätt enligt lov om ophavsret (ophavsretsloven) åtnjuter den person som 

frambringar ett litterärt eller konstnärligt verk.
102

 Det går inte att registrera ett verk för 

upphovsrättsligt skydd i Danmark. Det är ett formlöst skydd som uppstår i samband med 

att ett verk skapas.
103

 Upphovsrätten varar upp till 70 år efter upphovsmannens död enligt 

lagens 4 kap 63 §. Upphovsrätten ger verket skydd oavsett om det visas i skrift, tal, 

uttryckt fiktivt eller i produktion. Rätten avser även ett musikaliskt eller dramatiskt arbete 

såsom film eller fotografiska arbeten. Brukskonst, arkitektur och konsthantverk faller 

också innanför ramen för upphovsrättsligt skyddade verk.
104

 Ophavsretsloven ger enligt 1 

kap 2 §  upphovsmannen en exklusiv rätt att kontrollera sitt verk genom att ingen annan 

än upphovsmannen får återge verket och göra det tillgängligt för allmänheten i original 

eller modifierad form. Om någon annan än upphovsmannen fått tillåtelse att göra verket 

tillgängligt för allmänheten skall upphovsmannen namnges i enlighet med vad god sed 

kräver.
105

 Det skapade verket får inte ändras eller visas för allmänheten på ett sätt som 

kränker upphovsmannen eller dess konstnärliga egenart. På detta sätt begränsas det 

skyddade verkets användning. Ett verk anses offentliggjort när det görs tillgängligt för 

allmänheten och anses utgivet när verket med upphovsmannens samtycke sprids till 

allmänheten.
106
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3.3 Upphovsrättsligt skydd 

3.3.1 Skyddsförutsättningar 

Grundläggande bestämmelser om upphovsrätt har sin beskrivning i danska 

upphovslagens första kapitel.
107

Eftersom upphovsrätten uppkommer formlöst och 

upphovsmannen är skyddad genom att bara skapa ett verk, blir frågan vem som ska vinna 

rätten när en tvist mellan två parter äger rum.
108

 Skyddet omfattar under alla 

omständigheter ett frambringat verk som uppfyller kravet på verkshöjd.
109

 Detta innebär 

att frambringaren, till ett verk skall uppfylla kriteriet om nyhet och självständigt 

skapande.
110

 Ett självständigt skapande innebär att ett verk inte får vara en efterbildning 

av ett verk som redan existerar. Det objektiva kravet om att verket måste vara nytt i 

förhållande till allt som tidigare skapats bör teoretiskt sett ses som ett 

efterbildningsskydd. Upphovsmannen av ett specifikt verk har således inte påverkats av 

ett originalverk och det kan därför inte anses som en efterbildning.
111

 Självständighet bör 

därför uppfyllas när ett verk har skapats utan för mycket inspiration av ett annat 

skapande. 

Nyhetskravet har, precis som originalitet, en betydelse som syftar till att ingen annan 

formgivare skall kunna skapa ett identiskt verk. Originalitet står för exceptionellt 

skapande med unika egenskaper. Denna förutsättning ligger till grund för upphovsrättsligt 

skydd enligt dansk upphovsrätt.
112

 Verkshöjdsbegreppet är inte närmare reglerat i 

lagtexten men det kan förklaras som ett underförstått villkor.
113

 Verkshöjdsbedömningen 

varierar beroende på vad verket är för art.
114

  Kraven om verkshöjd regleras till viss del i 

ophavsresloven 1 kap 4 § p. 2:" Upphovsrätt i ett nytt och självständigt arbete, som 

genereras genom fri användning av en annan, är inte beroende av upphovsrätten för det 

ursprungliga arbetet." Så länge frambringaren av ett litterärt eller konstnärligt verk 

uppfyller nyhetskravet finns det inget krav om verkets kvalitet.
115

 I tre skilda EU-direktiv 

beskrivs verkshöjdsbegreppet eller originalitetskravet som det kallas i direktiven, där det 

definieras som upphovsmannens eget intellektuella skapande.
116

 

De danska bestämmelserna kring begreppet verkshöjd är välanvändbart och det är även 

väl omnämnt i litteraturen. Trots detta framkommer det inte någon direkt precision i 

avgörandet nedan om en specifik stol, så kallad ”Tripp trapp”-stolen ifrån dansk 

domstolspraxis, uppfyller skydd genom verkshöjd.
117

 I målet ligger fokus på att 
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upphovsmannen skyddas mot mycket närgångna imitationer.
118

