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Abstract 
A group of companies that only recently has caught the attention of Swedish designers, 

enterprises and media are the so -called "furniture pirates". In Sweden it’s mainly two 

companies that have ended up in the spotlight. The online stores Ikon M and Designers Revolt 

are two companies which currently sell replicas of famous Swedish and foreign designers. 

Although the designs sold are copyright protected in Sweden, and most other European 

countries, the right holders can only stand by and watch as more or less exact copies are sold 

for a fraction of the price of the originals. 

The business model - to exploit the EU’s free movement of goods and the UK's short term 

of copyright protection in matter of mass-produced art (industrial design) - has proven 

successful for the companies that practice it. The question is for how long and to what extent 

these companies will be able to conduct such activities in the future. Despite the fact that the 

area of applied art in general is a non-harmonized area and that global conventions such as the 

Berne Convention explicitly leaves to each country to decide how copyright protection for 

works of applied art should be treated in national law, the European Court has in a number of 

judgments created an uncertainty in question what measure of freedom the national legislature 

really has in this matter. It seems like the UK rather want to be safe than sorry and has suggested 

a change in national copyright law which, when it comes into effect, will treat mass-produced 

art in the same way as any other art. 

Corporate responsibility has also shown to be dependent on in which way they market 

themselves towards their consumers. A company which directly addresses consumers in 

another Member State, may be making themselves guilty of copyright infringement, even 

though the goods sold are legal in the country of the seller. 

This paper aims to provide for an overview on how protective conditions prevalent for 

industrial design in the context of the international and European legal regulation of copyright 

and design right. 

One way to ascertain what is applicable to industrial mass-produced designs is to introduce 

clear-cut legislation at EU level where works of applied art, as a work category, is provided 

with provisions concerning the matter of to what extent such works should be protected and 

how this is to be done.  

  



III 

 

Sammanfattning 
En grupp företag som först på senare tid har uppmärksammats av svenska designers, företag 

och media är de så kallade ”möbelpiraterna”. För svensk del är det framförallt två företag vilka 

hamnat i rampljuset. Webbutikerna Ikon M och Designers Revolt är två företag vilka idag 

obehindrat och helt öppet säljer kopior av kända svenska och utländska designers. Trots att 

designerna är upphovsrättsligt skyddade i såväl Sverige som de flesta andra europeiska länder 

kan rättshavarna idag bara se på när mer eller mindre exakta kopior säljs för en bråkdel av priset 

av originalen. 

Affärsmodellen – att utnyttja EU:s fria rörlighet för varor och Storbritanniens korta 

skyddstid för massproducerad konst (industriell design) – har visat sig lyckosam för de företag 

som tillämpar den. Frågan är dock hur länge till och i vilken utsträckning företag kommer att 

kunna bedriva denna typ av verksamhet i framtiden. Trots att det upphovsrättsliga 

brukskonstområdet generellt sett är ett icke-harmoniserat område samt att globala konventioner 

så som Bernkonventionen uttryckligen lämnar åt varje land att själv avgöra hur det 

upphovsrättsliga skyddet för brukskonst ska se ut, så har EU-domstolen i ett antal domar skapat 

osäkerhet i vilket mått av frihet den nationelle lagstiftaren verkligen har i denna fråga. 

Storbritannien har nu tagit det säkra före det osäkra och föreslagit en lagändring vilken 

jämställer den industriella designens skyddstid med den som gäller för övrig konst. 

Företagens ansvar har också visat sig vara beroende av på vilket sätt de marknadsför sig till 

konsumenter. Riktar sig ett företag direkt till konsumenter i en annan medlemsstat kan detta 

innebära ett upphovsrättsligt intrång, trots att de sålda varorna är lagliga i säljarens hemland. 

Syftet med förevarande uppsats är att ge en överblick på hur skyddsförutsättningarna ser ut 

för industriell design inom ramen för den internationella och EU-rättsliga regleringen av 

upphovsrätt och mönsterrätt. 

Ett sätt att få klarhet i vad som verkligen gäller för industriellt massproducerad design är att 

införa tydligare lagstiftning på EU-nivå där brukskonsten som verkskategori får preciserade 

bestämmelser vilka reglerar i vilken utsträckning sådana verk ska skyddas och på vilket sätt 

detta ska ske. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Industriell design är vad ibland kallas ”The real art of the 20th Century”, något som kan anses 

vara oförändrat i det nu 21:a århundradet. Produkterna som avses är många och begreppet som 

sådant kan sägas åsyfta de ting vi omger oss med dagligen, så som möbler och annan inredning 

men också maskiner och maskindelar kan räknas till kategorin industriell design.1 

De industriella designernas mål och syften är bland annat att göra en vara attraktivare för 

konsumenterna, få den att skilja sig från andra som fyller liknande behov, lösa funktionella 

behov och kunna reproduceras i masstillverkning. Allt detta är sådant som traditionellt sett hör 

hemma i det industriella rättsskyddets sfär. Samtidigt hör den industriella designen med sin 

karaktär av konstnärlighet och estetik också hemma inom upphovsrättens domäner. Juridiskt 

sett har skyddet av industriell design kommit att betraktas som en hybrid i skärningspunkten 

mellan upphovsrätten och det industriella rättsskyddet. Faktumet att sådan formgivning har 

element vilka kan hänföras till såväl upphovsrätt som det industriella rättsskyddet har resulterat 

i att industriell design ömsom skyddats som upphovsrättsliga brukskonstverk, ömsom som 

mönster eller modell.2 

Den industriella designens speciella karaktär som en produkt vilken inte bara ska kunna 

massproduceras utan också innehåller rent funktionella egenskaper i olika grad har sedan lång 

tid tillbaka inneburit en differentierad syn på hur denna typ av formgivning ska hanteras ur en 

immaterialrättslig aspekt.3 På senare tid har företagsamma individer inom EU funnit vad som 

framstår som ett lukrativt kryphål i lagstiftningen och vilket har ett direkt samband med ovan 

nämnda syn på industriell design i kombination med EU:s strävan efter en gemensam inre 

marknad och en fri rörlighet för varor. 

Bakom några av dessa företag, som exempelvis Ikon M och Designers Revolt står svenska 

ägare vilka bedriver sin verksamhet från Storbritannien i form av webbutiker.4 Storbritannien 

är idag ett land vilket ofta utnyttjas, inte bara av landets egna medborgare, utan också till stor 

del internationellt sett av personer och företag på grund av den begränsade upphovsrättsliga 

skyddstid som erbjuds för produkter vilka massproducerats i en industriell process.5 Ikon M 

skriver såhär om sin verksamhet på butikens webbsida: 

 

”Möbeltillverkarna har copyright på möblerna i 75 år efter designerns död. Rättigheter säljs 

vidare till nya tillverkare som får monopol och kan sätta sina egna priser. Det gör de 

nyproducerade designklassikerna onödigt dyra, tycker vi. Som tur är har copyrighten på 

möblerna gått ut i vissa länder, exempelvis i England, där Ikon M har sin hemvist. Tack vare 

EU:s fria rörlighet för varor kan du som är designintresserad nu helt lagligt köpa 

designklassiker av oss på Ikon M.”6 

 

”Ikon M säljer helt lagligt nyproducerade designikoner, som Ägget, Svanen och Eames-

stolarna. Våra möbler påminner lika mycket om designernas original som de nya licensierade 

produkterna, om inte mer.”7 

 

                                                 
1 Levin (2011) s. 102. 
2 Levin (1984) s. 73 ff. 
3 Ricketson & C. Ginsburg (2006), s. 453 ff. 
4 http://www.fokus.se/2013/10/kriget-om-klonerna/ 
5 Intellectual Property Office, Call for evidence: Transitional provisions for repeal of Section 52 of the Copyright, 

Designs and Patent Act 1988, s. 8. 
6 Ikonm.se – under länken “Om oss”. 
7 Ikonm.se – under länken “Om oss”. 
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Att priset på kopiorna hos denna typ av företag är lägre råder inga tvivel om, en snabb titt på 

respektive webbsida räcker för att förstå skillnaderna. En jämförelse som gjorts visar att priset 

på de kopior som säljs inte sällan ligger på mellan tio och sexton procent av priset för originalen, 

och ibland ännu lägre.8 Klart är att kopiorna säljer, på senare år har det skett en tydlig ökning i 

tillgången på kopior som säljs genom webbutiker.9 

Företagen Ikon M och Designers Revolt och många andra med dem har bedrivit denna typ 

av verksamhet under flera års tid. Däremot är detta ett problem som, åtminstone i Sverige, 

uppmärksammats först nu.10 En del av den uppmärksamheten har sin grund i den 

stämningsansökan som för närvarande ligger för förhandling i Stockholms tingsrätt, där 

kammaråklagaren åtalat svensken bakom Ikon M för brott mot upphovsrättslagen.11  

 

1.2  Syfte 
Ett syfte med detta arbete kan beskrivas vara att ge en överblick på hur skyddsförutsättningarna 

ser ut för industriell design inom EU samt undersöka hur detta skydd fungerar mot företag vilka 

utnyttjar EU:s princip om fri rörlighet för varor i syfte att sälja industriell design vilken i 

köparens land omfattas av upphovsrätt och mönsterrätt. 

En ambition är att arbetet ska ge en förklaring av rättsläget på det EU-rättsliga planet och att 

detta också ska ge en bild av rättsläget inte bara i Sverige utan också i övriga medlemsstater. 

EU-rätten är en del av den svenska rätten, däremot är skyddet för brukskonst ett icke 

harmoniserat område vilket innebär att redogörelsen enbart kan ge en bild av de rättsliga 

ramarna vilka alla medlemsstater har att förhålla sig till på detta område. Vissa paralleller till 

svensk rätt kan emellertid vara intressant då såväl Ikon M som Designers Revolt drivs av 

svenskar. 

 

1.3  Frågeställningar 
1. Hur förhåller sig Storbritanniens kortare skyddstid för massproducerad konst i relation till 

Bernkonventionen och andra åtaganden inom EU? 

2. Är problemet med webbutiker begränsat till nationella skillnader i skyddstider för verk av 

brukskonst? 

3. Lagtekniskt, vad blir skillnaden mellan en kund som köper från en butik i till exempel 

Storbritannien, jämfört med en återförsäljare som hämtar hem, om produkten är 

upphovsrättsskyddad i Sverige men inte i Storbritannien? 

4. Vad betyder egentligen begreppen kopia/original i denna kontext? 

5. Hur tolkas begreppet ”spridning till allmänheten” inom EU? 

 

1.4  Avgränsningar 
Det finns flera sätt för en rättshavare att skydda ett bruksföremål på. En företagare som önskar 

marknadsföra ett bruksföremål kan för det första tänka sig behöva ett patentskydd för att skydda 

en eventuell teknisk funktion som föremålet besitter. Ett sådant skydd kan med fördel också 

kompletteras med ett mönsterskydd, detta för att skydda föremålets form och design. Är 

föremålet dessutom särpräglat och originellt finns många gånger förutsättningar för att även 

erhålla ett upphovsrättsligt skydd. Även varumärkesrätten ger en möjlighet till skydd, inte bara 

                                                 
8 Intellectual Property Office, Call for evidence: Transitional provisions for repeal of Section 52 of the Copyright, 

Designs and Patent Act 1988, s. 9. 
9 http://www.tmf.se/bransch/teknik-fou/rapporter - under länken “Vad är en rättighet värd om man inte kan 

skydda den? (TMF) - Plagiering inom svensk möbelindustri (juli 2011)” 
10 Se bl.a. Tv4-nyheterna den 15/05/2014, http://www.fokus.se/2013/10/kriget-om-klonerna/, 

http://www.ehandel.se/Svensk-E-handlare-aatalas-foer-upphovsraettsbrott,3557.html 

http://www.dagenshandel.se/nyheter/e-handlare-atalas-for-upphovsrattsbrott/  
11 Tingsrättens mål B 2438-13 
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för namnet på föremålet så som ordmärke, utan också som ett tredimensionellt varumärke. 

Utöver detta tillkommer också skyddsmöjligheter mot vilseledande efterbildningar med mera 

enligt marknadsföringslagen. Det finns som beskrivits en mängd olika möjligheter att skydda 

ett föremål på, däremot har jag inte för avsikt att i detta arbete redogöra för dem alla, då en 

sådan redogörelse skulle innebära ett allt för tidskrävande och omfattande arbete. 

Inom ramen för detta arbete kommer att redogöras för ett bruksföremåls möjligheter till 

skydd enligt upphovsrätten och mönsterrätten. Att jag valt att utreda just dessa två områden 

bottnar främst i faktumet att det upphovsrättsliga brukskonstskyddet är ett icke harmoniserat 

område vilket också är grunden till att webbutiker som Ikon M och Designers Revolt existerar. 

Ur ett kontinentaleuropeiskt perspektiv är upphovsrätten och mönsterrätten också klassiska 

överlappningsområden vad gäller ett föremåls form och utseende, varför det är i det närmaste 

oundvikligt att beröra den ena utan att också nämna den andra.12 

Vidare kommer i arbetet enbart göras ett försök att reda ut rättsläget för sådana företag som 

säljer industriell design och inte för de som tillverkar. Majoriteten av alla tillverkning av kopior 

sker i länder som Kina13, vilket inte är ett EU eller EES-land. Att redogöra för länder som står 

utanför EU/EES är för detta arbete inte relevant eftersom problematiken som sådan är knuten 

till den fria rörligheten för varor inom EU. 

 

1.5  Vetenskaplig metod 
En vetenskaplig metod kan sägas innebära ett rationellt, åtminstone i princip lagbundet eller 

åtminstone likformigt sätt att behandla ett visst material för att få svar på en viss typ av frågor.14 

På det rättsvetenskapliga området har det ifrågasatts om det överhuvudtaget finns en klar 

definierbar metod. Den metod som vanligen anges, och som skulle kunna betraktas som en 

allmänt vedertagen metod bland många jurister, är den rättsdogmatiska metoden.15 Tillämparen 

av metoden gör detta från ett ”inifrånperspektiv” och där objektet för studien inte sällan anges 

vara den gällande rätten.16 Ett allmänt erkänt mål för rättsdogmatiken kan vidare sägas vara att 

framställa rättsordningen som ett koherent nätverk av huvudregler och undantag.17  

Det har dock sedan en tid diskuterats kring ämnet rättsvetenskaplig metod och då inte minst 

den rättsdogmatiska. Ett problem som ofta nämns gällande rättsdogmatiken är dess bundenhet 

till auktoritativa rättskällor. Problematiken mynnar ut i en begränsning såtillvida att nya 

rättsområden vilka saknar ett nämnvärt auktoritativt material inte kan analyseras.18  Även 

accepterandet av rättsdogmatiken som metod och dess inriktning på gällande rätt blir ibland 

utsatt för kritik då det anses begränsa rättsvetenskapens verksamhetsområde.19 Enligt Hellner 

är denna kritik obefogad då en enkel begreppsbestämning inte möjligen kan begränsa 

verksamhetsområdet. En mer lämplig term enligt Hellner är ”traditionell rättsvetenskap” vilken 

inte kan sägas medföra begränsningar vare sig som beskrivning av den rättsvetenskap som 

bedrivs eller för dess verksamhetsområde.20 

Den kanske mest allvarliga kritiken riktas dock mot den rättsdogmatiska metoden och dess 

vetenskaplighet.21 Rättsvetenskapligt underbyggda påståenden är inte empiriskt verifierbara 

och kan därmed inte prövas mot verkligheten. Sandgren menar här att man inom 

rättsvetenskapens område får acceptera att det inte alltid finns ett givet ”riktigt svar” utan bara 

                                                 
12 Levin, NIR 2003, s. 326. 
13 Kommerskollegium 2012:5, s. 10 
14 Sandgren, SvJT 1972, s. 456 
15 Kulin-Olsson (2011), s. 54. 
16 Sandgren, TfR 2005, s. 649 
17 Peczenik, SvJT 2005, s. 249. 
18 Olsen, SvJT 2004, s. 120. 
19 Hellner (2001), s. 23 f. 
20 Hellner (2001), s. 29. 
21 Jareborg, SvJT 2004, s. 5 f. 
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mer eller mindre rationella och väl underbyggda argument, vilka inte alltid kan verifieras 

empiriskt.22 Diskussionen grundar sig också i att rättsvetenskapen i månt och mycket är 

uppbyggt kring metafysiska begrepp och värderingar, något som varken kan utgöra sanningar 

eller göra anspråk på rationalitet.23 Metafysiska begrepp, så som rättsdogmatikens 

forskningsobjekt ”gällande rätt”, är sådana institutionella fakta vilka existerar i tid men inte i 

rum. Sådana fakta är lika verklig som vilka andra ”hårda” fakta som helst. Att förneka 

existensen av rättssystemet och dess innehåll så som institutionella fakta innebär också 

förnekande av andra saker, där ibland språkregler. Den som påstår att inte språkregler är 

verkliga, innebär inte densamme att all form av meningsfull kommunikation också är overklig, 

och därmed omöjlig? 24 Inom immaterialrättens område finns ett flertal sådana metafysiska 

begrepp. Såväl ”upphovsrätt” som ”mönsterrätt” är av metafysisk karaktär. Om de för den 

sakens skull inte kan anses verkliga hör detta arbete snarare bättre hemma i genren ”science 

fiction-roman” än hos annan vetenskaplig litteratur. 

