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Sammanfattning  
 
Syftet med studien är att undersöka vad som är legitimt återbruk och användning av någon annans tidigare 
designat material, i nya formgivna produkter eller verk. Frågeställningarna som diskuterats i arbetet är; 
 

 Hur mycket av någon annans tidigare formgivna material får återanvändas i kommersiella 
återbruksprodukter? 

 Vad är legitimt bruk av ”ready-mades” i konstnärliga verk? 

 Anses det vara ett konstnärligt verk när konstnären inte själv åstadkommit alla delar av verket? 
 
Dessa frågeställningar har diskuterats utifrån juridiska och moraliska perspektiv. Som metod användes en 
litteraturbaserad studie av juridisk litteratur som behandlar immaterialrätt, avgränsat till bestämmelser av lag i 
Sverige. De juridiska reglerna jämfördes sedan med etiska teorier. Resultatet av studien presenteras som en 
diskussion utifrån dessa perspektiv och applicerade på exempelfall.  
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Inledning 

 

Under min utbildning Slöjd, Hantverk och Formgivning vid Linköpings universitet har 

frågan om att använda material som någon annan designat i egna produkter flera gånger 

lyfts. Dels att använda tyger med färdiga mönstertryck, men även annat material som 

inte eleven själv har designat. Denna fråga är även aktuell i olika debatter inom 

kultursektorn idag. 

Under sista året på min utbildning hade jag sex veckors praktik som jag 

valde att ha i Linköpings Stadsmissions textilverkstad som tillverkar Remake-

produkter. Även här är denna fråga aktuell då produktionen som säljs i kommersiella 

sammanhang under märket ”Remake- av Stadsmissionen” helt och hållet utgår från 

material som någon annan tidigare designat. Detta ledde till idén och syftet bakom 

denna uppsats.  

Stadsmissionens Remake-verkstad är en del av det så kallade 

Vär(l)dshuset, och de vill skapa en mångkulturell mötesplats där ”hela världen” är 

välkommen samtidigt som de visar ett gott värdskap för våra nysvenskar 

(Stadsmissionen, 2011). Det är en typ av dagligverksamhet för människor med olika 

typer av funktionsnedsättningar som samarbetar med arbetsförmedlingen, 

socialkontoret och lokala samordningsförbundet och som finansieras med bidrag och av 

Stadsmissionen själva. Huvudsyftet är alltså inte att få in så stor inkomst som möjligt på 

Remake-produkter utan att ge människor en meningsfull sysselsättning.     

   

 

 

Bakgrund 
 

Tanken med arbetet är att undersöka vad som är legitimt återbruk av någon annans 

tidigare designade material och diskutera detta utifrån juridiska och moraliska 

perspektiv.  

Exempel på verk innehållandes någon annans tidigare designat material är 

produkter av ”Remake - av Stadsmissionen”. Här väljer jag ett exempel med en väska 

sydd av rutigt tyg som återanvänts från en kjol, och som har handtag som är gjorda av 

kasserade cykelinnerslangar. Andra exempel på verk som innehåller någon annans 

tidigare designade material är Marcel Duchamps ”Fountain” och ”L.H.O.O.Q” då han 
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använde sig av så kallade ”ready-mades” vilket är vanliga fabrikstillverkade objekt som 

av konstnären valts ut och omvandlas till konstverk endast på grund av konstnärens val, 

verkets sammanhang och eventuellt mindre ändringar.  Duchamp ansåg att konst skulle 

rikta sig till en åskådares intellekt snarare än till sinnena (Stokstad, 2008). 

”Fountain”, skapat år 1917, består av en urinoar i porslin som är vänd 90 

grader och signerad med ett pseudonym; ”R. Mutt” (Stokstad, 2008). Till verket 

”L.H.O.O.Q” skapat år 1919 köpte Duchamp en vykorts-reproduktion föreställande Da 

Vincis Mona-Lisa som han ritade mustasch och skägg på och signerade med sitt eget 

namn. Detta verk kallade han för ett ”assisted ready-made” eftersom han i verket bistod 

med små ändringar, i detta fall ditritad mustasch och skägg, och hans signatur 

(Stokstad, 2008).  

 Det valda objektet i de olika verken har en yttre form som konstnären i 

efterhand förser med ett konstnärligt innehåll, Något som Per Jonas Nordell (1997) 

kallar för en inre form.  

I sådana typer av konstnärliga verk som exemplen ovan kan det te sig 

problematiskt att använda sig av andras formgivna material i ett nytt verk, eftersom 

exemplet Duchamp ursprungligen inte själv har formgett varken urinoaren eller 

vykortet med Mona-Lisa. 

En annan relevant fråga är huruvida det mesta materialet som konstnärer 

och formgivare arbetar med faktiskt redan finns och är skapat av någon annan. 

 

Syfte och problemformulering 
 

Syftet med arbetet är att utifrån juridiska och moraliska perspektiv undersöka och 

diskutera vad som är legitimt återbruk av någon annans tidigare designat material.  

Frågorna jag har att ge klarhet i är följande:  

 

 Hur mycket av någon annans tidigare formgivna material får återanvändas i 

kommersiella återbruksprodukter?   