 Formgivare har ett behov 

av skydd eftersom det uppfattas som kränkande om det skulle vara godtagbart att fritt 

utnyttja en konstnärlig prestation.  Det är således nödvändigt att hindra alltför närgående 

efterbildningsverksamheter för att behålla en lojal konkurrens.
119

 När det gäller en 

formgivning av en stol omfattas skyddet av exakt efterbildning. I avgörandet 

framkommer att stolen tidigare varit patenterad vilket innebär att den måste ansetts som 

helt ny på marknaden när den introducerades eftersom nyhetskravet är en förutsättning 

för patentskydd.
120

 När patentet gick ut var stolen fortfarande välkänd på marknaden och 

det ger den ett kommersiellt försprång.
121

 Om någon oberoende part vill uppnå samma 

eller liknande funktion måste en helt ny design skapas. Eftersom stolen fortfarande anses 

som ett välkänt verk med innovativ design får stolen skydd genom ophavsretsloven.
122

 

Skyddsförutsättningarna för den aktuella stolen var således att den var ny på marknaden 

när den lanserades samt att designen bedömdes som originell. Eftersom avgörandet inte 

nämner begreppet om verkshöjd, utan endast kravet på nyhet och självständigt skapande, 

som en förutsättning för upphovsrättsligt skydd, får efter bedömningen antas att om en 

produktdesign som har en innovativ design som någon utan oberoende ansträngning 

imiterar uppnår skydd enligt dansk upphovsrätt.
123

 I målet om strumpbyxorna omnämns 

begreppet verkshöjd och det diskuteras om alstret ska skyddas av upphovsrätt.
124

 

Eftersom mönsterregistreringen var ett faktum var det därför fråga om ett eventuellt 

dubbelskydd. Domen säger, trots den exceptionellt originella beskrivningen angående 

alstret, att det inte innefattar sådan personlig och kreativ insats som upphovsrätten kräver. 

Det föreligger endast sådan särprägel som ger skydd genom mönsterrätten. Trots denna 

särprägel finns det inget som tyder på att det föreligger ett intrång genom direkt imitation. 

Anledningen är att fastställandet om designen inte är tillräckligt individuell och alstret 

anses inte som en nyhet.
125

  

3.3.2 Intrångsbedömning 

För att se om ett intrång föreligger är det avgörande att bedöma hur nära en imitation av 

ett verk får vara varandra. När ett upphovsrättsintrång sker utnyttjar en annan formgivare, 

utan lov, ett upphovsrättsligt skyddat verk. Detta medför att ensamrätten till 

originalprodukten kränks. Som nedanstående rättspraxis visar är processen för att utröna 

om ett intrång skett svårtolkad. Vid ett intrång där kraven om verkshöjd är svåra att 

fastställa kan kriteriet om dubbelskapande tillämpas. Detta används som hjälp för att se 

om det föreligger någon risk för att andra ska skapa ett verk som är identiskt med 

originalverket.  
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Skyddsomfånget till ett upphovsrättsligt skyddat verk kan variera och det mest centrala i 

bedömningen är om produkten över huvud taget får upphovsrättsligt skydd genom de 

krav som ställs på ett skapat verk.
126

 Produktdesign karakteriseras av både 

utseendemässig och funktionell form och skyddsomfånget bör bli större, ju mer 

originalitet alstret besitter.  

I nedanstående avgörande från dansk praxis framgår tydligt att det är fråga om en mycket 

nära imitation av en stol som utgör ett intrång i kärandens ensamrätt. Originalet anses 

uppfylla nyhetskravet och kravet på individuell särprägel, vilket gör att sannolikheten för 

ett dubbelskapande anses som liten. I avgörandet framgår även att den imiterade stolen i 

fråga om material, dimensioner och utseende är näst intill identisk med originalet.
127

 

Eftersom originalet tycks uppfylla verkshöjdskravet får dubbelskapandekriteriet användas 

för att se om det även föreligger någon risk för ett dubbelskapande.
128

 Om det finns en 

viss sannolikhet att andra oberoende av varandra skulle beskriva en skapelse på samma 

sätt, har verket inte uppnått verkshöjd. I fallet föreligger en allmän risk för förväxling, 

men experter inom möbeldesign kunde inte förväxla stolarna vilket ger originalet en 

minimal risk för dubbelskapande.
129

 