Tvivlet för huruvida rättsdogmatiken är en vetenskap eller ej är troligtvis nära knutet till 

faktumet att det finns en koppling till politik och moral. Även om så är fallet innebär detta inte 

att den juridiska argumentationen sammanfaller med den politiska. Därmed inte sagt att 

moralisk argumentation inte kan sammanfalla med den juridiska.25 Enligt Peczenik är värden 

en oundviklig och nödvändig del av rättsdogmatiken. Rättsdogmatiken är alltså inte rent 

deskriptiv eller normativ, den är deskriptivnormativ.26 En rättsdogmatik helt befriad från värden 

och moral skulle enligt Peczenik resultera i en godtycklig maktmaskin utan någon hänsyn till 

mänskliga värden.27 

Inom ramen för upphovsrätten så har sedan en tid tillbaka väckts många frågor kring just 

politik och moral. Diskussionen rör här främst problematiken med illegal fildelning på nätet, 

men har också koppling till den förhållandevis långa skyddstid som föreligger på det 

upphovsrättsliga området. Detta är en diskussion som nu blivit än mer aktuell i och med hur 

företag idag utnyttjar skyddstiden på brukskonst för att sälja kopior av industriell design. 

Är då rättsvetenskapen och rättsdogmatiken ovetenskaplig? Jareborg menar att en åtskiljning 

måste göras mellan en vetenskaplig metod och ett vetenskapligt syfte. Rättsdogmatikern 

bedriver forskning med ett vetenskapligt syfte; att rekonstruera ett fragment av ett visst 

rättssystem. Däremot kan den faktiska vetenskapligheten i ett arbete inte erhållas enbart genom 

användandet av en viss metod. I denna mening kan sägas att det inte finns någon allmän 

vetenskaplig metod.28 

Förevarande arbete kan beskrivas som ett försök att tolka och systematisera gällande rätt 

inom ramen för de frågeställningar som ställts upp. För att kunna besvara samtliga av de 

frågeställningar som presenterats har det emellertid inte varit möjligt begränsa det använda 

materialet till enbart de traditionella rättskällorna. Därmed inte sagt att rättskälleläran i sig 

frångås. Rättsliga frågor behandlas fortfarande primärt utifrån den hierarkiska 

rättskälleordningen; lagar, förarbeten, praxis och doktrin. Härtill kommer den fundamentala 

principen om EU-rättens företräde framför nationell rätt och den rättskällelära som följer 

därav.29 Sådant övrigt empiriskt material som inte faller in under någon av dessa kategorier kan 

betecknas som diverse hjälpvetenskaper. Här kan tilläggas att rättskälleläran inte alltid är så 

inramad som många föreställer sig, samt att gränsen mellan rättskällematerial i egentlig mening 

och annat empiriskt material inte är helt tydlig. Det behöver nödvändigtvis inte alltid dras en 

                                                 
22 Sandgren (2009), s. 186 ff. 
23 Jareborg, SvJT 2004, s. 5 ff. 
24 Jareborg, SvJT 2004, s. 8 f. 
25 Jareborg, SvJT 2004, s. 10. 
26 Peczenik, SvJT 2005, s 250. 
27 Jareborg, SvJT 2004, s. 10. 
28 Jareborg, SvJT 2004, s. 8. 
29 Strömholm (1996), s. 322 samt s. 328. 
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tydlig skiljelinje mellan de båda, såtillvida inte syftet med materialets användning är att 

fastställa gällande rätt. 30 

Då arbetet är av EU-rättslig karaktär och frågeställningarna som beskrivits rör effekterna av 

en diskrepans mellan medlemsstaternas upphovsrättsliga skydd för brukskonst faller det sig 

naturligt med vissa komparativa inslag. Att tydligt definiera dessa inslag som endera tjänande 

eller härskande i förhållande till arbetet som sådant har inte visat sig möjligt. Det rör sig snarare 

om en kombination där den nationella problematiken inte kunnat existera utan den 

internationella lagstiftningen och dess tillämpning. Oavsett omfattning på gjorda komparationer 

är det emellertid viktigt med en medvetenhet om de språkliga divergenser som kan råda. Detta 

gäller inte enbart vid jämförelser med andra länders texter utan också vid tolkandet av sådana 

gemensamma texter som är bindande för flera länder tillsammans. Dessa texter, vilka har 

översatts till en mängd olika språk, riskerar att i processen få ett något förändrat innehåll både 

i förhållande till varandra och i förhållande till ursprungstexten. Även om sådana divergenser 

oftast består i mer obetydliga nyansskillnader så finns det skäl till försiktighet även vid 

tolkandet av EU:s direktiv och domar.31 

Hade dessa komparativa inslag varit större, vilket avsikten från början också var, hade 

möjligen den nu använda metoden kunnat se något annorlunda ut. Ett mer komparativt arbete 

med ett härskande syfte hade kunnat tala för att en komparativ metod varit tillämplig. Det har 

emellertid diskuterats huruvida det överhuvudtaget finns en komparativ metod och hur den i så 

fall ser ut.32 Arbetet har dock utformats med förhållandevis få komparativa inslag och i 

huvudsak ur ett deskriptivt perspektiv, vilket kan tala för att en rättsdogmatisk metod använts. 

Avslutningsvis så lämnas mot denna bakgrund åt läsaren att avgöra hur den metod som 

använts i förevarande fall bör tituleras. Svaret kommer sannolikt variera beroende på vem 

läsaren är och vart denne står i den något abstrakta metodologiska diskursen. 

 

1.6  Disposition 
Förevarande kapitel har beskrivit vilka förutsättningar som ligger till grund för den följande 

undersökningen av det juridiska materialet.  

Efter detta inledande kapitel redogörs kort för immaterialrätten som sådan och dess relation 

till upphovsrätten och mönsterrätten. Därefter följer en beskrivning av de internationella och 

EU-rättsliga ramar vilka alla EU:s medlemsstater har att förhålla sig till. 

Det tredje kapitlet består av en analys utav de konventioner, direktiv och praxis som 

redogjorts för i kapitel två. 

Avslutningsvis görs vissa reflektioner över hur rätten ser ut idag på området för industriell 

design och utsikten för de parter som kan komma att beröras i framtiden. 

 

 

 

  

                                                 
30 Sandgren, JT 1995/96, s. 732. 
31 Jacobson, JT 2012, s. 332 f. 
32 Jfr. Bogdan (2012), s. 21 ff. samt Sandgren, SvJT 1972, s. 456 ff. 
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2. Rättslig bakgrund 

2.1 Immaterialrätt 
Immaterialrätten är det rättsområde vars syfte är att skydda olika intellektuella prestationer. I 

motsats till rätten till exempelvis fast eller lös egendom tar immaterialrätten istället sikte på 

intellektuella begrepp. Det immaterialrättsliga området kan vidare sägas bestå av två kategorier, 

det industriella rättsskyddet och upphovsrätt.33 De industriella rättigheterna omfattar ett flertal 

olika rättigheter, dit räknas bland annat rätten till mönster, patent och varumärke. Till 

upphovsrätten räknas skyddet för konstnärliga och litterära verk, det vill säga den egentliga 

upphovsrätten. Därtill kommer också de så kallade närstående rättigheterna, vilka även de 

omfattas av upphovsrättens område, om än i en begränsad omfattning.34 

Historiskt sett så finns det ett flertal förklaringar till varför det ansetts nödvändigt att göra en 

distinktion mellan upphovsrätt och det industriella rättsskyddet. Idag är det däremot inte lika 

naturligt att behandla rättsområdena var för sig, mycket på grund av att skydden idag till stor 

del överlappar varandra.35 

Immaterialrätten är i grund och botten ett nationellt rättsskydd. Det immaterialrättsliga 

skyddet uppkommer som huvudregel i varje skyddsland och dess omfattning är starkt beroende 

av den lagstiftning där skydd åberopas. Således gäller som utgångspunkt att en immaterialrätt 

vilken uppkommit i Sverige enbart kan göras gällande inom svenskt territorium. 

Immaterialrätten är dock, trots sin territoriella avgränsning, ett starkt internationellt reglerat 

område vilket lämnar ytterst lite svängrum för den nationelle lagstiftaren.36 

 

2.1.1 Upphovsrätt 

Med upphovsrätt avses de rättsregler vilka ger författare, kompositörer, konstnärer och andra 

upphovsmän en tidsbegränsad rättighet att på olika sätt bestämma över sina konstnärliga eller 

litterära verk. Upphovsrätt till ett verk uppkommer direkt och automatiskt i samband med att 

ett alster uppnår ett visst mått av originalitet, först då blir alstret ett verk i egentlig mening.37 

De rättigheter som följer av upphovsrätten är utformade som ensamrättigheter och består dels 

av ekonomiska rättigheter och dels av ideella rättigheter.38 De ekonomiska rättigheterna utgörs 

av rättigheter vilka relaterar det ekonomiska utnyttjandet av ett skyddat verk. De huvudsakliga 

ekonomiska rättigheterna är de vilka ger upphovsmannen en ensamrätt att reproducera (kopiera) 

sitt verk och en ensamrätt att tillåta eller förbjuda att verket görs tillgängligt för allmänheten, 

genom exempelvis spridning eller offentlig visning.39 I motsats till de ekonomiska rättigheterna 

är de ideella rättigheterna knutna till upphovsmannen själv och integriteten för honom och hans 

verk. De huvudsakliga ideella rättigheterna är de som ger upphovsmannen ensamrätt att bli 

namngiven i samband med utnyttjande av verket samt rätten att motsätta sig kränkande 

behandling av verket, exempelvis genom att det ändras eller görs tillgängligt på ett kränkande 

sätt.40  

Det upphovsrättsliga skyddet kan vidare sägas vara utformat som ett formskydd. Detta 

innebär att upphovsmannen inte bara äger rätt till verket i den ursprungliga formen som det 

hade när han eller hon skapade det, utan även till andra yttre former. Således har exempelvis 

                                                 
33 Olsson (2009), s. 19. 
34 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 17. 
35 Levin, NIR 2003, s. 325 ff., samt Maunsbach & Wennersten (2011), s. 17 ff. 
36 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 21. 
37 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 50. 
38 Olsson (2009), s. 19 ff. 
39 Sterling (2008), s. 1225. 
40 Sterling (2008), s. 1231 ff. 
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författaren till en bok upphovsrätt till verket inte bara i bokform, utan även i det fall boken 

skulle översättas eller filmatiseras.41 

 

2.1.1.1 Förhållandet till industriell design 

En av de mest omtvistade frågorna i alla nationella upphovsrättsliga system har varit i vilken 

utsträckning upphovsmännens rättigheter till sina konstnärliga verk ska skyddas när dessa 

arbeten används för industriella ändamål. En nära relaterad fråga är också i vilken grad föremål 

vilka tillverkats i en vanlig industriell process för rent funktionsmässiga ändamål ska skyddas 

som konstnärliga verk, till den del de innehar artistiska drag av design och form.42 

”Rena” konstverk, så som målningar, teckningar eller skulpturer kan appliceras på, eller 

inkorporeras i, bruksföremål som exempelvis tapeter, gardiner eller basen på en lampa. I andra 

fall kan vardagliga bruksföremål i sig, så som möbler, smycken och till och med delar till en 

motor besitta vissa konstnärliga drag i dess själva form eller utseende. Dessa är två typer av 

produkter som till stor del liknar varandra. Skillnaden består främst av att i den första typen av 

produkt så föregår konstverket den industriella produkten, medan i den senare så ligger det 

konstnärliga elementet i själva produkten. Dessa typer av industriella produkter kan sägas vara 

del av ett stort kontinuum av artiklar där konstnärliga och industriella inslag blandas i olika 

grad. Detta kontinuum består av allt från smycken, glas, kläder och leksaker till ljusstakar, 

krukor, hushållstillbehör och tygmönster.43 

Som exempel på sådana industriella produkter vilka kan omfattas av upphovsrätt nämner de 

flesta lagstiftare ”brukskonst”. I Storbritannien talas det om ”corresponding designs”, i 

Frankrike om ”art appliqué”, i Italien om ”arte applicata”, i USA om ”applied art”, i Tyskland 

om ”angewandte Kunst” etc. I lagtext får sällan dessa benämningar någon närmare förklaring, 

och juridiskt sett har de också i viss mån något olika betydelse, mycket beroende på var och när 

de används.44 

 

2.1.2 Mönsterrätt 

Mönsterskydd, eller formgivningsskydd som det talas om inom EU, fanns redan under 

senmedeltiden och utvecklades ursprungligen för gobeläng- och senare också sidenvävarnas 

mönster. Det är först på senare tid som mönsterrätten utvecklats till att bli ett skydd för 

industriprodukters yttre form och för alla typer av produkter.45 Mönsterskyddets syfte är att 

bereda skydd åt ny och särpräglad formgivning oavsett om det är fråga om hantverks- eller 

industriprodukter eller om det gäller prydnads- eller nyttoföremål. Skaparen av mönstret 

(formgivningen, designen) kan få en rätt att förbjuda andra att nyttja det nya mönstret.46 

Ensamrättigheterna är således begränsade till ekonomiska rättigheter vilka idag kan erhållas 

nationellt, genom varje lands nationella mönsterlagstiftning eller regionalt inom EU.47 

Liksom upphovsrätten ställs det även här krav på någon form av originalitet, i detta fall 

”särprägel” samt att mönstret i fråga uppfyller kravet på nyhet. Kravet på nyhet uppfylls på 

olika sätt i olika länder. Rent allmänt kan dock sägas att det innebär att ett mönster, för att kunna 

skyddas, måste innebära något nytt i förhållande till vad som tidigare är känt.48 Till skillnad 

från upphovsrätten är mönsterrätten i grunden en rättighet vilken kräver registrering. 

                                                 
41 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 50. 
42 Ricketson & C. Ginsburg (2006), s. 453. 
43 Ricketson & C. Ginsburg (2006), s. 453. 
44 Levin (1984), s. 75 f. 
45 Levin (2011), s. 346. 
46 Bernitz m.fl. (2013), s. 217. 
47 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 144. 
48 SOU 2000:79 s. 66. 
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Mönsterrätten omfattar också ett prioritetsskydd, vilket innebär att allt som faller inom 

skyddsomfånget för vad som först registrerats utgör ett mönsterrättsligt intrång.49 

Med sitt breda tillämpningsområde torde mönsterrätten idag ha en mycket stor praktisk 

betydelse, men trots detta är mönsterskyddet idag förhållandevis okänt och outnyttjat.50 

 

2.1.3 Relationen mellan upphovsrätt och mönsterrätt 

Överlappningen mellan mönsterskydd och upphovsrätt i konstnärliga verk är ett av de svåraste 

lagområdena inom immaterialrätten.51 Överlappningen som sådan är såväl klassisk som naturlig 

då det i båda fallen handlar om en typ av formskydd.52 I såväl svensk rätt som resten av EU:s 

medlemsstater är det möjligt att få dubbelt skydd, det vill säga både upphovsrätt och mönsterrätt 

för en och samma produkt. Detta innebär att en medlemsstat inte får neka upphovsrätt på den 

grund att en design är, eller tidigare har varit, mönsterskyddad och det skyddet har löpt ut.53 

Graden av överlappning kan dock variera från land till land. EU:s direktiv på området har enbart 

inneburit en formell och inte en materiell harmonisering, då varje medlemsstat själv får avgöra 

i vilken utsträckning upphovsrätt ska vara tillgänglig.54 

I grova drag finns i dagsläget tre nationella tillvägagångssätt vad gäller skyddet för 

industriell design världen över: 

 

1. Kumulativt och oberoende skydd där föremålet i fråga skyddas genom såväl upphovsrätt 

som mönsterrätt. På detta sätt kan föremål vilka inte skyddas eller kan ens kan erhålla 

skydd med stöd av mönsterrätten, exempelvis på grund av nyhetskravet, ändå falla 

tillbaka på det upphovsrättsliga skyddet.  