 Vad är ett legitimt bruk av ”ready-mades” i konstnärliga verk?  

 Anses det vara ett konstnärligt verk när konstnären inte själv åstadkommit alla 

delar av verket?  
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Metod 
 

Metoden är en litteraturstudie med hjälp av juridisk litteratur som behandlar 

immaterialrätt, samt med hjälp av etiklitteratur som diskuterar etiska perspektiv. Jag har 

tittat på juridiska regler samt etiska teorier.  

När det gäller den juridiska litteraturen avgränsade jag mig till 

bestämmelser av lag i Sverige inom immaterialrätten. Jag har tittat på Svensk 

författningssamling, förkortat SFS, som innehåller gällande lagar och förordningar 

(SFS, 2011). Främst tittade jag på lag nummer 1960:729 om upphovsrätt till litterära 

och konstnärliga verk, samt mönsterskyddslagen, SFS 1970:485.  

 Utifrån litteraturen gjordes en kvalitativ textanalys, genom att i 

litteraturen söka det för syftet relevanta innehållet och genom tolkning ge texten 

innebörd och mening i förhållande till syftet (Sjögren, 2009).  

 

Litteratur 

 

Här följer en närmare presentation av litteraturen jag använt mig av till följande avsnitt.  

 Utöver Svens författningssamling som jag hittat på Riksdagens webbsida 

har jag även använt mig av en bok från Nordstedts Juridik, Lagarna inom 

immaterialrätten av Peter Adamsson, et al, som ger kommentarer till lagstiftning 

rörande upphovsrätten enligt SFS 1 januari 2008. 

 Malin Bonthron är verksam både i arbetet med boken Lagarna inom 

immaterialrätten och även Sveriges rikes lag – Immaterialrätt, (2010). Hon är ämnesråd 

vid Justitiedepartementet på Enheten för immaterialrätt och transporträtt och har varit verksam 

inom lagstiftningsarbete och internationella förhandlingar sedan 1999.  

 En författare som återkommer dels i ovanstående litteratur och även boken 

Copyright (2009) är Henry Olsson, juris hedersdoktor vid Stockholms Universitet och 

före detta lagman i Svea hovrätt, som varit verksam i lagstiftningsarbetet sedan början 

av 1970-talet. 
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I lagstiftningsarbetet av upphovsrättslagen om brukskonst och dess 

upphovsrättsliga skydd arbetar Föreningen Svensk Forms Opinionsnämnd, som är ett 

särskilt organ som ger uttalanden om brukskonstens upphovsrättsliga skydd. De ska 

som opartiskt organ avge yttranden i upphovsrättstvister inom föreningen Svensk 

Forms verksamhetsområde. Nämnden prövar om anmälda bruksföremål enligt deras 

mening har skydd enligt gällande svensk upphovsrätt (Svensk Forms Opinionsnämnd, 

2001). 

Rätten till det visuella (1997) är en akademisk avhandling på doktorsnivå 

av Per Jonas Nordell, juris kandidat vid Stockholms Universitet. 

 Per Jonas Nordells mor Marianne Levin, professor och juris doktor står 

tillsammans med Marianne Gille bakom boken Plagiat, stöld, förebild, inspiration 

(1990) som belyser 50 fall där designers och företag upplevt sig plagierade och är 

ursprungligen en dokumentation av en utställning som arrangerades av Marianne Gille 

på Design Center i Stockholm. Boken innehåller även fakta och förklaringar i ämnet.  

 Skapandets rätt (2009) är en avhandling av Martin Fredriksson Vid 

Filosofiska fakulteten på Linköpings universitet och behandlar den svenska 

upphovsrättens utveckling och ger en viktig bakgrund till de senaste årens 

upphovsrättsdebatt.  

 

Lagstiftning  

 

Här förklaras olika typer av skydd för upphovsrättsligt material. Jag förklarar 

upphovsrättslagen, vad de olika typerna av skydd innebär, samt begreppet ”verkshöjd”.  

Upphovsrättslagen är en del av rättsområdet som kallas för 

”immaterialrätt” (Olsson, 2009).  Henry Olsson (2009) inleder sin förklaring till 

immaterialrätt och upphovsrättsskydd på följande vis: 

 

Var och en som t.ex. målar en tavla eller en akvarell, komponerar ett musikstycke eller 

skriver en bok eller en artikel eller rentav ett inte alltför banalt privatbrev eller sms är 

upphovsman till ett verk, dvs. ett intellektuellt alster som kan utnyttjas på olika sätt och 

som kan ha skydd enligt upphovsrättslagen (Olsson 2009, s. 19).  
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Upphovsrättslagen 

 

Enligt SFS 1960:729 § 1 anses att:  

 

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett 

om det är 

 

1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 

2. datorprogram, 

3. musikaliskt eller sceniskt verk, 

4. filmverk, 

5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 

6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 

7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt (SFS 1960:729, § 1). 