Stolens skyddsomfång begränsas därför till mycket närgångna imitationer
130

och erhåller 

upphovsrättsligt skydd. Rätten gjorde bedömningen att ett intrångsförfarande förelåg. I 

det andra avgörandet nedan som berör designen av strumpbyxor går det tydligt att förstå 

att imitationen är mycket snarlik. Beskrivningen av byxorna ger en bra bild av hur 

specifika de faktiskt är. Trots det är det svårt för kläder som brukskonst att uppnå 

verkshöjd. När det gäller modebetonade branscher är det svårt att uppfylla kravet på 

absolut nyhet beträffande helhetsintrycket.
131

 Även om alstret skyddas genom 

mönsterrätten är det i fallet svårt att erhålla upphovsrättsligt skydd. Eftersom 

strumpbyxan inte uppfyller kravet på verkshöjd var det inte befogat att de faller innanför 

upphovsrättens område. Det förelåg därmed inget intrång i ensamrätten för designen.   

3.4 Rättspraxis 

3.4.1 Stol-fallet 

Även om verkshöjdsbegreppet nämns i dansk doktrin berörs inte begreppet frekvent i 

rättspraxis. För att få en bättre bild av vilka förutsättningar som krävs för skydd genom 

upphovsrätt ger utlåtanden från praxis om en specifik stol ett bra underlag. Målet handlar 

om upphovsrätt till en stol som heter "Tripp trapp".
132

 Idén till stolen var patenterad från 

och med år 1974 och patentet löpte ut i april år 1994. Svaranden introducerade år 1997 en 

barnstol vid namn "2-step-stol" där fabriken använde samma konstruktion som till "Tripp 
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trapp"-stolen.
133

 Frågan i målet är om svaranden har gjort intrång i kärandens 

ensamrätt.
134

 Enligt käranden bör upphovsrätten begränsas till mycket närgående 

imitationer. Domstolen ansåg att käranden hade en genomgående möbeldesign som 

svaranden hade imiterat i form av design med väsentlig likhet både utseendemässigt och 

funktionellt. Svaranden har därmed gjort intrång i kärandens ensamrätt.
135

 

Bakom Højesterets dom låg ett antal förhandsavgöranden som presenterade stolens 

utseende och funktion. Det framkom att en närliggande risk för förväxling mellan stolarna 

förelåg. Det framgick dock att människor med professionell bakgrund och ett intresse för 

möbler sannolikt inte kommer bli förvirrade och därmed skulle kunna förväxla 

stolarna.
136

 Svaranden hävdar att kärandens upphovsrätt inte kränks i ärendet. Detta på 

grund av att ett utseendet som bestäms av dess funktion och tekniska utformning inte 

skall skyddas av upphovsrätt. Svaranden menar att upphovsrättsligt skydd är begränsat till 

identiska eller mycket närgående imitationer. Stolen är enligt svaranden inte en närgående 

imitation av kärandens stol på grund av ett antal detaljer som har ett allmänt intryck.  

Tidigare instans ansåg att den funktionella beskrivningen om att stolen var anpassad till 

barn inte skyddas genom upphovsrätt. Eftersom patentet löpte ut år 1994 var 

konstruktionen av stolen fritt tillgänglig därefter. Efter en inspektion gavs en bedömning 

om att det inte fanns någon grund att fastställa intrång i kärandens upphovsrätt.
137

 

Højesteret gjorde därefter iakttagelser som ledde till enighet mellan parterna angående 

utgången av patent som inte är associerat med immateriella rättigheter till verkets 

konstruktiva idé. Det är även ostridigt i fallet att utformningen av stolen skall vara 

skyddad av brukskonst enligt 1 kap 1 § uphavretsloven. Däremot framgår att 

upphovsmannens ensamrätt bör begränsas till mycket närgångna imitationer.
138

 Efter en 

bedömning av experter på området betraktas stolen som en mycket ovanlig och unik 

design samt en oberoende kreativ insats. Svarandens stol är likadan som kärandens stol i 

fråga om material, dimensioner och framsidan ser näst intill identisk ut. Efter experternas 

åsikter anses det vara fråga om en imitation som innebär ett intrång. 