2. Partiellt kumulativt skydd innebär att den ena skyddsformen inte utesluter den andra. 

Ett kumulativt skydd kan således erhållas, men inte garanteras. Enligt vissa nationella 

upphovsrättslagstiftningar kan en industriell design erhålla ett överlappande skydd både 

som mönster och som brukskonst förutsatt att denna uppfyller skyddskraven enligt den 

nationella upphovsrättslagstiftningen. Som en följd av detta kan det föreligga stora 

skillnader i fråga vad som kan skyddas så som brukskonst enligt nationell lag. Det 

faktum att vissa länder erkänner kumulativt skydd till viss del är ett erkännande av den 

vaga gränsen mellan design och konstverk. 

3. Icke-kumulativt skydd kan sägas vara motsatsen till ett kumulativt skydd där skydd 

enligt mönsterrätt utesluter ett samtidigt skydd av upphovsrätt. Upphovsrättsligt skydd 

är reserverat för konstverk (i egentlig mening) och kan inte erhållas för den yttre formen 

på ett bruksföremål.55 

 

2.1.4 Överlåtelser och licensiering 

Immateriella rättigheter är idag en viktig handelsvara varför många nationella lagar också 

innehåller bestämmelser vilka tillåter en rättshavare att överlåta sina rättigheter.56 Vad gäller 

EU och bestämmelserna om gemenskapsvarumärken och gemenskapsformgivning ska 

registrerade mönster och varumärken kunna såväl överlåtas som licensieras, något som gäller 

oavsett vad som föreskrivs enligt annan nationell lagstiftning.57 

                                                 
49 Levin, NIR 1994, s. 243. 
50 Levin (2011), s. 346. 
51 Sterling (2008), s. 5. 
52 Levin (2011), s. 350. 
53 Se mål 168/09 (Flos). 
54 Levin (2011), s. 350. 
55 Ricketson & C. Ginsburg (2006), s. 468 f. samt SCT (1/10 2002) s. 12 ff. 
56 Sterling (2008), s. 585. 
57 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 34. 
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När det kommer till upphovsrätt gäller detta som huvudregel enbart de ekonomiska 

rättigheterna och inte de ideella. Rättshavaren kan således inte välja att överlåta rätten att 

skydda verkets integritet på någon annan än sig själv.58 Däremot kan en rättshavare välja att 

avstå från sina ideella rättigheter, vilket i vissa fall också kan vara bindande.59 Vad gäller de 

ekonomiska rättigheterna kan dessa vanligtvis överföras i sin helhet eller delas upp till flera 

mottagare. På så vis kan en rättshavare exempelvis överföra rätten att mångfaldiga ett verk till 

en person inom ett territorium, och till en annan person i ett annat territorium. Vidare kan rätten 

att mångfaldiga ett verk överlåtas till en person och rätten att överföra verket till allmänheten 

till en annan.60 

Detta gäller emellertid inte i alla länder. Det finns länder där överlåtelser av exempelvis 

upphovsrätter överhuvudtaget inte är tillåtna. Så är fallet i Tyskland och Österrike där 

rättigheter enbart kan licensieras. Till skillnad från en överlåtelse så övergår aldrig rättigheterna 

i sig vid licensiering. Licensieringen innebär istället en tillåtelse att vidta vissa åtgärder. Det 

som auktoriseras av licensgivaren kan således göras lagenligt av licenstagaren. En licensiering 

kan vara både exklusiv och icke-exklusiv och regleras genom avtal vilka många gånger är 

mycket specifika i sin utformning.61 Vidare så är immaterialrättsliga licensavtal ofta avtal vilka 

löper under lång tid, vilket oftast beror på att det inte är lönsamt att inleda ett samarbete om 

tillverkning eller annan exploatering om syftet inte är långsiktigt.62 

 

2.1.5 Konsumtion 

Frågan om konsumtion har stor betydelse för de immaterialrättsliga skyddens räckvidd och för 

varuhandeln inom EU/EES63. Det är ett område där bestämmelserna i de skilda 

immaterialrättsliga lagarna är likartade och där utgångspunkten är att det immaterialrättsliga 

skyddet ger innehavaren rätt att för första gången sätta ut en skyddad produkt på marknaden. 

Efter att produkten satts i omlopp är skyddet för det exemplaret konsumerat och kan cirkulera 

fritt.64 Konsumtionen innebär att det immaterialrättsliga skyddet utsläcks och inte längre kan 

åberopas av rättsinnehavaren för att förhindra användning, marknadsföring och försäljning av 

den berörda produkten.65 

En konsumtion kan vara nationell, regional eller global. Med nationell konsumtion förstås 

att det immaterialrättsliga skyddet utsläcks efter första lovliga marknadsföringen i det land där 

skyddet gäller. Således kan spridningen av en produkt fortfarande kontrolleras inom landet trots 

att denna placerats på marknaden i ett annat land. Regional konsumtion eller 

gemenskapskonsumtion har samma innebörd som den nationella konsumtionen med skillnaden 

att skyddet konsumeras när produkten satts på marknaden inom en viss region (EU/EES). Den 

globala konsumtionen är betydligt mer omfattande och innebär att det saknas betydelse var i 

världen produkten lovligen satts på marknaden, skyddet konsumeras helt i samma ögonblick 

som produkten släpps ut.66 Principen om global konsumtion tillämpas numera av bland annat 

USA, detta efter det nyligen avgjorda ärendet, Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., i Supreme 

Court. Inom EU tillämpas numera principen om regional konsumtion vilken omfattar hela EES-

området, något som följer av bland annat EU-domstolens avgörande i fallet Silhouette.67 

                                                 
58 Sterling (2008), s. 585. 
59 Olsson (2009), s. 21. 
60 Sterling (2008), s. 585. 
61 Sterling (2008), s. 1208. 
62 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 30 f. 
63 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är ett samarbetsavtal mellan EU-länderna och vissa EFTA-

länder så som Island, Liechtenstein och Norge. 
64 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 41. 
65 Lidgard (2002), s. 23. 
66 Lidgard (2002), s. 23. 
67 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 41 f., se även mål C-355/96 (Silhouette). 
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2.2 Det globala skyddet - internationella konventioner och avtal 
Det hör inte till ovanligheterna att olika typer av intellektuella prestationer och kännetecken 

som skyddas av olika typer av immaterialrättigheter också når spridning utanför de nationella 

gränserna. Detta gäller inte minst konstnärliga och litterära verk, varumärken och patent. Även 

mönsterrätter är emellertid ofta föremål för internationell spridning.68 Som nämnts 

inledningsvis är immateriella rättigheter nationella och territoriellt begränsade. Idag är dock 

många länder anslutna till olika internationella överenskommelser och folkrättsliga 

konventioner, det vill säga föreskrifter om hur medborgare från andra konventionsländer ska 

behandlas i ett rättsligt hänseende.69 Genom dessa kan exempelvis ett svenskt verk få skydd i 

andra länder genom respektive lands nationella upphovsrättslagstiftning.  

På det globala planet har sedan lång tid tillbaka framförallt två världsomspännande 

konventioner varit grundläggande på det immaterialrättsliga området. Pariskonventionen för 

industriellt rättsskydd och Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk har 

varit en del av den internationella immaterialrätten allt sedan de första unionsländerna tillträdde 

år 1886 respektive 1883. Sedan dess har de reviderats och utvecklats ett antal gånger.70 De 

länder som tillträtt konventionerna bildar unioner, Parisunionen respektive Bernunionen.71 

Konventionerna är uppbyggda enligt samma mönster och har därför flera gemensamma drag. 

Följaktligen har de båda tre gemensamma principer vilka kan lyftas fram som de mest centrala. 

Dessa utgörs av principen om nationell behandling, principen om minimiskydd samt 

territorialitetsprincipen.72  

Principen om nationell behandling kan förklaras som en regel om generell reciprocitet, vilket 

innebär ett krav för unionsländerna att behandla sina utländska och inhemska medborgare lika. 

Detta gäller oavsett om motsvarande skydd inte medges för de egna medborgarna i det andra 

landet.73 

I konventionen återfinns också sådana bestämmelser vilka i varje fall måste uppfyllas av 

unionsländerna och andra länder vilka önskar ansluta.74 Dessa bestämmelser är en del av 

principen om minimiskydd och verkar för att dämpa sådana ”orättvisor” som annars skulle 

uppstå om allt för stora skillnader i skyddsnivå tilläts länderna emellan.75  

Den tredje grundläggande principen, territorialitetsprincipen, kan sägas slå fast två 

förhållanden. För det första bestäms de rättigheter som kan åtnjutas av den lag som gäller inom 

det nationella territoriet. För det andra är dessa rättigheter begränsade till att gälla inom detta 

territorium. Principen innebär således att immaterialrätten har ett ”hemland”, vilket får som 

resultat att ett intrång som sker utanför territoriet i princip inte kan påtalas där, utan är begränsat 

till vad som sker där inom.76 

Utöver Paris- och Bernkonventionen har det tillkommit ytterligare internationella 

överenskommelser och avtal av betydelse för den internationella immaterialrätten. Hit hör bland 

annat Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella mönster och 

TRIPs-avtalet rörande intellektuella äganderättigheter. Härtill kan även nämnas Locarno-

överenskommelsen från 1968, till vilken Sverige anslutit sig, och som medför ett internationellt 

klassificeringssystem innehållande en förteckning över produkter vilka kan vara föremål för 

                                                 
68 Prop. 2001/02:121 s. 34. 
69 Levin (2011), s. 43. 
70 Bernitz m.fl. (2013), s. 12. 
71 Sverige har ratificerat samtliga av de båda konventionernas senaste akter. 
72 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 22, jfr även avsnitt 2.2.2 om Pariskonventionen och principen om 

konventionsprioritet. 
73 Levin, NIR 1990, s. 196. 
74 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 23. 
75 Levin, NIR 1990, s. 196. 
76 Levin, NIR 1990, s. 193 f., samt Maunsbach & Wennersten (2011), s. 22. 
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mönsterregistrering.77 Klasslistan är endast av administrativ betydelse och det är upp till varje 

medlemsstat att avgöra om den ska någon form av rättslig betydelse.78 

 

2.2.1 Bernkonventionen 

Bernkonventionen administreras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten 

(WIPO) som är FN:s fackorgan för immaterialrätt. Konventionen utgör en överenskommelse 

mellan länder vars huvudsakliga syfte är att säkerställa att innehavare av immateriella 

rättigheter kan uppnå ett gott rättsskydd även i andra länder än sitt eget.79 Konventionen som 

från början tillträddes av totalt nio länder har sedan dess vuxit till att idag omfatta 167 länder.80 

Däribland finns länder som USA, Ryssland och Sverige tillsammans med samtliga av övriga 

EU-länder. Bernkonventionen har som beskrivits utvecklats över tid och finns således i flera 

olika versioner.81 En följd av detta är att dess anslutna länder i viss utsträckning antagit olika 

texter och därmed ger skydd i olika stor utsträckning.82 Sedan Stockholmstexten trädde ikraft 

finns det dock inte längre möjlighet att tillträda annat än den senaste textversionen av 

konventionen, vilket också stadgas i konventionens artikel 34. 

För att få skydd för ett verk enligt Bernkonventionen krävs att åtminstone något av dess så 

kallade anknytningsmoment är uppfyllda. Detta innebär att upphovsmannen till verket måste 

vara medborgare i ett konventionsanslutet land, alternativt att denne har sin vanliga vistelseort 

beläget i ett sådant land. Även om så inte skulle vara fallet kan skydd erhållas i det fall verket 

först ges ut i ett konventionsland.83 

Enligt artikel 1 så ämnar konventionen skydda en skapares rättigheter till litterära och 

konstnärliga verk. Någon närmare definition av begreppet ”verk” står inte att finna, däremot 

kan det sägas stå klart att det från konventionens allmänna anda måste röra sig om intellektuella 

verk. Av denna anledning fordrar många nationella lagstiftningar att ett verk måste vara 

originellt i den meningen att det återspeglar kreativitet.84 

Alla verk på det litterära, vetenskapliga och konstnärliga området omfattas av skyddet enligt 

artikel 1, detta oavsett på vilket sätt och i vilken form det kommit till uttryck.  Vad som mer 

exakt avses exemplifieras i en, förhållandevis långtgående, icke uttömmande uppräkning i 

artikel 2:1. 

De anslutna länderna är enligt huvudregeln förpliktigade att bevilja alla övriga 

konventionsanslutna länder samtliga av de rättigheter som föreskrivs enligt konventionen.85 

Detta gäller såtillvida inget annat uttryckligen framgår. I vissa undantagsfall finns det möjlighet 

att helt vägra eller justera bestämmelsernas effekt. I konventionens artikel 5:1 uttrycks två av 

de tre mest centrala grundprinciperna vilka konventionen bygger på, det vill säga principen om 

nationell behandling och principen om minimiskydd.  

Den klart viktigaste bland konventionens minimirättigheter återfinns i artikel 5:2 och 

garanterar ett upphovsrättsligt skydd utan krav verksregistrering eller liknande formkrav. Här 

bör tilläggas att det alltid finns möjlighet för varje land att lagstifta om ett starkare skydd än det 

som stadgas enligt konventionen, något som framgår av artikel 19. 

 

                                                 
77 Bernitz m.fl. (2013), s. 213. 
78 Prop. 2001/02:121 s. 36. 
79 Bernitz m.fl. (2013), s. 12, samt WIPO (1978), s. 5. 
80 www.wipo.int – under länken ”treaties”.  
81 Sverige är idag anslutet till de senaste texterna. 
82 Bernitz m.fl. (2013), s. 45. 
83 Olsson (2009), s. 325. 
84 WIPO (1978), s. 17. 
85 WIPO (1978), s. 5. 
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2.2.1.1 Bernkonventionen och skyddet för brukskonst 

Skyddet som erhålls för brukskonst genom Bernkonventionen ser annorlunda ut än för annan 

konst. Även om konventionens artikel 2:1 ger en bred definition av vad som avses med ”litterära 

och konstnärliga verk” där också brukskonst uttryckligen ingår, så är detta inte riktigt hela 

sanningen vad gäller denna typ av verk. Efter att brukskonsten tog plats i uppräkningen av 

skyddade verk har skyddet diskuterats och reviderats ett flertal gånger.86 Orsaken till detta 

grundar sig i en oenighet mellan de fördragsslutande länderna huruvida denna typ av verk 

överhuvudtaget skulle, eller kunde, skyddas genom den nationella upphovsrättslagstiftningen.87 

Resultatet av dessa meningsskiljaktigheter blev en kompromiss där brukskonsten tilläts finnas 

med i uppräkningen av skyddade verk, men där det i artikel 2:7 lämnas fritt åt varje land att 

själv bestämma såväl förutsättningarna som formen för skyddet. Det finns således inget krav på 

att anslutna länder ska skydda brukskonst enligt upphovsrätten, utan det är fullt möjligt att 

istället låta sådana verk skyddas så som exempelvis mönster och modell enligt 

speciallagstiftning eller liknande. 

Fortsättningsvis stadgas det i sista meningen i artikel 2:7 att verk av brukskonst som i 

hemlandet enbart skyddas som mönster och modeller i annat unionsland endast kan kräva skydd 

enligt detta lands motsvarande mönster och modellagstiftning. Om unionslandet däremot saknar 

sådan särskild lagstiftning ska alstret istället erhålla ett upphovsrättsligt skydd så som 

konstverk. 