 

Med begreppet ”upphovsrätt” menas rättsreglerna som ger upphovsmannens rätt till sitt 

alster och skydd mot att alstret utan lov utnyttjas av andra (Olsson, 2009). För 

bildkonstverk, inklusive fotografiska verk, och för alster av byggnads- eller 

bruksföremål är upphovsmannen och rättighetshavaren till verken konstnären som 

skapat verket (Bonthon et al, 2010). Enligt SFS (SFS,1960:729) innefattar 

upphovsrätten rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det, samt att 

göra verket tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, samt i 

översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart, eller i en annan teknik 

(SFS 1960:729). 

Skyddet för upphovsrätt fås automatiskt, utan anmälan och registrering till 

skillnad mot patent och mönsterskydd (Olsson, 2009). Dock krävs det att verket i fråga 

uppnår verkshöjd för att upphovsrättsskyddet ska erhållas (Bonthon et al, 2010).  För att 

ett verk skall uppnå verkshöjd ska verket vara ett resultat av en skapande verksamhet 

och vara präglat av självständighet och originalitet (Svensk Forms Opinionsnämnd, 

2001). Upphovsmannen har ett skydd för sin ideella rätt och ska inte heller behöva se 

sitt verk i kränkande sammanhang (Gille & Levin, 1990). 

 

Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller 

egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i 

sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen (SFS 

1960:729, § 3).  
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Upphovsrätten ger upphovsmannen två typer av rättigheter till verket. 

Ekonomiska rättigheter respektive ideella rättigheter. Båda är ensamrättigheter: med 

det menas att ingen annan än upphovsmannen eller någon med hans tillstånd får bruka 

verket i de fall som upphovsrätten omfattar. Detta gäller verket både i ursprunglig form 

samt exempelvis översättning och i bearbetning (Olsson, 2009). De grundläggande 

ekonomiska rättigheterna är: 

 

- Rätten att tillåta eller förbjuda varje form av mångfaldigande av verket, dvs. 

framställning av exemplar i vilken form de vara må,  

- En rätt att tillåta eller förbjuda att verket görs tillgängligt för allmänheten. 

(Olsson, 2009, s. 20)  

 

Att göra ett verk tillgängligt för allmänheten kan enligt Olsson göras på fyra olika sätt 

(Olsson, 2009); 

1)  Genom överföring till allmän distans, till exempel genom TV eller radio 

2)  Genom att verket framförs offentligt för en publik, exempelvis på en 

teater eller i en konsertsal eller om exemplar av verket visas offentligt 

för närvarande publik, till exempel i en utställningslokal.  

3)  Genom att exemplar av verket sprids till allmänheten. 

4)  Genom försäljning eller uthyrning. 

 

De grundläggande ideella rättigheterna är: 

 

- Rätten att bli namngiven i samband med att verket utnyttjas, 

- Rätten att motsätta sig kränkande behandling av verket, dvs. att detta ändras eller 

görs tillgängligt för allmänheten i en form eller i ett sammanhang som är kränkande 

för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart (Olsson, 

2009, s. 21) 

 

 

Intrång i upphovsrätt är straffbart och kan leda till fängelse i högst två år. Ersättning för 

olovligt utnyttjande av upphovsrättsligt skyddade verk skall alltid utgå (Gille & Levin, 

1990). Skyddstiden enligt upphovsrättslagen är tidsbegränsad till hela upphovsmannens 

livstid samt utgången av 70:e året efter upphovsmannens dödsår, därefter försvinner 

ensamrätten på verket och det ses som allmän egendom (Svensk Forms 
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Opinionsnämnd, 2001). Översättningar och bearbetningar av verk har samma skyddstid 

(Bonthon et al, 2010). 

Att märka verk med copyright-symbolen, tillkomstår och 

upphovsmannens namn är inte nödvändigt varken i Sverige eller i Europa, men den har 

viss betydelse för skydd i USA (Svensk Forms Opinionsnämnd, 2001). 

 

  

Verkshöjd 

 

I Upphovsrättsligt skydd för brukskonst (Svensk Forms Opinionsnämnd, 2001) står det 

att för att ett alster ska skyddas måste det svara mot upphovsrättens krav på vad som 

utgör ett konstnärligt verk, verket skall vara av så kallad ”verkshöjd”. För att dessa ska 

uppnås ska en produkt vara ett resultat av en skapande verksamhet och vara präglat av 

självständighet och originalitet (Svensk Forms Opinionsnämnd, 2001). Även Martin 

Fredriksson (2009) framhåller att originalitet är en av grundpelarna i upphovsrätten och 

verket måste vara ett unikt och originellt uttryck för konstnären eller skaparens 

personlighet. Olsson (2009) menar dock att det i upphovsrättslagen inte finns en 

definition eller beskrivning på vad kravet på originalitet eller verkshöjd innebär. 

(Olsson, 2009). Vidare förklarar Olsson (2009) att för att ett verk skall uppnå verkshöjd 

och därmed skyddas av upphovsrättslagen krävs det att verket når ett visst mått av 

självständighet och originalitet. Verket skall ha en särprägel i den meningen att verket 

är ett resultat av en individuell andlig skapande verksamhet. Produkten skall alltså ha en 

så personlig eller säregen prägel att två personer som arbetar oberoende av varandra 

inte skulle kunna uttrycka ett alster med likadant innehåll på samma sätt, det så kallade 

”dubbelskapandekriteriet” (Olsson, 2009). Per Jonas Nordell (1997) menar att gränsen 

för verkshöjd går mellan skapande och icke skapande verksamhet och att termen 

”verkshöjd” har blivit allmänt accepterad som en beteckning på den skaparkraft som 

måste framträda i ett alster för att erhålla upphovsrättsligt skydd (Nordell, 1997).  