I en samlad bedömning anser Højesteret att stolen besitter en innovativ design samt att 

den är en producerad imitation utan oberoende ansträngning. Intrångsbedömningen 

grundar sig på att den imiterande stolen anses likadan av funktionella skäl samt att 

stolarna förvirrar folk som inte är kunniga om möbler. Efter bedömningen föreligger 

således ett intrång där svaranden bryter mot kärandens ensamrätt genom upphovsrättsligt 

skydd av stolen.
139
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3.4.2 Strumpbyxa-fallet 

Målet V 68/06 berör designade strumpbyxor som klassificeras som brukskonst.
140

 Frågan 

är om det föreligger ett intrång i kärandens upphovsrätt eller mönsterrätt. Som tidigare 

nämnts har nordisk upphovsrätt en relation till mönsterrätten, därför hindras inte ett 

mönsterskyddat alster från att kunna åtnjuta skydd genom upphovsrätt.
141

 Denna 

bestämmelse har till syfte att kvalificerad brukskonst skall kunna skyddas dubbelt. 

Svaranden var tillverkare och importör av kläder och anklagades 2008 för att göra intrång 

i kärandens ensamrätt till ett par designade strumpbyxor.
142

 

Kärandens strumpbyxa tillverkades i bomull och har många specifika detaljer i sitt 

mönster. Den har även en speciell formgivning som ger bilden av en exceptionell produkt 

med karaktäristiska drag. Sticktekniken är speciell och slutprodukten är en välavvägd 

byxa som kräver ett relativt högt pris. Byxan har visats i reklam på tv under 2005 vilket 

framgår var av högt ekonomiskt värde för käranden. Under 2005 noteras att svaranden 

saluför en mycket lik strumpbyxa, där designen knappt skiljer sig åt från originalet. 

Svarandens imitation har samma stickteknik, samma utformning och näst intill samma 

mål som originalet, inklusive storlek och placering av fickor, längden på blixtlås, samma 

längd och bredd i fötter och ben och placering. Svarandens pris var betydligt lägre än 

svarandens på grund av den väsentligt sämre kvalitén. Imitationen kränker på denna 

grund kärandens mönsterrätt och upphovsrätt och den skall således anses olaglig. I 

kärandes yttrande finns en kopia på registreringsbeviset från mönsterrättsregistreringen. 

Käranden förklarar vidare att företaget stävar efter flertalet detaljer på kläderna för 

modeinriktade kvinnor. De är noga med kvalitén på deras produkter och de har 

leverantörer runt om i norden som är noga utvalda. Eftersom strumpbyxorna var så 

speciella bestämde käranden sig för att registrera dem. Reklamen på tv gav käranden bra 

respons och försäljningen gick bra. Käranden hävdar att svaranden har kopierat en 

strumpbyxa vars utformning är identisk med originalet. Käranden yrkar på denna grund 

att svaranden ska upphöra sin tillverkning, marknadsföring och försäljning av den 

aktuella modellen. 

När svaranden fick ett brev om klagomål angående kopian av strumpbyxan från käranden 

drogs strumpbyxorna tillbaka från marknaden och svaranden fick återkalla dess produkter 

från kunderna. Trots detta hävdar svaranden att det finns stora skillnader mellan 

strumpbyxorna. Sömmarna och detaljerna sitter olika och svarandens strumpbyxa är för 

dagligt bruk medan kärandens är för trevligare tillfällen. Svaranden såg kärandens tv-

reklam först dagen innan rättegången. Svaranden hävdade att målet bör ogillas eftersom 

strumpbyxan inte bör falla innanför upphovsrättens område.  