Sammanfattningsvis ställer Bernkonventionen inte upp något krav på att verk av brukskonst 

ska skyddas av upphovsrätt, även om det står varje land fritt att göra så. Artikel 2:7 innebär 

vidare ett undantag från principen om nationell behandling. En upphovsman vars verk inte 

skyddas enligt den nationella lagstiftningen kan alltså inte kräva skydd enligt ett annat lands 

upphovsrätt.88 Endast om verket är skyddat av upphovsrätt i hemlandet kan principen om 

nationell behandling påkallas. I det fall ett verk av brukskonst enbart skyddas så som mönster 

enligt speciallagstiftning gäller istället så kallad materiell reciprocitet, det vill säga att skydd i 

annat land endast ges i den omfattning som medges av lagstiftningen i det land där anspråket 

framställdes.89 Skyddstiden för brukskonst bestäms av den nationella lagstiftningen men får 

enligt artikel 7:4 inte understiga tjugofem år. Eftersom det inte finns något krav på att sådana 

verk ska erhålla ett skydd överhuvudtaget faller det sig naturligt att vissa begränsningar måste 

göras för skyddstiden i förhållande till övrig konst, vilken enligt konventionens artikel 7:1 ska 

skyddas i åtminstone femtio år efter upphovsmannens död. 

 

2.2.2 Pariskonventionen 

Pariskonventionen har sedan undertecknandet 1883 reviderats totalt sex gånger, varav den 

senaste skedde i Stockholm 1967. Med vissa undantag så är de reviderade akterna fortfarande 

av betydelse, även om det stora flertalet av unionsländerna idag är anslutna till den senaste 

stockholmsakten.90 Antalet anslutna länder har gått ifrån de ursprungliga elva till att idag 

omfatta totalt 175 länder.91 

Pariskonventionen ger ett grundläggande skydd för industriella rättigheter, däribland patent 

och varumärken, men också mönster. Enligt konventionens artikel 5 quinquies ska ”industrial 

designs” skyddas i samtliga unionsländer, däremot ställs inga krav på hur ett sådant skydd ska 

utformas.92 Det är således inte nödvändigt med en särskild lagstiftning om skydd för mönster. 

                                                 
86 Levin, NIR 1990, s. 201 ff. 
87 Levin, NIR 1990, s. 200. 
88 Levin, NIR 1990, s. 203 f. 
89 Ds 2006:16. 
90 WIPO (2004), s. 241 f. 
91 www.wipo.int – under länken ”treaties”. 
92 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 145. 
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I vissa konventionsstater skyddas mönster exempelvis enbart genom den upphovsrättsliga 

lagstiftningen.93 Reglerna om mönsterrätt kan alltså sägas vara tämligen intetsägande och deras 

harmoniserande verkan bör därför inte heller överdrivas.94 

Konventionen är, utöver principerna om nationell behandling, minimiskydd och 

territorialitet, uppbyggd på ytterligare två grundläggande principer: principen om 

konventionsprioritet och självständighetsprincipen.95 Principen om konventionsprioritet 

återfinns i konventionens artikel 4 och innebär att en ansökan om exempelvis 

mönsterregistrering som först görs i ett medlemsland, inom en viss tidsfrist, kan få senare 

ansökningar i andra medlemsländer betraktade som inlämnade samtidigt som den ursprungliga. 

För mönsterskydd gäller en prioritetsperiod om högst sex månader från inlämnandet av den 

första ansökan.96 För upphovsrättens del är det av naturliga skäl inte relevant att prata om 

prioritet, då upphovsrätter enligt Bernkonventionen inte får vara föremål för någon form av 

registrering.97 

Självständighetsprincipen kan sägas innebära att ett rättsskydd för uppfinningar, mönster 

och kännetecken uppkommer i varje land för sig. Om förutsättningarna för skydd inte uppnås i 

ett land behöver detta nödvändigtvis inte innebära att skydd inte kan erhållas eller bestå i ett 

annat land.98 

 

2.2.3 TRIPs-avtalet 

Utöver WIPO sker även ett utvecklingsarbete för de immateriella rättigheterna inom 

Världshandelsorganisationen (WTO). WTO grundades år 1994 och samtidigt antogs det inom 

organisationen en immaterialrättslig överenskommelse benämnd Avtalet om handelsrättsliga 

aspekter av immaterialrätt (TRIPs-avtalet).99 TRIPs-avtalet är del av organisationen WTO och 

det går således inte att tillträda organisationen utan att samtidigt binda sig till TRIPs-avtalet.100 

WTO har idag 159 anknutna parter däribland Sverige och EU tillsammans med samtliga 

medlemsstater.101 

TRIPs-avtalet är ett både koncist och effektivt utarbetat instrument, på så sätt att den 

innehåller ett stort antal befintliga internationella skyldigheter och använder dessa som en 

plattform för sina egna ytterligare krav.102 Avtalet kan beskrivas som ett försök att minska 

skillnaderna i immaterialrättsligt skydd på ett globalt plan och sammanföra dessa under 

gemensamma internationella regler.103 Det har hos industriländerna, och då främst USA, länge 

funnits ett missnöje med hur effektivt det existerande immaterialrättsliga skyddet varit i många 

av utvecklingsländerna och den omfattande handeln med piratkopior och 

varumärkesförfalskningar.104 Genom TRIPs-avtalet fastställs miniminivåer för skydd som varje 

regering måste tillgodose övriga medlemmar av organisationen och innehåller även ingående 

bestämmelser om hur eventuella intrång ska sanktioneras.105 Avtalet har en anknytning till både 

Pariskonventionen och Bernkonventionen på så sätt att det förpliktigar varje medlemsland att 

upprätthålla den skyddsnivå som föreskrivs enligt de båda konventionerna. Däremot är reglerna 

                                                 
93 Prop. 2001/02:121 s. 35. 
94 Bernitz m.fl. (2013), s. 223. 
95 Bernitz m.fl. (2013), s. 13. 
96 WIPO (2004), s. 243 f. 
97 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 23. 
98 Bernitz m.fl. (2013), s. 14. 
99 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 23. 
100 Olsson (2009), s. 346. 
101 www.wto.org – under länken ”Members”. 
102 Ricketson & C. Ginsburg (2006), s. 847. 
103 www.wto.org – under länken ”Understanding the WTO”. 
104 Bernitz m.fl. (2013), s. 15. 
105 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 23 f. 
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enligt TRIPs-avtalet i många hänseenden mer långtgående och detaljerade, varför avtalet ibland 

benämns ”Bern-Paris plus”.106 På samma sätt som både Paris- och Bernkonventionen uppställer 

krav på nationell behandling så föreligger detta krav även inom TRIPs-avtalet, artikel 3 TRIPs-

avtalet. Därtill tillkommer ytterligare krav på så kallad mest-gynnad-nations-behandling, vilket 

innebär att varje immaterialrättslig förmån som ett medlemsland beviljar ett annat, också måste 

erkännas alla övriga medlemsländer, artikel 4 TRIPs-avtalet. 

WTO har inom organisationen ett särskilt system för tvistlösning vilka också är tillämpliga 

på tvister inom det immaterialrättsliga området och TRIPs-avtalet. Tvister med anledning av 

TRIPs-avtalet kan tas upp till en så kallad TRIPs-Panel vilken har att avgöra i tvistefrågan. En 

tvistefråga som upptas inför Panelen kan senare leda till handelssanktioner mot den part som 

inte anses leva upp till TRIPs-avtalets föreskrifter.107 Det är emellertid enbart stater eller EU 

som kan agera part i ett mål inom ramen för WTO:s tvistlösningssystem, även om det många 

gånger är större företag som ligger bakom att en stat tar upp en tvist till prövning.108 För 

efterlevnad av avtalet som sådant har också ett särskilt organ tillskapats inom organisationen, 

kallat TRIPs-rådet, vilket utöver efterse avtalets efterlevnad bland annat kan bistå i en 

tvistlösningsprocess, artikel 68 TRIPs-avtalet.109 

Idag utgör TRIPs-avtalet en integrerad del av rättsordningen inom EU och EU-domstolen 

har även funnit sig kompetent att meddela förhandsavgöranden rörande tolkningen av TRIPs-

avtalet inom EU. Däremot har EU-domstolen inte erkänt vare sig huvudavtalet om WTO eller 

TRIPs-avtalet direkt effekt för dess medlemsstater, detta då de inte ansetts uppfylla unionens 

krav på precision och ovillkorlighet.110 EU-domstolen har emellertid uttalat att den 

immaterialrättsliga EU-lagstiftningen i möjligaste mån bör tolkas mot bakgrund av TRIPs-

avtalets lydelse och syfte.111 

 

2.2.3.1 TRIPs-avtalet och skyddet för industriell design 

TRIPs-avtalet innehåller, genom hänvisning, de flesta av de materiella bestämmelserna i Paris-

och Bernkonventionen som rör mönsterskydd och brukskonst. Dessutom tillkommer artiklarna 

25 och 26 i TRIPs-avtalet vilka innehåller ytterligare bestämmelser om industriell design med 

avseende på skydd som mönster. Enligt artikel 25(1) skyddas design vilken är resultatet av ett 

självständigt skapande samt att anse som både ny och originell. Vidare står det 

medlemsländerna fritt att neka skydd för varje mönster som inte signifikant skiljer sig från redan 

kända mönster eller kombinationer därav. Inte heller behöver mönster vilka är tekniskt- eller 

funktionellt betingade garanteras skydd enligt TRIPs-avtalet. 

För att kunna skydda ett mönster ska rättshavaren till ett skyddat mönster äga rätt att 

förhindra varje obehörigt utnyttjande som består i att tillverka, sälja eller importera en produkt 

vilken är en kopia eller i allt väsentligt en kopia av mönstret, förutsatt att detta sker på en 

kommersiell nivå, artikel 26(1) TRIPs-avtalet. Skyddstiden för mönster får vidare inte 

understiga tio år enligt artikel 26(3). Samma artikel innehåller dock i andra stycket en möjlighet 

för medlemsländerna att införa begränsade undantag för just mönsterskydd. Detta är ett 

undantag som står i direkt samband med Bernkonventionens artikel 9(2) och innebär att 

medlemsstaterna får införa begränsningar i det mönsterrättsliga skyddet under villkoret att 

dessa inte gör intrång i det normala utnyttjandet av mönstret och inte på ett oskäligt sätt 

inkräktar på skaparens legitima intresse.112 Vid en sådan bedömning ska även hänsyn tas till 

                                                 
106 Bernitz m.fl. (2013), s. 15. 
107 Sterling (2008), s. 874. 
108 Bernitz m.fl. (2013), s. 17. 
109 Sterling (2008), s. 875. 
110 Bernitz m.fl. (2013), s. 17. 
111 Mål C-245/02 (Anheuser Busch mot Budvar), punkt 42. 
112 Olsson (2009), s. 347. 
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eventuella tredje parts legitima intressen. Vidare så ska varje ansluten part säkerställa att kraven 

för att erhålla mönsterskydd för textiler, särskilt med avseende på eventuella kostnader eller 

undersökningar, inte oskäligt inverkar på möjligheten att söka och erhålla sådant skydd. Här är 

det upp till varje avtalsslutande part att själv avgöra om detta krav ska uppfyllas genom 

mönsterrätt eller upphovsrätt, artikel 25(2) TRIPs-avtalet. 

 

2.2.4 Haagöverenskommelsen 

År 1925 antogs i Haag en överenskommelse om internationell registrering av mönster. 

Haagöverenskommelsen består av flera individuella fördrag, däribland Londonfördraget från 

1934, Haagfördraget från 1960 och den senaste Genèveakten från 1999. Dessa akter är 

autonoma och helt fristående från varandra. De är med andra ord i sig själva fullfjädrade 

internationella fördrag vilka är en del av Haagöverenskommelsen och antagna inom ramen för 

Pariskonventionen.113 

Haagöverenskommelse innebär en möjlighet för formgivare att genom en enda internationell 

ansökan erhålla mönsterskydd i samtliga länder vilka tillträtt eller ratificerat något av de fördrag 

som systemet baseras på.114 Vad som annars skulle kräva en hel serie av ansökningar till olika 

nationella eller regionala kontor, kan således ersättas med en enkel ansökan inlämnad till WIPO 

och därmed slippa de komplikationer och procedurer vilka kan förekomma från en stat till en 

annan.115 Skyddet erhålls inledningsvis under en period om fem år och kan förnyas åtminstone 

en gång för ytterligare fem år. I de stater vilka tillåter en längre skyddstid än tio år kan skyddet 

förnyas för ytterligare femårsperioder fram till den tillåtna maxgränsen inom en viss stat.116 

En viktig förändring som följde med Genèveakten är att denna akt kan undertecknas av såväl 

stater som mellanstatliga organisationer. Detta gjordes för att EU som organisation skulle kunna 

tillträda registreringssystemet i och med unionens införande av gemenskapsformgivningar. 

Genèveakten har även till syfte att öka antalet medlemmar, detta genom att även anpassas till 

länder vilka saknar obligatorisk nyhetsgranskning.117 Idag är antalet kontraktsslutna parter 

62.118 Sverige är inte anslutet till någon av Haagkonventionens akter, däremot har 

mönsterutredningen föreslagit att Sverige ansluter sig till Genèveakten.119 

 

2.3 Det regionala skyddet – EU-direktiv och förordningar  

2.3.1 Upphovsrättsligt skydd inom EU 

Mot bakgrund av upphovsrättens stora ekonomiska betydelse och internationella karaktär faller 

det sig naturligt att det inom EU skapats ett särskilt intresse för just detta område. De redan 

etablerade konventionerna på området har emellertid inte ansetts vara tillräckliga, vilket 

resulterat i totalt åtta olika EU-direktiv vilka på olika sätt och i olika utsträckning berör det 

upphovsrättsliga området. Dessa direktiv utgörs av: datorprogramdirektivet, uthyrnings- och 

utlåningsdirektivet, direktiv om satellitsändningar och vidaresändningar via kabel, direktiv om 

harmonisering av skyddstiden, databasdirektivet, följerättsdirektivet, sanktionsdirektivet och 

infosocdirektivet. Ovan nämnda direktiv, med undantag för infosocdirektivet, berör endast 

vissa grupper av rättshavare eller vissa delområden inom upphovsrätten. Infosocdirektivet kan 

sägas ”fylla ut” där de övriga direktiven inom sina tillämpningsområden inte harmoniserar 

medlemsstaternas lagstiftning.120  

                                                 
113 WIPO (2004), s. 293. 
114 Maunsbach & Wennersten (2011), s. 146. 
115 WIPO (2004), s. 293. 
116 WIPO (2004), s. 295. 
117 2005/06:FPM86, s. 1. 
118 www.wipo.int – under länken ”treaties”. 
119 SOU 2001:68, s. 171 f. 
120 Ds 2007:29 s. 32. 
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2.3.1.1 Direktiv 2001/29 Infosoc 

Tillkomsten av direktiv 2001/29 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och 

närstående rättigheter i informationssamhället (infosoc) ska ses mot bakgrund av den tekniska 

utvecklingen och möjligheten denna medfört att snabbt och enkelt kopiera och överföra 

upphovsrättsskyddade verk mellan olika länder.121 Vidare så avser direktivet att harmonisera 

upphovsrätten så att denna inte motverkar handeln med varor och tjänster över 

medlemsstaternas gränser.122 

Bland direktivets totalt 15 artiklar återfinns krav för medlemsstaterna att införa en ensamrätt 

för upphovsmän att mångfaldiga och överföra sina verk till allmänheten, artikel 2-3 infosoc. 

Vidare så erkänns också en upphovsmans ensamrätt att tillåta eller förbjuda all slags spridning 

till allmänheten, genom försäljning eller på annat sätt, av originalet eller kopior av detsamma, 

artikel 4.1 infosoc. Vad gäller undantag och inskränkningar av dessa rättigheter innehåller 

direktivet en uttömmande förteckning över dessa i artikel 5. Vidare så stadgas i artikel 9 att 

direktivet som sådant inte ska påverka bestämmelser om bland annat mönsterrätt. 