Både estetiken och upphovsrätten har sedan 1700-talets mitt betraktat 

originalitet som ett grundkriterium för konstnärligt skapande (Fredriksson, 2009). Det 

är avgörande vilket helhetsintryck formen ger, eftersom upphovsrättslagen skyddar 

verket i sig som resultat, men inte tekniken, stildragen eller dylikt (Svensk Forms 

Opinionsnämnd, 2001). Det är även oväsentligt för upphovsrättslagen om verket är bra 
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eller dåligt; kvaliteten på verk har alltså inget med skyddet att göra utan är upp till 

marknaden att bestämma (Gille & Levin, 1990).  

Julie Van Camp (1994, s. 7) sammanfattar kraven på verkshöjd eller 

originalitet med två punkter. 1) Verket skall inte ha funnits innan utan har skapats av 

skaparen eller konstnären. 2) Konstnären eller skaparen av verket skall genom sitt 

skapande ha uppnått graden av originalitet, det vill säga gett verket ett unikt och 

originellt uttryck.   

 

 

Mönsterskydd 

 

Svensk Forms Opinionsnämnd menar att” [m]ed mönster avses förebilden för en varas 

utseende eller för ett ornament” (2001 s. 115). 

Avsikten med mönsterskyddslagen från 1970 är att det ska vara ett 

speciellt skydd för att stimulera till nyskapande och åstadkomma bättre design. 

Genom mönsterskyddslagen möjliggörs skydd för nyskapande 

formgivning inom så väl hantverk som industri, oavsett om det gäller prydnads- eller 

nyttoföremål. Skyddet ges i form av ensamrätt genom registrering hos patent- och 

registreringsverket som förprövar om mönstret uppfyller lagens krav på nyhet och 

skillnad, samt övriga regelförutsättningar (Bonthon et al, 2010). 

 Mönsterskyddslagen 1970:485 § 1 förklaras på följande vis;  

  

1. mönster: en produkts eller produktdels utseende, som bestäms av själva produktens 

detaljer eller av detaljer i produktens utsmyckning särskilt vad gäller linjer, konturer, 

färger, former, ytstrukturer eller material, 

2. produkt: ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål, inbegripet delar som 

skall monteras till en sammansatt produkt, förpackningar, utstyrsel, grafiska symboler 

och typsnitt, men inte datorprogram, 

3. sammansatt produkt: en produkt som genom att den är sammansatt av flera utbytbara 

beståndsdelar kan tas isär och på nytt fogas samman, 

(SFS 1970:485) 

  

Ornament är precis som namnet säger en dekor av yta för alla slags varor. Den kan även 

vara tredimensionell, till exempel i form av relief (Svensk Forms Opinionsnämnd, 

2001). 
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 Mönstret är registrerbart om det väsentligt skiljer sig från vad som blivit 

känt före ansökningsdatumet. En skyddbar design får inte tidigare ha blivit känd, den 

får inte heller tidigare ha visats eller publicerats före ansökningsdatumet. Designen får 

dessutom inte vara identisk med någon tidigare känd design i Sverige eller utomlands 

(Gille & Levin, 1990). SFS 1970:485 förklarar detta i § 2; 

 Mönsterrätt kan någon få endast om mönstret är nytt och särpräglat. 

Ett mönster anses som nytt om inget identiskt mönster har gjorts allmänt tillgängligt före 

dagen för registreringsansökan eller, om prioritet åberopas enligt 8-8 d §§, före 

prioritetsdagen. Mönster skall anses som identiska trots att de skiljer sig åt, om 

skillnaderna föreligger endast i oväsentliga avseenden. 

Ett mönster anses ha särprägel om en kunnig användares helhetsintryck av mönstret 

skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt 

före den dag som anges i andra stycket. Vid bedömningen av om mönstret har särprägel 

skall hänsyn tas till det variationsutrymme som funnits för formgivaren vid framtagandet 

av mönstret (SFS 1970:485). 

 

Det är mönsterenheten vid Patent- och registreringsverket som granskar och registrerar 

mönsterskyddsansökningar. Ett registrerat skydd för mönstret finns därefter i fem år, 

och kan sedan förnyas i ytterligare två femårsperioder, till en maximal tid av 15 år. Var 

fjortonde dag publiceras verk i Mönstertidningen Registreringstidning för mönster och 

på detta sätt ges andra en chans att invända mot mönsterregistreringen (Svensk Forms 

Opinionsnämnd, 2001, Gille & Levin, 1990). 

Mönsterskyddet ger ensamrätt att i Sverige yrkesmässigt använda för 

varor som mönstret registrerats på samt även likartade varor, med det menas varor av 

samma upphovsman och varumärke. Visuell och funktionsmässigt ser kunden att 

varorna hör ihop eller kommer från samma varumärke. (Svensk Forms Opinionsnämnd, 

2001).  