Ett yttrande görs av en säljare inom modebranschen som hade varit på en mässa där de 

båda byxorna presenterats och kunderna föredrog att köpa svarandens byxor på grund av 

det låga priset. Hon menar att konsumenter vanligtvis inte är kvalitetsmedvetna, men att 

de ser att byxorna liknar varandra och därför föredrar den billiga versionen. Hennes 

kollegor hade upplevt samma situation med de aktuella strumpbyxorna. 
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Kärandens hävdade att byxan skall skyddas av upphovsrätt eftersom designen är en 

kreativ och konstnärlig process och den faktiska utformningen av byxan representerar en 

självständig insats. Byxan ska därför anses innefatta önskad arbetshöjd, eller verkshöjd 

som det omnämns i doktrin. Det framkommer i målet att kraven om verkshöjd är högre 

för bruksföremål än för andra typer av verk. Svaranden skall därför anses utgöra intrång i 

kärandens ensamrätt om byxan genom uppsåt eller vårdslöshet. Käranden ska skyddas 

enligt 1 kap 1 och 2 §§ uphavsretsloven. Utformningen av byxan ska ha rättsligt skydd 

genom distinkta uttryck av personlig kreativitet. Eftersom byxan registrerats som ett 

mönster uppfyller den kravet på nyhet och individuell karaktär. Utformningen av byxan 

och sammansättningen av flera egenskaper skall anses vara mycket speciella. 

Svarandens hävdade att särskilt kläder ska innefatta strikta krav både för verkshöjd och 

som imitationer. Det anförs att byxan ska ses som ett vardagligt plagg som inte har någon 

rätt till upphovsrättsligt skydd. Det framgår även att mönsterrätten till strumpbyxan får 

utnyttjas till viss del, bara det skiljer sig i detaljer. Den danska lagen föreskriver endast ett 

smalt skydd mot imitation av moderiktiga varor och imitationen måste vara stark eller 

grov. Det anförs även att svaranden inte anser att käranden har bevisbörda för att 

strumpbyxan skulle vara helt ny eller att denna innehåller särprägel. Mönsterskyddet för 

byxan ska därför vara ogiltig. Målet ska därför ogillas. 

Byxorna är designade i en vanlig stil. Det är endast några avskiljande element som gör 

det svårt att anses som en nyhet eller ett original. Det finns heller inga bevis som tyder på 

att käranden har förlorat intäkter på grund av svarandens strumpbyxa. 

Domstolen fann att käranden inte tillhandahållit ett sakkunnigutlåtande eller på annat sätt 

förvissat sig om att strumpbyxan är en sådan personlig och kreativ ansträngning, som ger 

byxan skydd enligt ophavsretsloven. Dock ansåg domstolen att designen har en sådan 

särprägel att den ska skyddas genom mönsterskydd. Det går inte att fastställa om byxan 

uppfyller kravet på nyhet och individualitet och det finns därför ingen anledning att 

överväga om det varit fråga om direkt imitation. Svaranden skall dock betala skälig 

ersättning för skador som uppstått till följd av konstruktionen. Svaranden skall även 

upphöra med sin produktion av strumpbyxan samt sluta med marknadsföring och 

försäljning. Domen avgjordes med hjälp av en expert på textil samt en formgivare.
143

 

3.5 Sammanfattning och avslutande anmärkningar 

Sammanfattningsvis kan sägas att den danska upphovsrätten är till fördel för litterära och 

konstnärliga verk. Ingen annan än upphovsmannen får bestämma över hur verket ska 

utgivas eller offentliggöras. Ett verk erhålls upphovsrättsligt skydd när verket är skapat, 

eller frambringat som är rätt term i dansk lydelse. Verkshöjd innefattar kraven om nyhet 

och självständighet och för att skyddet ska kunna verka får ingen risk för dubbelskapande 

föreligga.  

Brukskonst kan vara både estetiska och praktiska föremål, och det är viktigt att 

formgivare kan skyddas från att andra efterbildar redan existerade verk. Bedömningen om 
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vad som anses som närgångna imitationer är i bedömningen svårtolkad men så länge 

originalverket uppfyller verkshöjd är upphovsmannen skyddad.  

Enligt min mening bör tydligheten om vad som anses utgöra en imitation tillämpas 

tydligare för att få en strängare kontroll över imitatörer. Anledningen är således att det 

förekommer efterbildningar eller dubbelskapande som kan leda till intrång i annan 

upphovsmans ensamrätt. I dansk dom praxis framgår att när experter inom möbler ger sitt 

anförande om en specifik stol, förväxlas inte originalet med imitationen. Det som 

förundrar mig i detta fall är att alstret, det vill säga stolen, måste analyseras hela vägen 

fram till ett expertutlåtande. Om upphovsrättsreglerna var mer preciserade angående vad 

som måste uppfyllas för att andra inte ska kunna göra intrång i ensamrätten, så skulle inte 

dessa experter inom olika specifika branscher behöva tillkallas i sådana ärenden. Om 

domstolarna skall använda sig av expertutlåtanden vid varje upphovsrättslig tvist kanske 

den danska upphovsrättslagens bestämmelser börjar anses som onödiga. Detta på grund 

av att det som står där ändå inte får sin juridiska och relativa mening i praktiken. 