Tillämpningsområdet för infosocdirektivet kan anses vara något oklart.123 Oklarheten är 

främst ett resultat av att gemenskapslagstiftaren – med undantag för verkskategorierna 

datorprogram, databaser och fotografier – inte uttryckligen harmoniserat vilka verkskategorier 

som ska skyddas av medlemsstaterna. Enligt Bernkonventionen är det inte nödvändigt att 

överhuvudtaget skydda brukskonst genom upphovsrätt. Enbart av denna anledning kan dock 

inte uteslutas att även verk av brukskonst kan omfattas av direktivet. Däremot innehåller 

direktivet i artikel 1 en skrivelse vilken kan ge stöd för att undanta brukskonst från direktivets 

tillämpningsområde. Enligt artikel 1 tar direktivet sikte på det rättsliga skyddet för upphovsrätt, 

men att särskild tonvikt läggs vid informationssamhället. Då brukskonst inte kan sägas tillhöra 

kärnområdet för informationssamhället är det inte helt orimligt att verk av brukskonst kan 

undantas från tillämpningsområdet för direktivet och därmed även det originalitetskrav som 

EU-domstolen presenterade i mål C-5/08 (Infopaq).124 

En annan tolkning är att Bernkonventionen visserligen lämnar fritt åt varje land att välja 

huruvida skydd ska ges för brukskonst, men att de enda undantagen från direktivet som 

uttryckligen föreskrivs är verk av datorprogram, databaser och fotografier. Enligt Axhamn är 

dock en sådan tolkning inte särskilt trolig då direktivet tydligt tar sikte på informationssamhället 

samt att det rimligen borde krävas mer än en ”tyst, omedveten harmonisering” för att reglera 

ett område som Bernkonventionen uttryckligen behandlar som ett undantag.  

En sådan harmonisering kan emellertid redan konstaterats efter EU-domstolens uttalande i 

mål C-168/09 (Flos).125 Fallet kan sägas ha inneburit att viss osäkerhet angående direktivets 

tillämpningsområde nu klarnat, detta såtillvida att oregistrerade formgivningar kan omfattas av 

direktivet. 

 

2.3.1.2 Direktiv 2006/116/EG om harmonisering av skyddstider 

Det första direktivet avseende harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa 

närstående rättigheter antogs 1993 i och med rådets direktiv 93/98/EEG. Detta direktiv har 

därefter förändrats väsentligt varpå en kodifiering av direktivet i dess nya form resulterade i ett 

nytt direktiv, direktiv 2006/116/EG (skyddstidsdirektivet).126 Då Bernkonventionen och 

                                                 
121 Ds 2007:29 s. 32 f. 
122 Ds 2007:29 s. 33. 
123 Det följande bygger på Axhamn, NIR 2010 s. 339 ff. 
124 Se vidare om Infopaq och originalitetskravet i avsnitt 2.4.1. 
125 Närmare om detta fall i avsnitt 2.3.3. 
126 Skäl 1, skyddstidsdirektivet. 
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Romkonventionen127 enbart fastställer en kortaste skyddstid för de rättigheter som avses har 

varje avtalsslutande stat möjlighet att lagstifta om längre skyddstider än vad som föreskrivs 

enligt konventionerna. En möjlighet som också utnyttjats av ett antal anslutna stater.128 Detta 

har resulterat i nationella skillnader vilka ansetts kunna hindra den fria rörligheten för varor och 

tjänster och även störa konkurrensen på den inre marknaden. Direktivet är därför ämnat att 

harmonisera skyddstiderna för att åstadkomma identiska skyddstider inom hela unionen.129 

Upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk, så som de beskrivs enligt artikel 2 i 

Bernkonventionen, ska enligt direktivets första artikel löpa under upphovsmannens livstid och 

70 år efter hans död. Detta är betydligt längre än det minimiskydd om 50 år vilket föreskrivs 

enligt Bernkonventionen. En skyddstid om 70 år efter upphovsmannens död har ansetts vara 

nödvändig för att upprätthålla en hög skyddsnivå som kan uppfylla både den inre marknadens 

krav, och säkerställa en rättslig miljö vilken kan stimulera ett fortsatt skapande av litterära och 

konstnärliga verk.130 En längre skyddstid ska också kompensera för den ökade genomsnittliga 

livslängden inom unionen och därigenom kunna ge skydd åt upphovsmannen och dennes två 

efterföljande generationer.131 Just vad gäller långa skyddstider har dock i doktrinen framhållits 

att överdrivet långa skyddstider kan ha en negativ inverkan på skyddet, detta då domstolar kan 

dra sig för att bevilja upphovsrättsligt skydd.132 

Som redan redogjorts för ingår brukskonst i Bernkonventionens artikel 2 och exempellistan 

över skyddsbara verk. Här bör emellertid påminnas om faktumet att samma artikel i artikel 2:7 

även innehåller betydande undantag för just brukskonst.  

 

2.3.2 Mönsterrättsligt skydd inom EU 

Mönsterrätten är idag helt harmoniserad inom EU med ett direktiv vilket reglerar den nationella 

lagstiftningen om mönsterskydd, samt en förordning om gemenskapsformgivning. Tillkomsten 

av ett europeiska skydd med brett tillämpningsområde bör på sikt kunna innebära ett ökat 

utnyttjande av mönsterrätt, inte minst vad gäller det oregistrerade formgivningsskyddet.133  

 

2.3.2.1 Direktiv 98/71/EG om mönsterskydd 

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG (mönsterskyddsdirektivet) är ett resultat av 

EU:s vilja att skapa ett effektivt mönsterskydd inom medlemsstaterna. Tillkomsten av direktivet 

ska ses mot bakgrund av de stora olikheter som tidigare förelegat mellan medlemsstaternas 

skydd för mönster.134 För att den inre marknaden ska fungera på ett smidigt sätt är det 

nödvändigt att medlemsstaterna inte har allt för stora skillnader på mönsterrättens område. 

Däremot har det inte ansetts nödvändigt att åstadkomma en fullständig harmonisering av 

medlemsstaternas mönsterskyddslagar. Därav rör direktivet enbart sådana lagregler vilka anses 

ha en mer direkt inverkan på den inre marknaden och lämnar således bestämmelser om 

påföljder, ersättningsskyldighet, tillämpning och verkställighet därhän. Inte heller berörs 

registreringsförfaranden eller ogiltigförklarande av mönsterrätter, detta lämnas istället till 

nationell lagstiftning att bestämma. Av större vikt är att själva förutsättningarna för skydd är 

                                                 
127 Romkonventionen kommer inte att beröras vidare i detta arbete då den framförallt rör utövande konstnärer, 

framställare av fonogram och radioföretag och har således ingen betydelse för problemområdet som sådant. 
128 Skäl 2, skyddstidsdirektivet. 
129 Skäl 3, skyddstidsdirektivet. 
130 Skäl 11, skyddstidsdirektivet. 
131 Skäl 6, skyddstidsdirektivet. 
132 Musker (2001), s. 102. 
133 Levin (2011) s. 346. 
134 Prop. 2001/02:121 s. 38. 
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identiska inom unionen, direktivet fastställer därför en enhetlig definition av begreppet mönster 

samt av de krav på nyhet och särprägel som det registrerade mönstret måste uppfylla.135 

Enligt direktivets inledande artikel definieras mönster som en produkts eller en produktdels 

utseende vilket beror av själva produktens detaljer eller detaljer i produktens ornament och som 

särskilt kan vara linjer, konturer, färg, form, ytstruktur och/eller material. Med produkt avses 

enligt samma artikel varje industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål. 

För att ett mönster ska skyddas av mönsterlagstiftning krävs enligt direktivets artikel 3.1 att 

detta först registrerats. Ett mönster kan bara registreras i den mån det är nytt och särpräglat, 

vilket innebär att inget identiskt mönster gjorts tillgängligt för allmänheten vid tillfället för 

inlämnandet av ansökan för registrering, artikel 3-4 skyddstidsdirektivet. För att ett mönster ska 

vara att anse som särpräglat ska det helhetsintryck som en kunnig användare får av mönstret 

skilja sig från det helhetsintryck en sådan användare får av ett mönster som har gjorts 

tillgängligt för allmänheten före den dag då ansökan om registrering lämnades in, artikel 5 

skyddstidsdirektivet. En kunnig användares helhetsintryck är även utgångspunkten vid 

bedömningen av det skyddsomfång som föreligger för mönstret. Skyddsomfånget omfattar här 

varje mönster som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck. Vid denna bedömning 

ska emellertid enligt artikel 9 viss hänsyn tas till formgivarens frihet att utveckla sitt mönster. 

En mönsterregistrering innebär att mönsterhavaren erhåller en ensamrätt till mönstret i allt 

från fem till tjugofem år, artikel 3 och 10 skyddstidsdirektivet. Detta innebär att tredje man 

under denna tid inte utan mönsterhavarens samtycke får använda mönstret genom att till 

exempel tillverka, bjuda ut, marknadsföra, importera, exportera, eller använda en produkt som 

mönstret ingår i eller används på, eller lagerhålla en sådan produkt för sådana ändamål, artikel 

12.1 skyddstidsdirektivet. Denna ensamrätt är emellertid enligt artikel 13 begränsad till sådan 

användning som sker i ett kommersiellt syfte. Vidare så kan enligt artikel 15 inte de rättigheter 

som följer av direktivet göras gällande för sådana produkter vilka släppts ut på marknaden inom 

gemenskapen och detta gjorts av mönsterhavaren själv eller med dennes samtycke. Det senare 

är ett uttryck för tillämpandet av principen om regional konsumtion, vilket innebär att om en 

produkt lovligen omsätts inom en viss region (EES-området) så är mönsterrätten konsumerad 

och kan således cirkulera fritt inom regionen.136 

Ett av syftena med tillkomsten av direktivet var att befästa principen om dubbelt skydd.137 

Detta görs genom implementerandet av artikel 16 och 17 i direktivet. Artikel 16 föreskriver att 

direktivet inte utgör hinder för att ett mönster som skyddas av mönsterrätt inte också kan 

omfattas av andra skydd, som till exempel skydd som varumärke eller patent. Vad gäller 

mönsterrättens relation till upphovsrätten så innebär artikel 17 att medlemsstater inte längre har 

rätt att neka ett mönster, vilket registrerats så som mönsterrätt, möjligheten att också omfattas 

av upphovsrätt enbart på den grunden att mönstret skyddas enligt mönsterrättslagstiftning.138 

Däremot tillkommer det fortfarande varje medlemsstat att fritt avgöra förutsättningarna för 

upphovsrätt och i vilken utsträckning ett sådant skydd ska ges. Det står också medlemsstaterna 

fritt att bestämma vilken originalitetsnivå som ska krävas. Således innebär artikel 17 inget krav 

för någon medlemsstat att skydda registrerade mönster av upphovsrätt, den innebär snarare ett 

hinder för stater att införa särskilda undantag för sådana mönster.139 

 

                                                 
135 Skäl 2-9, mönsterskyddsdirektivet. 
136 Prop. 2001/02:121 s. 86. 
137 Skäl 8, mönsterskyddsdirektivet. 
138 Jfr. domstolens dom i mål C-168/09 (Flos) och hur detta även gäller design för vilka skyddstiden löpt ut innan 

implementerandet av direktivet. 
139 Musker (2001), s. 101. 
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2.3.2.2 Förordning 6/2002 om gemenskapsformgivning 

Genom rådets förordning 6/2002/EG om gemenskapsformgivning (EG-FGF) etablerades ett 

gemenskapsrättsligt system för immaterialrättsligt skydd av formgivning. Systemet motsvarar 

det som sedan tidigare etablerats för varumärken och innebär att en formgivare genom en enda 

ansökan om registrering till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (OHIM) kan få 

ensamrätt till en formgivning i hela EU, det vill säga en registrerad gemenskapsformgivning.140 

Av förordningen följer dessutom en möjlighet till så kallad oregistrerad 

gemenskapsformgivning. Ett oregistrerat skydd är ett mer begränsat skydd än det registrerade 

men som gäller oberoende av registrering.141 Förutsättningarna för att kunna registrera en 

gemenskapsformgivning regleras uteslutande av bestämmelserna i förordningen.142 De 

materiella bestämmelserna i fördraget utgörs i huvudsak av samma bestämmelser vilka 

återfinns i mönsterskyddsdirektivet och följaktligen även den svenska Mönsterskyddslagen 

(1979:485) (ML).143  

Den oregistrerade gemenskapsformgivningen skyddas från den dag då den gjordes 

tillgänglig för allmänheten och därefter under de tre följande åren, artikel 11 EG-FGF. En 

registrerad gemenskapsformgivning kan skyddas desto längre. Detta skydd börjar löpa från den 

dag då ansökan om registrering först inlämnades och löper sedan i omgångar av femårsperioder 

upp till sammanlagt 25 år, artikel 12 EG-FGF. 

Även skyddets omfattning skiljer sig en del mellan oregistrerade och registrerade 

gemenskapsformgivningar. Oregistrerade gemenskapsformgivningar ger rätt att förhindra 

kommersiell användning av en formgivning endast i det fall denna är en avsiktlig kopia, det vill 

säga en efterbildning vilken inte är föremål för ett oberoende dubbelskapande, artikel 19-20 

EG-FGF. Ett oregistrerat skydd är således främst avsett för produkter med en kort livslängd på 

marknaden och ämnat för att avsiktlig kopiering, det vill säga i ond tro. I förhållande till sådana 

oregistrerade formgivningar erhåller registrerade formgivningar ett starkare och vidare skydd 

då dessa skyddas mot liknande formgivningar även i de fall den intrångsgörande formgivningen 

framtagits i god tro, artikel 19 EG-FGF. 

Förordningen innehåller härutöver i artikel 96 en bestämmelse i det närmaste identisk med 

artikel 17 i mönsterskyddsdirektivet. Där stadgas att formgivningar vilka skyddas så som 

gemenskapsformgivning också ska kunna skyddas enligt medlemsstaternas upphovsrätt. Vidare 

så tillkommer det varje enskild stat att avgöra i vilken utsträckning och på vilka villkor sådant 

skydd ska ges, samt vilken verkshöjd som ska krävas. 

 

2.3.3 Mål C-168/09 (Flos) 

I förevarande fall hade EU-domstolen att tolka artikel 17 i mönsterrättsdirektivet och dess 

relation till den italienska lagstiftningen vilken syftade till att implementera 

mönsterrättsdirektivet. Tidigare lagstiftning hade inneburit ett hinder för industriell design att 

erhålla skydd genom den nationella upphovsrättslagstiftningen. Den nya italienska 

lagstiftningen innebar att detta hinder nu togs bort i syfte att anpassa sig till den EU-rättsliga 

lagstiftningen. Till en början infördes emellertid en övergångsregel vilken för en period om tio 

år förhindrade rättshavare att hävda sin rätt mot personer vilka i god tro, innan direktivets 

implementerande, ägnat sig åt tillverkning, tillhandahållande eller saluföring av varor 

innehållande mönster för vilka det rättsliga skyddet upphört. Denna övergångsregel kom 

därefter att ändras till att istället helt exkludera alla mönster som saknade skydd, eller för vilka 

det rättsliga skyddet upphört, innan implementerandet av lagstiftningsdekretet. Ingen av dessa 

övergångsbestämmelser var enligt EU-domstolen förenliga med artikel 17 i direktivet. En 

                                                 
140 Prop. 2003/04:177 s. 1. 
141 Prop. 2003/04:177 s. 7. 
142 Prop. 2003/04:177 s. 7. 
143 Prop. 2001/02:121 s. 38 samt prop. 2003/04:177 s. 6. 
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övergångsperiod på tio år var, liksom ett totalt uteslutande, inte berättigat enbart i syfte att 

säkerställa eventuella ekonomiska behov hos en tredje man. En kortare tidsperiod eller enbart 

en möjlighet att sälja slut på befintliga lager skulle enligt EU-domstolen kunna fylla samma 

funktion. 

I resonemanget som fördes av EU-domstolen påtalades också att medlemsstaternas frihet att 

bestämma förutsättningarna för upphovsrätt och dess räckvidd enligt artikel 17 

mönsterrättsdirektivet inte kan anses omfatta skyddstiden, detta eftersom denna redan 

harmoniserats på unionsnivå genom implementerandet av skyddstidsdirektivet. Ett direktiv som 

för sådana verk vilka anges under artikel 2 i Bernkonventionen föreskriver en skyddstid om 70 

år efter upphovsmannens död. 