Att ha yrkesmässigt ensamrätt till att använda varor innebär att ingen 

annan än innehavaren får lov att utnyttja mönstret och inte heller något annat mönster 

som inte väsentligt skiljer sig från det ursprungliga. Detta innefattar tillverkning, 

import, utbjudande, saluhållande, överlåtelse och uthyrning och det tas inte i beaktning 

om den som begår mönsterintrånget är medveten om detta eller inte (Gille & Levin, 

1990). 
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Rättsinnehavaren får vid registreringen ett papper på sin rätt. Skyddet som 

mönsterrätten ger omfattar endast den yttre formen och inte funktionen. I varje fall fås 

dock ett skydd mot mer eller mindre identiska efterbildningar; det avgörande är dock 

inte detaljer utan helheten. Rättsinnehavaren till formen kan få ersättning både för 

utnyttjandet och för den eventuella skada denne har fått vid brott mot mönsterrätten 

(Gille & Levin 1990).  

 

 

Varumärkesskydd 

 

Varumärkesrätten avser att skydda en innehavare mot att någon annan använder 

kännetecken som är förväxlingsbart med hans eget varumärke. En 

varumärkesinnehavare ska ha möjlighet att skilja sina varor från andras likande varor 

vid försäljning. Dock är en förutsättning för varumärkesskydd att designen har en 

särskiljningsförmåga. Med detta menas att kunden ska kunna skilja detta varumärke 

och dess produkter från andra varumärken och produkter. Kunden ska känna igen 

varumärket bland andra och enkelt kunna hitta rätt på marknaden. Skyddet uppkommer 

antingen vid registrering eller vid inarbetning (Gille & Levin, 1990). Enligt lagen är ett 

varumärke inarbetat när det är allmänt känt som kännetecken för näringsidkarens varor 

bland dem de vänder sig till. Cirka 35-50 procents kännedom av varumärket kan krävas 

bland varumärkets påtänkta kunder. Inarbetning krävs dock inte vid registrering. 

Varumärkesskyddet är inte tidsbegränsat utan fås i perioder om 10 år och kan förnyas 

hur många gånger som helst (Gille & Levin, 1990). 

I varumärkesrätten anses det som intrång när någon använder samma eller 

liknande kännetecken på samma eller liknande varor eller tjänster. Intrång i 

varumärkesrätten är straffbart (Gille & Levin, 1990). 

 

 

Brukskonstskydd 

 

Brukskonst är en särskild kategori konstnärliga verk och brukskonstskyddet avser alltså 

ett skydd för en bruksvaras form.  Svensk Forms Opinionsnämnd, (2001) skriver att i 

samband med att den nya lagstiftningen för brukskonst infördes 1970 framhöll 

departementschefen att brukskonst så långt det är möjligt skall bedömas utifrån samma 
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värderingar som vid bedömning av andra konstnärliga alster, dock ska hänsyn tas till att 

det kan vara låg variationsmöjlighet vid vissa typer av produkter som en följd av till 

exempel funktion, materialval och tillverkningsmetod (Svensk Forms Opinionsnämnd, 

2001).  En princip är att: 

 

Produkten skall ha fått en sådan individuell och konstnärlig gestaltning att risken för att 

samma produkt också skall framkomma genom annans självständiga skapande är 

obefintligt eller mycket ringa (Svensk Forms Opinionsnämnd, 2001, s 114-115).  

 

Patent 

Ett svenskt patent erhålls genom ett registreringsförfarande som behandlas av Patent- 

och registreringsverket med förkortningen PRV.  Ett grundläggande kriterium för att 

erhålla patent är att den sökande har kommit på en uppfinning som ska kunna 

tillgodogöras industriellt, detta brukar översättas med att uppfinningen har en teknisk 

karaktär, Anders Lindgren förklarar detta med att uppfinningen skall vara en lösning på 

ett tekniskt problem. Den måste även precis som vid mönsterregistrering anses vara ny 

och skilja sig väsentligt mot vad som tidigare är känt, produkten skall nå så kallad 

uppfinningshöjd, vilket motsvarar det konstnärliga begreppet verkshöjd som finns 

beskrivet ovan.  

Ett patent innebär att man som innehavare kan hindra andra från att 

utnyttja uppfinningen. När ett patent är beviljat kan innehavaren stämma för intrång och 

begära skadestånd (Lindgren, 2008). Patent har mycket lite med design och en produkts 

utseende att göra, utan vänder sig till produkter med mer teknisk- karaktär.  

 

 

Sammanfattning 

 

Upphovsrätten fås automatiskt om verket uppnår verkshöjd. Även brukskonst och 

bruksvaror omfattas sedan år 1970 av upphovsrätten genom brukskonstskyddet. 

Upphovsrätten är tidsbegränsad till 70 år efter konstnärens eller upphovsmannens död. 

Det går även att komplettera det upphovsrättsliga skyddet genom att ansöka om 

mönsterskydd, patent och varumärkesskydd om verket uppnår kriterierna för dessa 
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skydd.  Föreningen Svensk Forms Opinionsnämnd är ett särskilt organ som ger 

uttalanden i lagstiftningsarbetet om brukskonstens upphovsrättsliga skydd.  