Det framgår i uppsatsen att upphovsrätten till mode är litet. Det är svårt att designa ett 

plagg som utstrålar nyhet och originalitet och helhetsintrycket är oftast relativt vardagligt 

när man ser till kläder. Strumpbyxan bör enligt mig innefatta kommersiell särprägel med 

tanke på reklamen som visades i tv. De bör anses som allmänt kända och dess specifika 

design bör i bedömningen ses som ett annorlunda helhetsintryck i jämförelse med andra, 

liknande alster. Det förelåg strikta krav för verkshöjd i fallet och även om imitationen 

skulle ses som en direkt kopia är det originalets verkshöjd som främst bedöms. Därefter 

kan bedömningen se till om ett intrång har skett genom imitationen. Eftersom domen 

anser att det saknas krav inför verkshöjdsbedömningen är intrångsbedömningen lättare att 

fastställas. 

Avslutningsvis vill jag anmärka på den delen i avgörandet om att stolen tidigare varit 

patenterad och efter patentets utgång var stolen fritt tillgänglig för allmänheten. Trots 

detta tycks stolen besitta skydd inom immaterialrättens upphovsrätt på grund av att den 

fortfarande anses välkänd på marknaden, samt med tanke på den innovativa designen som 

uppfyllde nyhetskravet vid lanseringen. Problemet blir då för andra formgivare att veta 

vilka produkter som faktiskt är fritt tillgängliga efter patentets utgång och vilka som 

uppnår upphovsrättsligt skydd genom kraven om verkshöjd. 
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4. Analys 

Rättsläget vad gäller upphovsrätten för skydd av en produktdesign i Sverige respektive 

Danmark har presenterats. Jag kommer nu att göra en jämförelse mellan ländernas 

rättslägen som jag funnit relevant under uppsatsens gång. Därefter kommer jämförelsen 

att analyseras för att slutligen ge svar på frågeställningarna utifrån det material som har 

använts. 

Det framgår tydligt att produktdesign inom kategorin brukskonst är i behov av skydd mot 

efterbildning. Upphovsrättsligt skydd för brukskonst tilldelas endast exceptionellt 

originella verk. Materialet har i uppsatsen redogjort för vilken typ av brukskonst som kan 

skyddas genom upphovsrätt och de ställda kraven om verkshöjd anses generellt som låga. 

Rättspraxis utlåtanden från Sverige respektive Danmark fastställer att brukskonst kräver 

olika skydd beroende på vad det handlar om för skapelse. Något entydigt svar om vad 

som menas med ett upphovsrättsligt verk tycks dock inte finnas.  Det är svårt att få en 

precis bedömning av vad i verket, som gör att det räknas som ett skapat verk. Att skilja på 

en produkts utseende, dess tekniska funktion och den uttryckta idén i sig, tycks i samtliga 

fall under uppsatsen skilja sig åt. Sverige och Danmark och de medlemsanslutna länderna 

i internationella, immaterialrättsliga överenskommelser har stora likheter i sina 

upphovsrättsliga system. I materialet som använts under uppsatsens gång har stora 

likheter mellan ländernas rättslägen visat sig. Likheterna gör att mina frågeställningar blir 

lättare att besvara.  

Sveriges upphovsrättslag ger skydd till den som skapar ett konstnärligt eller litterärt verk 

där kraven om verkshöjd är uppfyllda. Sättet som verket uttrycks på måste vara helt 

individuellt och får inte vara en efterbildning av ett annat verk. Verket måste även vara så 

självständigt att ingen annan kan efterbilda originalet. Det skall även vara så pass 

originellt att verket anses vara unikt i förhållande till allt annat. Danmark har en mildare 

framtoning i sitt ordval om att den som frambringar ett konstnärligt eller litterärt verk, har 

enligt dansk rätt till upphovsrättsligt skydd. Precis som i svensk rätt måste ett verk vara så 

självständigt att det inte föreligger någon risk för att en oberoende part skall kunna 

efterbilda verket. Verket skall även anses vara helt nytt på marknaden när det 

introduceras. Ett samlingsbegrepp för dessa grundläggande förutsättningar för skydd är 

verkshöjd. 