Förutom att avgöra den huvudsakliga frågan, det vill säga genom att fastslå att nationell rätt 

inte kan neka upphovsrättsligt skydd för registrerade eller tidigare registrerade mönster, så 

uttalade EU-domstolen (obiter dictum) att det inte kan uteslutas att formgivningar vilka aldrig 

registrerats så som mönster kan erhålla skydd från andra direktiv på upphovsrättsområdet. 

Under förutsättning att villkoren för skydd var uppfyllda var det enligt EU-domstolen inte 

omöjligt att en sådan formgivning kan skyddas enligt infosocdirektivet. 

 

2.4 Nationella förhållningssätt i relation till den internationella och EU-

rättsliga regleringen 

2.4.1 Originalitet 

Exakt vad som avses med originalitet varierar mellan olika länder, inte minst mellan de i civil 

law- och common law-rättssystemen. Inom EU finns medlemsstater av båda rättssystemen, 

däremot skiljer sig originalitetsbedömningen mellan dessa stater inte i fullt så hög grad som i 

övriga länder.144 För de harmoniserade områdena rörande databaser, datorprogram och 

fotografiska verk anges i respektive direktiv att upphovsrättsligt skydd ska erhållas om verket i 

fråga är originellt i den meningen att det är ”upphovsmannens egna intellektuella skapelse”. 

I Sverige har sedan länge det upphovsrättsliga originalitetskravet varit kopplat till begreppet 

”verkshöjd” eller i vissa fall ”särprägel”.145 I denna bedömning har Högsta domstolen (HD) i 

flera avgöranden anfört att risken för oberoende dubbelskapande fungerar som norm.146 

Angående detta kriterium har emellertid domstolen i senare avgörande uttalat att risken för 

oberoende dubbelskapande inte besitter någon självständig funktion utan snarare kan tjäna som 

ett hjälpkriterium vid bestämmande huruvida verkshöjd föreligger eller ej.147 

Länge ansågs det vara ganska oklart hur verkshöjdsbegreppet för brukskonst skulle tillämpas 

i Sverige. Detta var en oklarhet som senare kom att minskas betydligt med HD:s dom i NJA 

2009 s. 159 (Mini Maglite) där en ficklampa ansågs ge ”uttryck för sådan originalitet och 

individualitet som förtjänar upphovsrättsligt skydd”.148 Därmed ansåg domstolen att lampan 

uppfyllde kravet på verkshöjd, om än med ett begränsat skyddsomfång samt att objektet i fråga 

var ett gränsfall. Vidare så konstaterade HD att det originalitetskrav som följer av EU:s direktiv 

för de harmoniserade områdena är begränsade till att gälla just för sådana verk vilka omfattas 

av direktiven. Därmed saknades det enligt HD också stöd för att tillämpa någon annat 

originalitetskrav än det annars tillämpade verkshöjdsbegreppet för brukskonst. 

Som kontrast till den svenska originalitetsbedömningen och kravet på verkshöjd kan Italien 

nämnas och vad som föreskrivs enligt den italienska upphovsrättslagen, Lag No. 633/1941 

(ICL). Här har lagstiftaren valt att höja skyddskraven till en förhållandevis hög nivå jämfört 

                                                 
144 Sterling (2008), s. 374 f. 
145 Se NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite) samt NJA 1994 s. 74 (Smultron). 
146 Se bl.a. NJA 1994 s. 74 (Smultron), NJA 1995 s. 256 (Nummerbanken) och NJA 2002 s. 178 (Drängarna). 
147 Se NJA 2004 s. 149 (Golvskiva) och senare NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite). 
148 Bernitz m.fl. (2013), s. 66. 
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med övrig konst. För att industriell design ska skyddas så som verk av brukskonst krävs inte 

bara att denna, så som för annan konst, uppvisar en ”kreativ karaktär” utan måste också uppvisa 

ett ”inneboende konstnärligt värde”, artikel 2 p. 10 ICL. För att ett verk ska uppnå 

kreativitetskravet har den nationella immaterialrättsdomstolen i Milan uttryckt att det är 

tillräckligt att verket i sig är ett uttryck för upphovsmannens egen personlighet. Fullt så enkelt 

har det däremot inte visat sig vara att uppfylla kravet på konstnärligt värde. För att uppnå ett 

konstnärligt värde måste det kunna styrkas att alstret, historiskt sett, har erhållit ett erkännande 

som en trendsättare och en milstolpe inom konsthistorien. Upphovsrättsligt skydd kan således, 

så som domstolen själv uttrycker det, endast erhållas av ett fåtal industriella designer.149 

Det bör dock nämnas att det inom EU idag råder en viss osäkerhet just vad gäller 

brukskonstens område och frågan om originalitet för sådana verk. Endast några månader efter 

det att HD meddelat sin dom i Mini Maglite publicerade EU-domstolen sin dom i fallet Infopaq. 

I domen uttalade EU-domstolen att infosocdirektivet grundar sig på samma princip som 

databasdirektivet, datorprogramsdirektivet och skyddstidsdirektivet.150 Således ska också det 

originalitetskrav som tillämpas i dessa direktiv, det vill säga ”upphovsmannens egna 

intellektuella skapelse”, också tillämpas för bestämmelserna i infosocdirektivet.151 EU-

domstolens tolkning innebär i princip en harmonisering av originalitetsdefinitionen även på det 

generella planet och att ett upphovsrättsligt skydd inom unionen är beroende av huruvida alstret 

är upphovsmannens egna intellektuella skapelse.152 Detta originalitetskrav har senare kommit 

att fastställas och preciseras ytterligare i form av efterföljande domar på området: 

Det första fallet efter Infopaq-avgörandet där EU-domstolen kom att tillämpa detta 

originalitetskriterium utanför de harmoniserade områdena i var mål C-393/09 (BSA). EU-

domstolen konstaterade att användargränssnittet i ett datorprogram inte skyddas under 

datorprogramsdirektivet, men att detta ändå kan skyddas så som ett upphovsrättsligt verk i den 

mån det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Huruvida så är fallet lämnades helt åt 

den nationella domstolen att avgöra.153 

I EU-domstolens avgörande i mål C-145/10 (Painer) uttalade domstolen att en intellektuell 

skapelse anses vara upphovsmannens egen om den ”avspeglar hans eller hennes personlighet” 

vilket är fallet då ”upphovsmannen i samband med skapandet av verket kunnat uttrycka sin 

kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val”.154 Detta var en tolkning som gjordes e 

contrario till ett tidigare avgörande i de förenade målen C-403/08 och C-429/08 (Murphy) där 

EU-domstolen menade att idrottsevenemang inte kan anses utgöra sådana intellektuella 

skapelser som kan klassificeras som verk i den mening som avses i upphovsrättsdirektivet då 

de inte lämnar utrymme för en kreativ frihet i den mening som avses i upphovsrätten.155 

Ett ytterligare fall med referens till såväl Infopaq som BSA och Painer kom i och med mål 

C-604/10 (Dataco) rörande tillämpningen av databasdirektivet. Här uttalade EU-domstolen att 

originalitetskriteriet var uppfyllt i det fall upphovsmannen ”uttryckt sin kreativa kapacitet på 

ett egenartat sätt genom att göra fria och kreativa val och därmed har satt sin ’personliga 

prägel’”.156 Huruvida så verkligen var fallet lämnades åt den nationella domstolen att avgöra, 

däremot meddelade EU-domstolen att inga andra nationella kriterier än vad som föreskrivs 

enligt artikel 3.1 i databasdirektivet kan tillämpas. 

Utifrån Infopaq-avgörandet och efterföljande domstolspraxis på området kan 

sammanfattningsvis EU:s originalitetskrav beskrivas innehålla tre kriterier: 

                                                 
149 Se Tribunale di Milano 2.8 2012 (Vitra Patente Ag mot High Tech S.r.l). 
150 Se mål C-5/08 (Infopaq), p. 35-36. 
151 Se mål C-5/08 (Infopaq), p. 37. 
152 Se Axhamn, NIR 2010, s. 339 ff., Nordell, NIR 2010, s. 559 samt Levin (2011) s. 86. 
153 Se mål C-393/09 (BSA), p. 42-47. 
154 Se mål C-145/10 (Painer), p. 42-47. 
155 Se förenade målen C-403/08 och C-429/08 (Murphy), p. 98. 
156 Se mål C-604/10 (Dataco), p. 38. 
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- Verket ska vara upphovsmannens egen originella skapelse 

- Skapelsen ska avspegla upphovsmannens personlighet 

- Upphovsmannen skall i samband med skapandet av sitt verk ha uttryckt sin kreativa 

kapacitet genom att göra fria val och därmed satt sin personliga prägel på verket.157 

 

Då Infopaq-avgörandet gällde rättigheterna till ett litterärt verk vilket kan anses vara ett mer 

traditionellt verksområde, kan det ifrågasättas om detta originalitetskrav även ska tillämpas på 

mer speciella verkskategorier, som exempelvis brukskonst.158 Det framgår som beskrivits av 

såväl mönsterskyddsdirektivet som av EG-FGF att varje medlemsstat själv har att avgöra 

förutsättningarna för upphovsrättsligt skydd vad gäller verk vilka också kan registrerats så som 

mönster. Enligt dessa paragrafer är det således enbart för verk vilka kan åtnjuta mönsterskydd 

som den medlemsstaterna har ”fria händer” att uppställa egna skyddsförutsättningar. Detta kan 

i sig leda till vissa problem vad gäller de upphovsrättsliga kriterierna för brukskonst. Eftersom 

staterna enbart erkänns kompetensen att bestämma över mönsterskyddade verk faller alla andra 

verk utanför deras kompetensområde, vilket kan leda till att olika originalitetskriterier kan 

komma att tillämpas för samma typ av verk.159 Osäkerheten angående medlemsstaternas 

handlingsfrihet för upphovsrättsligt skydd av brukskonst har sedermera blivit än större efter det 

ovan nämnda fallet Flos, i vilket stadgades att det inte kan uteslutas att icke-registrerade 

mönster kan erhålla skydd från andra upphovsrättsliga direktiv, så som infosocdirektivet.160 

 

2.4.2 Skyddstid 

Vad gäller skyddstider föreskriver skyddstidsdirektivet en skyddstid om 70 år efter 

upphovsmannens död för sådana verk vilka skyddas enligt Bernkonventionens artikel 2. Här 

tillkommer att Bernkonventionen också innehåller bestämmelser vilka uttryckligen lämnar åt 

varje unionsland att själva bestämma om industriell design ska skyddas så som brukskonst och 

att om så görs i åtminstone 25 år från dess skapande. Trots detta erbjuder exempelvis Sverige 

den maximala skyddstiden om 70 år även för brukskonst, 4 kap. 43 § Lag (1960:729) om 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). 

Ett av de få länder som fortfarande tillämpar en kortare skyddstid för brukskonst är 

Storbritannien som genom sektion 52 i Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA) 

begränsar skyddstiden för verk vilka producerats genom en industriell process.161 Det är 

emellertid oklart hur länge till denna bestämmelse kommer att få vara kvar i den nationella 

lagstiftningen. Det har på senare tid inkommit ett reformförslag med syfte att främja långsiktig 

tillväxt och förenkla regleringen på upphovsrättens område. Reformen innehåller bland annat 

ett förslag om upphävande av sektion 52 CDPA så att även brukskonst kan erhålla en skyddstid 

om 70 år efter upphovsmannens död.162 Med anledning av denna förestående reform har den 

brittiska myndigheten Intellectual Property Office (IPO) lämnat ett ”call for evidence”, vilket 

kan beskrivas som ett informationsdokument och frågeformulär där företag och organisationer 

berörda av ändringsförslaget kan lämna synpunkter på när förändringarna ska ske och hur de 

                                                 
157 Rosén, SvJT 2013, s. 560. 
158 Se bl.a. Bengtsson, Info Torg 7/5 2012, Axhamn, NIR 2010, s. 339 ff., Nordell, NIR 2010, s. 559. Jfr. även 

Rosén, SvJT 2013, s. 558 som menar att kravet sannolikt gäller för alla typ av verk. 
159 Bengtsson, Info Torg 7/5 2012 samt mål C-168/09 (Flos) p. 34. 
160 Van Eechoud, JIPITEC 2012, s. 69. 
161 Intellectual Property Office, Information Notice: Proposed changes to UK copyright legislation included in the 

Enterprise and Regulatory Reform Bill. 
162 Enterprise and Regulatory Reform Bill (ERR Act) den 23 Maj 2012, s. 1 och 85. 
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ska ske i form av eventuella övergångsregler. Härav har ännu inget beslut tagits angående när 

och hur upphävandet av sektion 52 kommer att ske.163 

I dokumentet ”call for evidence” redogörs i mycket korta drag för EU-domstolens avgörande 

i Flos-fallet. Den enda kopplingen som görs mellan reformförslaget och Flos är det faktum att 

EU-domstolen funnit en övergångsperiod på tio år vara oskäligt lång och att ett av syftena med 

det nu utskickade dokumentet är att få synpunkter på vad en proportionell övergångsperiod i 

förevarande fall skulle vara.164 Själva förslaget som sådant, att upphäva sektion 52 CDPA, kan 

emellertid hänföras till Flos-avgörandet. EU-domstolens uttalande i Flos skulle kunna tolkas 

som att det föreligger ett hinder för medlemsstater att utnyttja den flexibilitet som tillåts för 

skyddet av brukskonst i Bernkonventionen, och att således även brukskonst omfattas av 70 år i 

enlighet med skyddstidsdirektivet.165 IPO anger själva att en av anledningarna till förestående 

förändringar är att klargöra och uppdatera brittisk lagstiftning så att den ligger i linje med EU-

lagstiftningen.166 

 

2.5 Den fria rörligheten 
Som en del av de allmänna målen för EU och en gemensam inre marknad har alla tullavgifter 

och kvantitativa restriktioner vid import och export av varor mellan medlemsstater förbjudits 

vilket stadgas i artikel 30 samt 34-36 i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 

(FEUF). Det ska råda så kallad fri rörlighet för såväl varor som tjänster inom EU:s gränser, 

vilket innebär att dessa ska kunna cirkulera fritt på EU:s inre marknad. För att uppnå detta mål 

tillämpas principen om ömsesidigt erkännande, en princip som fastställts genom praxis i det så 

kallade Cassis de Dijon-målet167. Enkelt uttryckt kan tanken sägas vara att varor som lagligen 

tillverkats eller saluförts på marknaden i en medlemsstat också fritt ska kunna omsättas på 

marknaden i alla andra medlemsstater (parallellimport). I denna mening kan EU betraktas som 

ett enda land, då varor i ett land normalt sett fritt kan föras från en del till en annan.168 

Omfattningen av varor som täcks av artiklarna är lika stor som omfattningen av de varor som 

finns, så länge de har ett ekonomiskt värde, det vill säga allt som kan värderas i pengar.169 

Likt de flesta andra regler finns det undantag även beträffande den fria rörligheten. Artikel 

36 FEUF innehåller ett antal grunder vilka kan utgöra godtagbara undantag för medlemsländer 

som på olika sätt önskar förbjuda eller begränsa import och export från övriga medlemsländer. 

Sådana godtagbara grunder är enligt artikel 36 begränsade till de av hänsyn till:  

 

1) Allmän moral, allmän, ordning eller allmän säkerhet; 

2) skyddet för liv och hälsa för människor, djur och växter; 

3) skyddet för nationella skatter av konstnärlig, historiskt eller arkeologiskt värde, och 

4) skyddet för industriell och kommersiell äganderätt. 

 

Artikel 36 föreskriver också att sådana inskränkningar som görs i den fria rörligheten inte får 

utgöra medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln 

mellan medlemsstater. 