 

Att återanvända tidigare designat material  
 

Att återanvända eller använda sig av andras verk, designade material och konst kan vara 

något problematiskt, samtidigt är det ett fenomen som under lång tid förekommit och än 

idag fortfarande är attraktivt inom konst, design och hantverk.  

 

Upphovsrätten om ändringar i verk 

 

En upphovsman ska enligt upphovsrätten vara skyddad emot att ändringar görs i hans 

verk utan överenskommelse, om inte ändringarna är nödvändiga för den avsedda 

användningen. Mönsterrätten innehåller ingen motsvarad regel, så utan en 

överenskommelse om ändringar i design finns det inget lagligt stöd att motsätta sig 

ändringar vid över- eller upplåtelse (Gille & Levin, 1990). Detta är enligt Gille och 

Levin oftast aktuellt mellan designer och tillverkare. Det mönsterrättsliga skyddet har 

normalt inget större skyddsomfång, vilket gör att en tillverkares senare ändringar kan 

betraktas som en så pass självständig bearbetning att den inte omfattas av skyddet (Gille 

& Levin, 1990). 

Följande gäller enligt SFS 1960:729, § 26 c; ”Ägaren till en byggnad eller 

ett bruksföremål får ändra egendomen utan upphovsmannen samtycke” (SFS 

1960:729).   

Enligt Peter Adamsson et al, (2008) finns ofta ett berättigat intresse hos 

objektens ägare att göra ändringar i verken. Sådana ändringar kan enligt § 26 c göras 

utan upphovsmannens samtycke. Vid lagutskottet 1960 uttalade man att det är ovanligt 

att ändringar av byggnader och bruksföremål är kränkande för upphovsmannen. I fråga 

om byggnader förhindrar det allmännas tillsyn över byggnadsverksamheten kränkande 

ingrepp, och att bruksföremål ofta tillverkas i serier, varför ändringar i ett exemplar 

sällan berör upphovsmannens ideella rätt. Därför ansåg utskottet att behovet av skydd 

mot kränkande ändringar var litet.  

  Ändrade byggnader och bruksföremål får med stöd av bestämmelse enligt 

§ 3 i Statens Offentliga utredningar, 1956:25 och proposition 1969:17 utbjudas till 
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försäljning eller på annat sätt göras tillgängliga för allmänheten (Adamsson et al, 2008, 

s 58).  

 Adamsson et al, framhåller dock att upphovsrätten för litterära och 

konstnärliga verk lyder något annorlunda. Där gäller upphovsrätten inte bara i den form 

verket var när upphovsmannen skapade det, till exempel får en roman inte göras om till 

film utan att upphovsmannen samtycker. Inte heller teckningar, karaktärer och annat 

från verket får utnyttjas för produkter, så kallad merchandising, utan upphovsmannens 

samtycke (Adamsson et al, 2008). Även Olsson (2009) framhåller att 

”ensamrättigheterna” betyder att ingen annan än upphovsmannen eller någon med 

dennes tillstånd får vidta några åtgärder i form av ändringar, exempelvis översättning 

eller bearbetning.  

 

 

Bearbetning av verk 

 

Som Olsson (2009) tidigare framhållit har upphovsmannen ensamrätt till verket i 

ursprungligt eller ändrat skick, och har därför också rätt att bestämma om verket skall 

utnyttjas också i bearbetat eller översatt skick så länge verket i det nuvarande skicket 

fortfarande har sitt individuella innehåll i den utformning som upphovsmannen gett. En 

bearbetning av ett verk kan ske inom samma konstart, till exempel omarbetningar, men 

det kan också ske från en konstart till en annan, till exempel att en roman görs till film 

eller att en målning är en förebild för en akvarell. Bearbetaren kan få upphovsrätt till 

verket i sin nya gestalt, dock inte verket i sin originalform. Rättigheterna till verk kan 

alltså existera bredvid varandra. Enligt Lagen om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk § 4 framhålls att den som översatt eller bearbetat ett verk eller 

överfört till annan konstart, har upphovsrätt till verket i denna gestalt, men får inte 

förfoga över verket så att det strider mot upphovsrätten till originalverket, vidare finns 

att läsa att om någon i fri anslutning till ett verk skapat ett nytt självständigt verk är 

denna upphovsrätt inte beroende av rätten till originalverket (SFS, 1960:729).  Vidare 

följer § 5  

 

Den som genom att sammanställa verk eller delar av verk åstadkommit ett litterärt eller 

konstnärligt samlingsverk har upphovsrätt till detta, men hans rätt inskränker icke rätten 

till de särskilda verken (SFS, 1960:729).   
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För att det bearbetade verket ska få skydd i sitt nya skick måste dock vissa 

förutsättningar uppfyllas, precis som ett originalverk. Ett av dem är att omvandlingen 

skall vara ett resultat av en individuell andlig skapande verksamhet (Olsson, 2009). 