Detta besvarar den första preciserade frågan om vad det finns för skyddsförutsättningar 

för produktdesign. Bedömningen sker utifrån alstrets karaktär för att se om verkshöjd 

föreligger. Verkshöjdsbedömningen bestäms sammanfattningsvis enligt svensk doktrin 

genom alstrets självständighet, originalitet och individuell särprägling. Dansk doktrin 
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ställer generellt motsvarande krav men uttrycker preciserat verkshöjdskraven om nyhet 

och självständigt skapande. Originalitet är även ett begrepp som ett verk måste uppfylla 

enligt båda ländernas rättsordningar. Eftersom innebörden av verkshöjden är så pass 

likartad i respektive land, kan det konstateras att förutsättningarna för en produktdesign 

skyddas på ett likartat sätt. Om en produktdesign uppfyller de nämnda kraven föreligger 

möjlighet till upphovsrättsligt skydd, men om något av kraven saknas är förutsättningarna 

små eller uteslutande. Det har ingenting med ländernas lagstiftning att göra utan helt 

enkelt vad det är fråga om för verk.  

Ett klädesplagg har en kort livslängd och behovet ligger där i imitationsbenägenheten 

eftersom kläder ofta efterbildas. Det som kan fastställas är att två olika klädesplagg kan 

bedömas helt olika beroende på hur designen är utförd. I det svenska målet om tunikan 

uppfyller designen kraven om verkshöjd för upphovsrättsligt skydd, men i det danska 

målet där det var fråga om strumpbyxors design, var kraven inte uppfyllda. Även om det 

är olika klädesplagg så klassas de båda alstren som brukskonst och helhetsbedömningen 

bedöms efter den specifika formgivningen. Tunikan anses mer som en nyhet och det 

fokuseras mer ingående på den kreativa formgivningsansatsen i jämförelse med 

strumpbyxan, som endast uppfyller individuell särprägling. Egentligen är det inga stora 

skillnader i verkshöjdsbedömningen mellan länderna då det framgår vilka krav som skall 

vara uppfyllda enligt upphovsrätt. Det som skiljer sig åt är verken i sin helhet och det får 

anses att tunikan visar mer konstnärlig särprägel än vad strumpbyxan gör. Både svensk 

och dansk praxis ser till de olika delarna vid ett intrångsförfarande. Klädbranschen är till 

skillnad från industri- och möbelbranschen full av inspirerande produkter som ofta inte 

utgör intrång på grund av att verkshöjd är svåruppnått. Det upphovsrättsliga skyddet för 

produktdesign har utvecklats och en stor bidragande orsak till detta är genom 

prejudicerande rättspraxis. När en tvist uppstår som berör brukskonst och dess 

skyddsomfång, analyseras och tolkas upphovsrätten ingående. Detta kan ge en mer 

detaljerad beskrivning om brukskonstens innebörd och vad som krävs för upphovsrättsligt 

skydd. 

Som svar på den andra delfrågan om vad en upphovsrättsskyddad produktdesign har för 

skyddsomfång, kan det först nämnas att avsikten med upphovsrätten är att skydda den 

konkreta formen som alstret fått som uttryck. Det är således inte en idé bakom en 

produktdesign som skyddas utan det är idéns yttre form som skyddas. För att analysera 

vad som räknas till skyddsomfånget för en produktdesign kan det först konstateras att det 

handlar om vilket område som en produkt skyddas inom. Upphovsrätten ger skydd till 

brukskonst och skyddet uppkommer formlöst när det är skapat. Skyddsomfånget är alltså 

den sköld som ett verk har mot ny formgivning. Både svensk och dansk rättspraxis som 

presenterats ger en produktdesign relativt generöst skydd. Hur stort skyddsomfånget 

betraktas vara är svårt att tolka men när ett verk besitter tillräcklig originalitet skall det 

uppnå verkshöjd. Oavsett vilken grad av verkshöjd brukskonsten uppfyller så råder inga 

tvivel om att verket är skyddat genom upphovsrätt. Det konstateras av målet angående 

stolen att helt identiska eller mycket närgående imitationer anses intrånggörande. Medan 