                                                 
163 Intellectual Property Office, Call for evidence: Transitional provisions for repeal of Section 52 of the Copyright, 

Designs and Patent Act 1988, s. 9. 
164 Intellectual Property Office, Call for evidence: Transitional provisions for repeal of Section 52 of the Copyright, 

Designs and Patent Act 1988, s. 7. 
165 Cook, Journal of Intellectual Property Rights 2013, s. 85. 
166 Intellectual Property Office, Call for evidence: Transitional provisions for repeal of Section 52 of the Copyright, 

Designs and Patent Act 1988, s. 6. 
167 Se mål C-120/78 (Cassis de Dijon). 
168 Sterling (2008), s. 957. 
169 Se mål C-7/68 (Kommissionen mot Italien). 
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Vad gäller den fjärde punkten om ”industriell och kommersiell äganderätt” så har detta 

uttryck givits en bred definition av EU-domstolen som fastslagit att även upphovsrätt och andra 

former av immateriella rättigheter kan omfattas av uttrycket.170 Av denna anledning är det också 

denna grund som är av intresse vid import och export av varor vilka är knutna till upphovsrätt 

eller andra immateriella rättigheter. 

Det finns en mängd olika kombinationer av omständigheter vilka är möjliga för att problem 

ska uppstå då en vara som marknadsförs i en stat importeras till en annan för marknadsföring 

där. Däremot finns det fyra fall vilka kan sägas vara typiska exempel för hur omständigheterna 

vid import vanligen ser ut, varav de två första är de av störst intresse inom ramen för detta 

arbete.171 

 

Fall 1) Varor vilka marknadsförts i ett EES-land av, eller med tillstånd från, rättshavare och 

sedan importerats till ett annat EES-land av en tredje part. 

 

Fall 2) Varor vilka marknadsförs i ett EES-land utan tillstånd av rättshavare och sedan 

importerats till ett annat EES-land av en tredje part. 

 

Fall 3) Varor vilka marknadsförts utanför EES av, eller med tillstånd från, rättshavare och sedan 

importerats till ett EES-land av en tredje part. 

 

Fall 4) Varor vilka marknadsförts utanför EES utan tillstånd från rättshavare och sedan 

importerats till ett EES-land av en tredje part.172 

 

2.5.1 EU-rättslig praxis 

2.5.1.1 Mål C-78/70 (Grammophon) 

Fallet rörde skivor vilka med rättshavare tillstånd placerats på marknaden i Frankrike. Samma 

rättshavare försökte senare att med hänvisning till spridningsrätten stoppa import av skivorna 

in i Tyskland. Enligt EU-domstolen var det emellertid inte möjligt för en rättshavare att 

förhindra distribution av varor i ett EU-land vilka med dennes medgivande marknadsförts i ett 

annat EU-land. Detta skulle strida mot reglerna om fri rörlighet för varor inom den 

gemensamma marknaden och innebära ett accepterande av isolering av nationella marknader. 

Detta ansågs vara oförenligt med fördragets väsentligaste syfte, att förena de nationella 

marknaderna till en enda gemensam marknad.  

 

2.5.1.2 Mål 341/87 (EMI Electrola)  

Tvisten i detta fall rörde två tyska företag vilka i Tyskland saluförde musikaliska verk till vilka 

rättigheterna ägdes av det tyska företaget EMI Electrola. Ljudinspelningar innehållande några 

av dessa musikaliska verk importerades från Danmark och salufördes därefter i Tyskland av 

företagen i fråga. Enligt dansk lagstiftning skyddades inte längre verken av 

upphovsrättslagstiftning då skyddstiden för ensamrätt löpt ut, varför också verken lagligen 

kunnat saluföras inom landet. EU-domstolen framhöll att det faktum att verken lagligen 

salufördes i ett annat land inte var en följd av rättshavarens egna agerande eller samtycke, utan 

enbart på grund av skillnader mellan nationella upphovsrättslagstiftningar och de föreskrivna 

skyddstiderna. Utifrån detta fastslog EU-domstolen att sådana begränsningar som görs i den 

                                                 
170 Se i förenade målen C-55/80 och 57/80 (Musik-Vertrieb Membran GmbH och en annan mot GEMA) samt mål 

C-78/70 (Grammophon). 
171 Sterling (2008), s. 958. 
172 Sterling (2008), s. 957 ff. 
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fria rörligheten kan berättigas med stöd av artikel 36 FEUF i den mån de beror på skillnader 

mellan reglerna om skyddstid. 

 

2.5.1.3 Mål C-5/11 (Donner) 

Fallet Donner rörde designmöbler vilka lovligen framställts i Italien och som sedan utbjudits 

till försäljning till kunder bosatta i Tyskland. Enligt tysk rätt var möblerna skyddade av 

upphovsrätt och försäljningen skedde utan rättshavarens samtycke. Bolaget som låg bakom 

försäljningen var Dimensione Direct Sales Srl (Dimensione) vars verksamhet inriktat sig på att 

sälja reproduktioner av välkända möbler och mönster vilka i Italien inte är skyddade av 

upphovsrätt. Den marknadsföring som riktat sig till tyska kunder skedde genom annonser och 

bilagor i tyska dagstidningar, direktreklam och genom en tyskspråkig webbplats. 

Transportföretaget som levererade de sålda varorna ägdes av den tyska medborgaren Titus 

Donner. Donners transportföretag betalade för varorna vid upphämtningen och transporterade 

därefter varorna till Tyskland där köparna i sin tur betalade transportföretaget för varorna. 

Enligt den italienska lag som var tillämplig på avtalet mellan Dimensione och köparna så 

övergick äganderätten på varorna till köparna redan vid köpet och individualisering av varorna 

i lagret i Italien. Enligt tysk rätt kan en sådan äganderätt inte övergå på köparen förens denne 

fått varorna i sin besittning och därmed fått förfoganderätt över dessa. Något som i detta fall 

skedde på tysk mark i samband med att transportföretaget överlämnade varorna till köparna. 

Därmed ansåg den tyska domstolen att Donner gjort sig skyldig till medhjälp till otillåtet 

kommersiellt utnyttjande av upphovsrättsligt skyddat material, då själva spridningen skett med 

Donners hjälp i Tyskland. Tysk domstol valde ändå att vilandeförklara målet eftersom de ansåg 

att det förelåg en viss oklarhet i huruvida artiklarna 34 och 36 FEUF kunde utgöra hinder för 

en sådan bedömning. 

EU-domstolen konstaterade inledningsvis att för att de nationella straffrättsliga reglerna 

skulle kunna tillämpas krävs att spridning till allmänheten skett på det nationella territoriet. 

Begreppet ”spridning” ska dock enligt EU-domstolen ges en självständig tolkning inom 

unionsrätten och inte göras beroende av vilken lag som är tillämplig på de transaktioner genom 

vilken spridningen skett. Detta då en spridning till allmänheten sker genom en mängd händelser 

och således kan inte alltid gärningen begränsas till en medlemsstat. EU-domstolen 

introducerade härigenom vad kan kallas ett vidgat spridningsbegrepp vilket kan tillämpas när 

två förhållanden uppfylls. För det första måste näringsidkaren ha riktat sin marknadsföring mot 

allmänheten i köparens land, exempelvis genom att tillhandahålla en webbsida med ett visst 

språk. För det andra ska säljaren erbjudit eller ordnat en särskild leveransordning samt ställt 

särskilda betalningsmetoder till disposition för allmänheten i köparens land, alternativt låtit 

tredje man göra detsamma.173 

Avslutningsvis behandlades artiklarna 34 och 36 FEUF och dess relation till 

omständigheterna i fallet. EU-domstolen fastslog att förbudet och straffsanktionerna som 

förelåg i den nationella lagstiftningen de facto innebar ett hinder för den fria rörligheten och 

artikel 34 FEUF. Däremot konstaterades att detta var ett sådant hinder vilket kunnat motiveras 

med hänsyn till skyddet för den industriella och kommersiella äganderätten i artikel 36 FEUF. 

I denna fråga hänvisade EU-domstolen till fallet EMI Electrola och menade att samma 

överväganden som gjordes i detta fall angående skillnader i skyddstid i än högre grad är 

tillämpliga på fall där en rättshavare inte kan hävda sin rätt på grund av skillnader i 

skyddsvillkoren mellan medlemsstaterna. 

EU-domstolen fastslog därmed att artikel 34 och 36 FEUF inte under rådande 

omständigheter kunnat anses utgöra hinder för en nationell domstol som väcker åtal, då kopior 

av verk skyddade av upphovsrätt inom landet olovligen sprids till allmänheten genom 

                                                 
173 Riis, NIR 2013, s. 146. 
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försäljning vilken specifikt riktar sig mot allmänheten i denna medlemsstat, och denna 

försäljning skett från en annan medlemsstat där verken inte är skyddas av upphovsrätt eller om 

ett sådant skydd inte kan göras gällande mot tredje man. 
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3. Analys 

3.1 Skyddet för industriell design 
Det finns idag förhållandevis omfattande internationella konventioner och EU-rättsliga direktiv 

och förordningar vilka på olika sätt och i olika grad berör upphovsrätt och mönsterrätt för 

industriell design. I Pariskonventionen föreskrivs att industriell design ska kunna skyddas i 

samtliga unionsländer, däremot uppställs inga krav på hur ett sådant skydd ska utformas. 

Bernkonventionen kan sägas sätta en ram för hela upphovsrätten men lämnar genomgående åt 

varje unionsland att själva bestämma över hur industriell design ska skyddas. TRIPs-avtalet är 

som beskrivits en ”Bern-Paris-Plus”-modell och innehåller mer specifika krav än vad som anges 

i konventionerna. Däremot medför TRIPs-avtalet inga särskilda krav vad gäller den industriella 

designens relation till upphovsrätten som verk av brukskonst. Vissa mer ingående krav 

föreskrivs emellertid för den industriella designens rätt till mönsterskydd. För EU:s 

medlemsstater innebär dock dessa krav ingenting som inte redan måste uppfyllas enligt 

mönsterskyddsdirektivet. 

Vad gäller mönsterrätten så har Haagöverenskommelsen medfört en möjlighet för 

formgivare att på ett enkelt sätt erhålla mönsterskydd hos samtliga fördragsslutna länder, en 

möjlighet som svenska formgivare än så länge inte kan utnyttja då Sverige än så länge inte 

anslutit sig till något av fördragen. Frågan är vilken praktisk betydelse Haagöverenskommelsen 

egentligen har idag hos EU:s medlemsstater. Samma möjlighet erbjuds som bekant redan för 

alla medlemsstater genom EG-FGF. En förordning som utöver möjligheten till registrerat 

mönsterskydd även medför en oregistrerad form av mönsterskydd. 

 

3.1.1 Skyddet för industriell design som brukskonst 

Skyddet för den industriella designen som brukskonst har som beskrivits, till viss del, reglerats 

i Bernkonventionen. Konventionen lämnar åt varje anslutet land att själv bestämma huruvida 

industriell design ska skyddas av upphovsrätt eller ej. De länder som ger upphovsrättsligt skydd 

för sådana verk har vidare ett krav på sig att skydda dessa under minst 25 år.  

Allt detta är ett uttryck för konventionens flexibilitet i fråga om den nationella lagstiftningen 

och dess relation till industriell design. En flexibilitet som, än så länge, utnyttjas av bland annat 

Storbritannien i och med sektion 52 CDPA, vilken avsevärt förkortar en rättshavares 

upphovsrätt till sitt verk i den mån det blivit föremål för massproducering i en industriell 

process. Den föreskrivna skyddstiden på 25 år som då aktualiseras ligger också i linje med vad 

som stadgas i Bernkonventionen, vilken föreskriver ett skydd om åtminstone 25 år för denna 

typ av verk. 

Det är emellertid oklart hur mycket av den flexibilitet enligt Bernkonventionen som idag 

med framgång kan tillämpas för en medlemsstat inom EU. Vad gäller den upphovsrättsliga 

skyddstiden så regleras den av skyddstidsdirektivet. Direktivet föreskriver vidare ett skydd som 

ska löpa under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans död. Enligt direktivet gäller denna 

skyddstid för de konstnärliga verk som anges i Bernkonventionens artikel 2, en artikel som 

utöver att erkänna brukskonst till kategorin av skyddsbara verk också innehåller undantag för 

denna typ av verk. Frågan är hur direktivet ska tolkas, det vill säga om det överhuvudtaget var 

meningen att brukskonst ska omfattas av direktivet eller ej. EU-domstolen uttalande i Flos-

målet tyder emellertid på att direktivet ska ges en tolkning vilken även omfattar industriell 

design. Så verkar också Storbritannien tolka saken då med referens till målet i fråga nu har för 

avsikt att ändra sin lagstiftning till att ge ett skydd om 70 år även för massproducerad konst. En 

sådan tolkning innebär således att EU:s medlemsstater berövas en del av flexibiliteten som 

föreskrivs enligt Bernkonventionen. 

Vidare så kan ytterligare frågor angående nationella möjligheter att lagstifta om skyddet för 

industriell design sägas ha uppkommit vad gäller medlemsstaternas krav på originalitet. Sverige 
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tillämpar idag ett krav på verkshöjd där risken för ett oberoende dubbelskapande fungerar som 

mall i bedömningen. Detta förhållningssätt ansåg HD i Mini Maglite-fallet inte nödvändigt att 

ändra på eftersom EU:s krav på att ett verk ska vara upphovsmannens egna intellektuella 

skapelse enbart ansågs röra de harmoniserade områdena.174 

Den italienska rätten utesluter mer eller mindre alla nyskapade formgivningar, då enbart 

tiden kan visa huruvida en formgivning är att anse som en trendsättare på området. Detta 

skyddskrav bör också innebära en förhållandevis tung bevisbörda för den som hävdar 

upphovsrättsligt skydd för industriell design i form av exempelvis marknadsundersökningar, 

publiceringar och konstutställningar. Således kan alltså en industriell design vilken anses uppnå 

det svenska kravet på verkshöjd nekas skydd enligt italiensk rätt med hänvisning till att 

designen inte har ett inneboende konstnärligt värde. Ficklampan Mini Magelite, vilken enligt 

HD var att anse som ett gränsfall av brukskonst, torde vara ett exempel på sådan industriell 

design vilken kan erhålla upphovsrättsligt skydd som brukskonst i Sverige men inte i Italien. 

Sådana olikheter skulle teoretiskt sett också kunna utnyttjas likt företag idag utnyttjar 

Storbritanniens, för närvarande, korta skyddstid för massproducerad konst. Däremot skulle det 

i praktiken förmodligen inte vara en fullt så lukrativ affärsidé i jämförelse med utnyttjandet av 

korta skyddstider. Detta då varje design först måste bli föremål för en domstolsprövning för att 

avgöra huruvida skydd föreligger eller ej vilket sannolikt begränsar antalet produkter som kan 

kopieras avsevärt. 

Frågan är om Sveriges och inte minst Italiens originalitetskrav för brukskonst är tillåtna. EU-

domstolen har skapat en viss osäkerhet även på detta område i och med avgörandet i Infopaq-

målet. Härigenom har EU-domstolen gjort tolkningen att originalitetskravet som uppställs för 

de harmoniserade områdena även ska tillämpas generellt inom ramen för infosocdirektivet. En 

annan fråga om detta innebär att originalitetskriteriet också omfattar brukskonst som ju hör till 

de mer speciella verkskategorierna. Innebär EU-domstolens dom i Infopaq att det numera 

generella originalitetskriteriet ska tillämpas för brukskonst kan originalitetsbedömningen vad 

gäller brukskonst komma att te sig något invecklat. Enligt såväl mönsterrättsdirektivet som EG-

FGF står det varje medlemsstat fritt att själv avgöra vilka skyddskriterium som ska vara 

tillämpliga för skyddade mönster. Detta innebär således att olika originalitetskriterier kan 

komma att tillämpas på samma typ av verk beroende på om de skyddats som mönster eller ej. 

För sådan design vilken också skyddas enligt mönsterrätt står det exempelvis Italien fritt att 

ställa ett högt originalitetskriterium med krav på ett inneboende konstnärligt värde. Däremot 

kan andra designer vilka inte registrerats som mönsterrätter (exempelvis på grund av att de inte 

uppfyller kravet på nyhet) inte krävas på att uppvisa ett konstnärligt värde. För sådana designer 

skulle i så fall EU:s autonoma krav tillämpas. Det är lätt att se problematiken i en sådan tolkning 

varför det blir än mer komplicerat när EU-domstolen i Flos-målet uttalat att mönster vilka inte 

skyddas eller skyddats av mönsterrätt ändå kan tänkas erhålla upphovsrättsligt skydd enligt 

infosocdirektivet, vilket enligt avgörandet i Infopaq-målet också omfattas av EU:s 

originalitetskriterium. 