Denna förutsättning anses dock oftast som uppfylld om ett verk översätts eller överförs 

till en annan konstart, dock ej om ändringarna görs mekaniskt eller rutinmässigt, till 

exempel om en kompositions tempo ändras, eller om en skrift överförs till ett 

datormaskinläsbart språk eller en översättning av ord för ord i en text med hjälp av en 

översättningsdator. En annan förutsättning är att det som översätts eller överför anses 

vara av verkshöjd (Olsson, 2009). Översättaren eller bearbetarens skydd och rätt gäller 

oavsett om denne gjort omformningen av verket lovligt eller inte, dock får personen inte 

utnyttja bearbetningen om den ej är lovligt gjord (Olsson, 2009). 

Nordell (1997) menar att det på samma sätt som det finns en gräns mellan 

skapande och annan verksamhet inom verkshöjden finns det en gräns mellan skapande 

och ”efterbildning” av verksinnehåll. Han menar att inspirationen från andra verk är fri 

medan efterbildning är intrång. En sammanställning av skyddat eller oskyddat 

medieinnehåll kan i vissa fall resultera i uppkomsten av nya verk. Avslutningsvis anser 

Nordell att gränserna för dessa frågor är svåra att urskilja i både teorin och i enskilda 

fall i praktiken (Nordell, 1997).  

Konstnärer och skapande människor responderar till skapelser som redan 

finns, och konst är inte skapad avskärmat från verkligheten, vilket gör det svårt för 

konstnären att undvika influenser från den kulturella miljö konstnären vistas i (Van 

Camp, 1994). Van Camp anser att upphovsrättslagen inte har något magiskt svar på 

frågan om vad som är tillåtet och moraliskt rätt i frågan om att använda någon annans 

konst i ett nytt verk, utan att lagen diskuterar och ger ett flertal exempel på hur reglerna 

kan användas i olika situationer.  

Van Camp använder termen ”derivative work” som kan översättas med 

osjälvständigt verk, och förklarar att lagens definition av detta är ett verk som är baserat 

på ett eller flera redan existerande verk. Det finns även andra tolkningar och 

definitioner: till exempel att det är ett enskilt nytt verk som härstammar från eller kan 

bli spårat till ett verk som existerar innan och som innehåller några av originalets 

attribut. Upphovsrätten sträcker sig endast till materialet som tillkommit från 

konstnären av det nya verket, skilt från attributen som tidigare fanns i verket. En annan 

tolkning är att det endast är modifikationerna på det nya verket som är ett originalverk 

och inte helheten av det som är skapat av det tidigare existerande verket. Om det är 
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något nytt som skapats är det alltså endast ett tillägg till det tidigare existerande verket, 

inte ett enskilt nytt verk (Van Camp, 1994).  

 Ett originalverk består dels av materialet verket är tillverkat av och dels av 

konstnärens skicklighet eller estetiska förmåga. Van Camp menar att konstnärens 

förmåga att använda ett existerande material i ett originalverk är kreativt och 

beundransvärt. Här kommer även etiken in; Van Camp vill klargöra vem som äger 

materialet som används och att man samtidigt som man kritiserar en konstnär för stöld 

och verkets originalitet kan berömma skaparen för att tar vara på materialet på ett bra 

sätt i dennes verk. Upphovsrätten accepterar enligt Van Camp användandet av material 

som det är fri tillgång på, men om materialet består av ett konstverk vill rätten veta om 

konstnären har rätt att använda materialet och om konstnären kan förhindra andra från 

vidare användning av det ursprungliga materialet. Material som det är fri tillgång på kan 

vara material som inte är upphovsrättsskyddat, till exempel material som upphovsrätten 

tidsmässigt gått ut på, eller enkla geometriska mönster och former som inte går att 

upphovsrättsligt skydda. 

 Van Camp ger ett exempel: om en konstnär draperar The Washington 

Monument (designat av arkitekten Robert Mills (1781 – 1855), vilket innebär att 

upphovsrätten för konstverket gick ut år 1925) i rött band, kan konstnären inte säga sig 

äga monumentet, och kan därför inte förhindra att någon annan använder sig av samma 

material för ett annat verk.  

Van Camp tror att svaret på upphovsrättsfrågan finns i konstnärens 

förmåga till originalitet i ett verk. Originalitet är enligt Van Camp en central del i den 

konstnärliga upphovsrätten och ett av kraven för att ett verk skall uppnå verkshöjd och 

omfattas av upphovsrättslagen. Vidare framhåller hon att ett verk ofta benämns som ett 

original trots att skaparen av verket inte själv från grunden tillverkat materialet som 

verket är utfört i. Bildkonstnären behöver inte vara kemist och själv ha utvunnit oljorna 

som färgen hon målar med består av och snickaren behöver inte vara en bonde som 

odlat trädet som bordet hon tillverkat består av.  

 Van Camp förklarar ett verks originalitet som att någon har fört verket till 

existens, innan verket skapades av konstnären fanns det inte, och nu finns det. 

Konstnären eller skaparen av verket skall utöver detta genom sitt skapande ha uppnått 

graden av originalitet, det vill säga gett verket ett unikt och originellt uttryck (Van 

Camp, 1994). 
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Ready-mades  

 

Vi applicerar Van Camps teori på ett exempel; Marcel Duchamps ”Fountain”, där han 

tog en redan existerande urinoar, gav den ett namn och ställde ut den som ett konstverk. 