tunikan och ficklampans skyddsomfång handlar om hur stor betydelse deras individuella 

särprägel har som skydd mot intrång. Eftersom strumpbyxan saknar verkshöjd finns ingen 

förutsättning till upphovsrättsligt skydd.  
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Syftet med harmoniseringen mellan de EU anslutna medlemsländerna är att dra 

lagstiftningarna närmre varandra, och i uppsatsen kan detta konstateras stämma. Praxis 

har gett mig en bra överblick av ländernas syn på det upphovsrättsliga skyddet och båda 

länderna behandlar och diskuterar näst intill samma problematik. Med stor sannolikhet 

bör de behandlande länderna ha hjälp av varandras praxis för att få en så bra bild som 

möjligt över det upphovsrättsliga systemet. Detta på grund av att unionslagstiftningen ger 

en mer rättvis bild över hur skyddet ska hanteras över gränserna. Det framgick tidigare i 

uppsatsen att det är ett incitament för konstnärer att få en fungerande lagstiftning eftersom 

de vill leva på sitt skapande. Om jag ser till praxis utlåtanden och doktrin är detta numera 

möjligt. Upphovsmän kan genom sitt skapande av en originell produkt erhålla skydd 

genom upphovsrätt som håller imitatörer borta. Genom EU-rätt och internationell rätt kan 

konstnärer, förutom rätten i sitt hemland, erhålla skydd i andra länder. En konstnär eller 

upphovsman har idag således möjligheten att få skydd genom en särpräglad och originell 

produktdesign genom upphovsrättslagen i Danmark och Sverige. Det kan avslutningsvis 

sägas att ett lågt krav om verkshöjd är främst positivt för den som skapat ett verk med 

tanke på det upphovsrättsliga skyddet som ger ett starkt skydd. Det kan med detta skapas 

en problematisering genom att formgivare inte vet exakt vad som bör anses som 

upphovsrättsligt skyddat eller inte. 
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5. Avslutande kommentarer 

Det är värt att nämna som en avslutande kommentar att vissa branscher faktiskt livnär sig 

på att efterlikna andra aktörers produkter, däribland klädbranschen. Det är inte sällan man 

ser lågbudget butiker som imiterar välkända designers till en sämre kvalité som har ett 

lägre pris. I industribranschen är det, enligt min mening, inte lika vanligt med imitationer 

av andra produkter.  Då menar jag att aktörer i industribranschen kanske till viss mån är 

mer vaksamma över vad som är en skyddad produkt eller inte. Självklart förekommer 

imitationer av allmänna produkter, men att kopiera en ficklampa rakt av är antagligen 

ingen framgångssaga om aktören vill behålla sitt rykte. Dessutom är många industriella 

produkter patentskyddade som en teknisk lösning. Ett klädesplagg kan inte skyddas 

genom patent eftersom det inte klassas som teknik. Klädbranschen imiterar ofta andras 

mönster och former eftersom klädesplagget i många fall inte faller innanför 

immaterialrättens skyddsrum. Därför är det viktigt i bedömningen att se om originalet är 

ett välkänt skapande eller om det faktiskt inte är speciellt välkänt på marknaden. Om 

verket, för att ta ett exempel, ficklampan inte hade varit väletablerad på marknaden, tror 

jag inte att den hade skyddats genom upphovsrätt. 

Det är även värt att tillägga att upphovsrätten som rättssystem, både i Sverige respektive 

Danmark är ett brett spektrum av många delar när det handlar en tvist angående 

efterbildningsverksamhet. Det fokuseras på hur nära imitationen får vara, vilka krav 

originalet besitter, originalets kännbarhet, samt om originalet ska anses som ett original i 

jämförelse till andra verk på marknaden. Dessa delar är inte indelade i "turordning", utan 

det är omständigheterna som ligger till grund för hur bedömningen skall göras.  

Jag tror att många tvister skulle få en lättare juridisk utgång om man direkt såg till 

dubbelskapandekriteriet. Det vill säga att man enbart såg till om det föreligger någon risk 

att en oberoende part skulle kunna åstadkomma ett identiskt verk med originalet. Om det 

föreligger en sådan allmän risk, ska inte verket erhållas av upphovsrättsligt skydd. Men 

om risken är minimal eller helt uteslutande ska det bedömas som ett intrångsföreliggande. 
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