I detta hänseende ansluter jag mig till Axhamn såtillvida att det torde krävas mer än vad som 

framgår av domstolens dom i Infopaq-målet för att harmonisera brukskonstområdet vilket utgör 

ett undantagsområde i Bernkonventionen. Det föreligger i egen mening också viss 

motsägelsefullhet mellan EU-domstolens tolkningar och lydelsen i artikel 17 

mönsterskyddsdirektivet och artikel 96.2 i mönsterskyddsdirektivet. Domstolens uttalande i 

Flos-målet innebär emellertid att en sådan harmonisering redan skulle kunna anses ligga för 

handen, detta för såväl skyddstid som originalitetsnivå för verk av brukskonst. 

 

                                                 
174 Detta originalitetskriterium har som beskrivits i avsnitt 2.4.1 sedermera utvecklats ytterligare. 
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3.1.1.1 Förhållandet till mönsterskydd 

I jämförelse med mönsterrätten har upphovsrätten en uppenbar fördel, det vill säga skyddstiden. 

Ett upphovsrättsligt skydd gäller generellt sett betydligt längre än mönsterrättens maximala 

skyddstid på 25 år. Bortsett från det oregistrerade skyddet enligt EG-FGF så kräver 

mönsterskydd också en något mer aktiv roll av rättshavaren i form av registreringsansökningar 

och betalning av registreringsavgifter. Det upphovsrättsliga skyddet uppkommer som bekant 

omedelbart och utan registrering. Så som rättsläget ser ut idag är det svårt att säkert avgöra till 

vilken grad en rättshavare kan förlita sig på ett upphovsrättsligt skydd för industriell design. Av 

den anledningen kan det vara lämpligt att utnyttja möjligheten till dubbelt skydd inom EU. 

Eftersom det faktiska upphovsrättsliga skyddet visar sig först efter prövning i domstol torde det 

vara en god idé för en formgivare att också försäkra sig om att formgivningen har ett 

immaterialrättsligt skydd i form av en mönsterregistrering. Här gör en formgivare troligtvis 

klokast i att skaffa ett registrerat mönsterskydd för hela EU enligt EG-FGF. Detta då 

mönsterrätten, precis som upphovsrätten, är territoriellt begränsad något som till stor del löses 

genom ett registrerat gemenskapsmönster. Ett registrerat mönsterskydd skulle också innebära 

att formgivningen inte kan nekas möjligheten att också erhålla ett upphovsrättsligt skydd.  

Satt i relation till de företag som säljer kopior av industriell design bör ett registrerat 

mönsterskydd enligt EG-FGF ge ett skydd vilket förhindrar försäljningen av kopior inom EU. 

För att kunna erhålla mönsterrättsligt skydd är det emellertid av stor vikt att detta görs så snart 

som möjligt. Detta då det för ett mönsterrättsligt skydd krävs att mönstret är nytt i förhållande 

till vad som tidigare gjorts tillgängligt för allmänheten. Däremot bör mönsterrättens roll vad 

gäller formgivares möjligheter att förhindra sådana företag som utnyttjar Storbritanniens korta 

skyddstid inte överdrivas. Skyddstiden för massproducerad konst i Storbritannien är som känt 

25 år, det vill säga lika lång som den maximala skyddstiden för registrerade mönster enligt såväl 

mönsterskyddsdirektivet som EG-FGF. I detta avseende är nyttan av ett mönsterskydd närmast 

obefintlig. En mönsterregistrering blir desto mer användbar för formgivningar vilka inte uppnår 

skyddskraven för att kunna räknas som brukskonst. Utan en sådan registrering skulle en sådan 

formgivning kunna stå helt utan immaterialrättsligt skydd.175 

 

3.2 EU-domstolens definition av spridningsbegreppet och dess relation till 

den fria rörligheten för varor 
Upphovsrätten består av ett antal ensamrättigheter vilka begränsar tredje mans nyttjande av ett 

skyddat verk. Spridningsrätten är en del av de ekonomiska ensamrättigheterna vilket enligt 

såväl EU-direktiv som svenska URL speciellt omfattar försäljning av ett skyddat verk. Fallet 

Donner innebär ett förtydligande av innebörden av begreppet "spridning till allmänheten" vid 

gränsöverskridande transaktioner. Enligt EU-domstolen innebär det en spridning till 

allmänheten då en säljare av ett upphovsrättsskyddat verk i en viss medlemsstatstat riktar sig 

till konsumenter i denna medlemsstat samt tillhandahåller särskilda leverans- eller 

betalningssystem för allmänheten i nämnda medlemsstat. 

Det verkar således vara möjligt för webbutiker som Ikon M och Designers Revolt att sälja 

till konsumenter i medlemsstater där varorna i fråga är skyddade av upphovsrätt, såtillvida de 

inte särskilt riktar sig till sådana konsumenter och tillhandahåller särskilda leverans- och 

betalsystem. Här kan till exempel en svenskspråkig webbsida vara ett tecken på att 

verksamheten riktar sig mot svenska konsumenter. Detta skulle emellertid vara ovidkommande 

i det fall varorna lagligen kan saluföras i säljarens land och i enlighet med principen om fri 

rörlighet då också ska tillåtas i alla andra medlemsländer. Precis denna situation föreligger för 

närvarande för de webbutiker vilka bedriver sin verksamhet från Storbritannien idag. Däremot 

finns det som beskrivits tillåtna undantag i artikel 36 FEUF enligt vilken medlemsstat i EU kan 

                                                 
175 Viss möjlighet till skydd enligt konkurrensrätten kan dock finnas. 
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förhindra att en vara vilken tillåts i ett annat land kan cirkulera i det egna landet. Detta gäller 

bland annat då förhindrandet sker i syfte att skydda den industriella och kommersiella 

äganderätten, något som också omfattar upphovsrätt. 

EU-domstolen har i fallet Grammophon konstaterat att en rättshavare inte kan hävda 

upphovsrätt för varor vilka lagligen placerats på marknaden i en annan medlemsstat av 

rättshavaren själv, eller med dennes samtycke. Något som också stämmer väl överens med 

principen om regional konsumtion. Däremot har EU-domstolen i det senare avgörandet EMI 

Electrola fastslagit att så inte är fallet då ett upphovsrättsskyddat verk inte släppts ut på 

marknaden till följd av rättshavarens medgivande, utan följer av att den upphovsrättsliga 

skyddstiden löpt ut i en viss medlemsstat. Något som också EU-domstolen i Donner-målet 

ansåg gälla i än högre grad för det fall rättigheterna inte kunnat göras gällande i en medlemsstat 

på grund av olika skyddsvillkor. 

Efter avgörandet i EMI Electrola kan rättsläget inom EU sägas innebära att säljaren i landet 

där upphovsrätten för en vara inte kunde göras gällande på grund av skillnader i skyddstid (land 

A) inte begår något brott i den meningen att denne säljer varan till länder där varan ännu skyddas 

av upphovsrätt (land B). Detta då säljaren inte bryter mot upphovsrätten i land A samt inte 

heller kunde anses sprida varan i land B där upphovsrätt föreligger. Det är således bara en 

återförsäljare i land B som köper in varan från land A för att sedan sprida den vidare i land B 

som begår ett brott mot upphovsrätten, då EU-domstolen fastslagit att den fria rörligheten kan 

eftersättas om anledningen till att varan kan säljas fritt i land A beror på skillnader i skyddstid. 

Efter fallet Donner har denna typ av handel skärpts ytterligare. Numera kan en säljare i land 

A anses sprida en vara i land B trots att säljaren själv är belägen i land A där upphovsrätt för 

varan inte gäller, detta under förutsättning att denne riktar sig mot konsumenter i land B. Enligt 

EU-domstolen kan den fria rörligheten för varor inte bara begränsas vid skillnader i skyddstider, 

utan även då upphovsrätten inte kan göras gällande på grund av att länder tillämpar olika 

skyddsvillkor, som exempelvis krav på originalitet. Således kan numera såväl säljaren i land A 

som en återförsäljare i land B begå ett brott mot upphovsrätten. 

Däremot begår konsumenter som handlar design vilken skyddas av upphovsrätt i 

konsumentens hemland men inte i säljarens inte något brott. Enbart köpet i sig innebär inte ett 

brott mot en rättshavares ekonomiska rättigheter. Skulle däremot en konsument vid ett senare 

skede sälja varan vidare utgör detta spridning till allmänheten vilket är en av de ekonomiska 

ensamrättigheter som tillfaller rättshavaren till den skyddade varan. Således är det enda som 

egentligen kan hindra en konsument som handlar design från butiker som Ikon M dennes egna 

moraliska syn på köpet av icke-licensierade kopior i sig. 

Sammanfattningsvis kan EU-domstolen sägas ha fastslagit att även säljaren i landet där en 

vara inte är upphovsrättsligt skyddad måste respektera de nationella 

upphovsrättslagstiftningarna i samtliga EU:s medlemsstater till vilka de avser sälja sina varor 

och att detta inte strider mot den fria rörligheten enligt artikel 34 och 36 FEUF.  

 

3.3 Frågan vad som är en kopia och vad som är ett original 
Som beskrivits väljer webbutikerna vilka säljer designprodukterna att framhäva att deras 

produkter inte är mer kopior än andra, licensierade, företags produkter. När det kommer till 

industriell design är det en grundläggande idé att produkten ska kunna bli föremål för 

massproduktion. Formgivaren kan sedan välja att licensiera till andra företag att exempelvis 

tillverka eller sälja dennes design. Innebär då detta att alla senare exemplar av den ursprungliga 

designen är kopior? Frågan kan väcka viss huvudbry och besvaras inte med lätthet. Faktumet 

att en industriell design har till syfte att tillverkas i många exemplar talar för att alla exemplar 

av designen är ”original” i den mening att de är resultatet av en idé vilken realiserats i massor. 

I motsats till detta kan det argumenteras för att varje exemplar av en design i själva verket är en 

kopia av den ursprungliga. Detta har visat sig vara något av en filosofisk fråga och vad som är 
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vad har förmodligen ingen större betydelse i sammanhanget. Såväl upphovsrätten som 

mönsterrätten innebär en ensamrätt att mångfaldiga respektive tillverka skyddad industriell 

design. Detta är en ekonomisk rättighet vilken en formgivare i Sverige och i många andra länder 

har rätt att överlåta eller vad kanske är mer vanligt, licensiera. Lagstiftaren lägger således ingen 

vikt i om det är formgivaren själv eller en licenstagare som mångfaldigar designen, såtillvida 

tillverkaren har de erforderliga rättigheterna till detta. På så vis är det egentligen inte heller en 

juridiskt relevant fråga, utan snarare en mer allmän begreppsfråga. Troligtvis är det mycket få 

personer som skulle betrakta sin nyinköpta soffa, lampa eller smycke som en kopia, enbart av 

den anledningen att den inte var den första av sitt slag som tillverkats.  
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4. Slutsats 
Det är som här visats fullt möjligt för företag att sälja varor vilka är upphovsrättsligt skyddade 

i konsumentens hemland. Däremot har senare praxis på området medfört vissa restriktioner 

vilka hindrar att verksamheter av detta slag riktar sig direkt mot sådana konsumenter. Företag 

vilka inte följer dessa restriktioner kan göra sig skyldig till upphovsrättsintrång i ett land trots 

att försäljningen sker i ett annat land där varan inte skyddas av upphovsrätt. Här kommer det 

bli intressant att följa hur tingsrätten bedömer att Ikon M bedrivit sin verksamhet samt om och 

hur de i så fall resonerar kring EU-domstolens dom i Donner-målet. 

EU-domstolens tolkningar av direktiven i praxis innebär vidare en osäkerhet angående den 

industriella designens möjligheter till upphovsrättsligt skydd. Enligt mig lutar det emellertid åt 

att förutsättningarna för upphovsrättsligt skydd är mycket större än vad som tidigare ansetts 

troligt. Huruvida så verkligen är fallet återstår emellertid att se. Då EU-domstolen genomgående 

har visat sig lämna åt varje medlemsstat att själv avgöra om ett verk är upphovsmannens 

originella skapelse kan viss diskrepans mellan medlemsstaternas bedömningar komma att 

kvarstå. Däremot kan tillämpandet av ett harmoniserat originalitetskriterium komma att 

begränsa tolkningsutrymmet för de nationella domstolarna i en inte obetydlig grad. 

Vidare kan frågan ställas i vilken omfattning möjligheten att sälja icke-licensierade kopior 

av industriell design kommer att vara ett problem i framtiden. Det är ännu oklart när 

Storbritannien kommer att upphäva sektion 52 CDPA, skulle det ske inom en snar framtid kan 

företag som Ikon M och Designers Revolt få ett abrupt slut på sin verksamhet. Desto troligare 

är dock att en sådan lagändring realiseras först om åtminstone ett par år och då med ett antal 

övergångsregler vilka skulle kunna innebära att kopiorna kan säljas ytterligare en tid efter en 

sådan lagändring. Hur framtiden ser ut för företagen efter det är svårt att säga, men det skulle 

kunna vara möjligt att utnyttja upphovsrättens territoriella begränsning även vad gäller 

originalitetsbedömningen. Men även denna kan som beskrivits redan ha blivit föremål för en 

harmonisering inom EU. Eftersom brukskonst är ett speciellt och särbehandlat område inom 

upphovsrätten behövs här, i egen mening, tydligare lagstiftning på EU-nivå där brukskonsten 

som verkskategori får preciserade bestämmelser om i vilken utsträckning sådana verk ska 

skyddas och på vilket sätt detta ska ske. Alternativt kan detta ske genom ett tydligt formulerat 

prejudikat av EU-domstolen avseende just denna typ av verk. Oavsett på vilket sätt det sker är 

den enda lösningen en enhetlig europeisk lagstiftning. En sådan skulle kunna ge tydliga besked 

föra alla parter, såväl för konsumenter och företag som för praktiserande jurister. 

Såväl lagändringen i sig som en harmonisering av originalitetskriteriet för brukskonst bör 

vara förändringar vilka tas emot med öppna armar av licenstagare och inte minst för de 

formgivare som skapat och skapar åtråvärda möbler och annan design. För licenstagarna 

innebär detta att de kan behålla sin rätt att sälja design till fortsatt höga priser utan risk för att 

förväxlas eller behöva konkurrera med billiga kopior. Likaså gäller givetvis formgivarna själva 

samt att de nu, så som var tanken redan vid upprättandet av Bernkonventionen, kan erhålla ett 

skydd under hela sin livstid och två generationer framåt. 

Men där det finns vinnare finns det inte sällan också förlorare. De uppenbara förlorarna är 

naturligtvis de företag vilka livnär sig på att sälja kopior av design. Likt alla företag så är dessa 

företag ute efter att tjäna pengar. Detta ”kryphål” kan ses som en möjlighet att tjäna stora pengar 

och sannolikt också utan att företagen själva behöver bekosta någon mer omfattande 

marknadsföring för produkterna. Marknadsföringen för produkterna står ju formgivarna och 

licenstagarna för, och har så gjort under 25 års tid. Detta är troligtvis också en av anledningarna 

till att designen kan säljas så billigt. Priset är också något som leder vidare till nästa grupp 

möjliga förlorare av dessa stundande lagändringar, det vill säga konsumenterna. 

Ur ett konsumenthänseende finns det alltid ett intresse att ta del av produkter till ett bra pris. 

Då design rent generellt kan betraktas som något av en statusvara bör det också finnas ett 

intresse av möjligheten att ta del av sådana varor till ett lågt pris. Däremot finns det andra 
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aspekter enligt vilka ett starkt och långt skydd skulle kunna tänkas medföra positiva effekter 

för konsumentledet. Man skulle kunna tänka sig att ett gott immaterialrättsligt skydd kan 

stimulera och motivera formgivare till att producera mer design och således ge konsumenten 

ett större urval att välja på. Frågan är dock vilken effekt ett ökat urval har, om ingen har råd att 

välja. Vad gäller vems intresse som här väger tyngst kan sägas att EU-domstolen hittills har 

ansett att rättshavarnas intressen väger tyngre än allmänhetens intresse att åtnjuta design till ett 

lågt pris. 
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