Enligt Van Camps teori är första frågan om han förde verket till existens. Duchamps 

handling inom konstvärlden och hans placering av objektet gjorde att det istället för ett 

enkelt objekt betraktas som ett konstverk. Urinoaren existerade dock innan, men inte 

som ett konstverk utan snarare som det den var till för från början. Duchamp förde 

alltså verket som konst till dess existens. Den andra frågan är om verket är utfört så att 

det uppnår en hög grad av originalitet. Stokstad anser att Duchamp var skicklig i sin 

estetiska insikt och att det var just hög grad av originalitet som Duchamp vid denna tid 

uppnådde (Stokstad, 2008).  

Det valda objektet har en yttre form, det visuella som konstnären förser 

med ett konstnärligt innehåll, konstverkets idé, en så kallad inre form (Nordell, 1997). 

Detta var något som Duchamp ville uppnå med sin konst, att den skulle rikta sig till en 

åskådares intellekt snarare än till sinnena (Stokstad, 2008). Verkets originalitet ligger då 

inte i själva föremålet, den yttre formen utan i konstverkets idé, den inre formen. 

Nordell (1997) anser att den enda skillnaden mellan det ursprungliga alstret och det nya 

konstverket är den nya upphovsmannens syfte. Syftet är dessutom inte att plagiera. 

Vidare framhåller Nordell att utnämnandet av objektet till ett konstverk inte bör 

innebära att alstret kan bli präglat av upphovsmannens individualitet, men i extrema fall 

kan konstnären genom sitt val prägla alstret så att objektet kan uppfylla kravet på 

individualitet och verkshöjd (Nordell, 1997). 

 

Sammanfattning 

 

Det står klart att ändringar och återanvändningar inte bör vara kränkande mot den 

ursprungliga upphovsmannen. Det är i vissa fall tillåtet att göra ändringar i någon 

annans verk, och byggnader med ändringar får bjudas ut till försäljning. Dock lyder 

upphovsrätten för litterära och konstnärliga verk annorlunda. Där gäller upphovsrätten 

för verket även i andra former än den ursprungliga. Man får till exempel inte ändra eller 

bearbeta ett verk, eller flytta det från en konstart till en annan, till exempel göra bok till 

film eller tecknade karaktärer till merchandice utan den ursprungliga upphovsmannens 
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tillåtelse. Om tillåtelsen från upphovsmannen finns är det dock fritt för omarbetningar 

och personen som gjort omarbetningen får då upphovsrätt på det modifikationen i det 

omarbetade verket om det uppnår verkshöjd.  

 Material som det är fri tillgång till och även material där den 

tidsbegränsade upphovsrätten har gått ut får användas fritt.  

 

Etik och moraliska rättigheter 

 

I likhet med Van Camp anser jag att etiken spelar en viktig roll i denna fråga. I detta 

avsnitt använder jag mig av Göran Collstes bok Inledning till etiken, (2010) samt 

Torbjörn Tännsjös Grundbok i normativ etik (2003). Collste är professor i tillämpad 

etik, vid Linköpings universitet, och Tännsjö är professor i praktisk filosofi vid 

Stockholms universitet.  

Dels behövs det klargöras vem som äger materialet som används, och 

många etiska teorier har en helt annan syn på förvärv än lagstiftningen. Van Camp 

menar att man kan och ska berömma skaparen för att hon tar vara på materialet på ett 

bra sätt i dennes verk, och därför göra moraliskt rätt för sig i fallet (Van Camp, 1994). 

För att människor ska kunna leva tillsammans i ett samhälle måste 

människorna följa normer och regler. Vissa finns i form av lagar, och den som bryter 

mot dem blir bestraffade som följd.  De flesta normer finns dock inte nedskrivna i form 

av lagar men de är kända och accepterade av samhällets människor och vi förväntar oss 

att dessa följs. En unik mänsklig egenskap är att vi kan leva oss in i hur andra levade 

varelser har det, vi vet vad det innebär att uppleva lycka och lidande. Förmågan till 

inlevelse är en viktig utgångspunkt för moral (Collste, 2010). Det finns många olika 

etiska teorier och att gå igenom dem alla är inte relevant för uppsatsen men nedan följer 

några exempel som tar upp rättigheter och äganderätt, eftersom dessa är mest relevanta i 

förhållande till mitt syfte och min problemformulering. 
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Moraliska rättigheter 

 

Torbjörn Tännsjö förklarar en rättighet förenklat som att rätten till något, som i detta 

fall benämns som X: 

 

Min rätt till något, X, innefattar två moment.  För det första innebär min rätt till X en 

garanti för att jag handlar moraliskt riktigt, då jag förfogar över X som jag vill. För det 

andra, om någon skulle försöka hindra mig från att göra som jag vill med X, handlar 

denne fel. (Tännsjö, 2003, s. 80). 

 

Enligt Tännsjö handlar jag moraliskt rätt då jag gör bruk av det jag har moralisk rätt till, 

i detta fall X, den som försöker hindra mig handlar därför moraliskt orätt, oavsett vad 

lagen säger. Jag får dock bara utöva mina rättigheter på ett sätt som inte kränker andras 

motsvarande rättigheter. Tännsjö tar upp ett exempel som råder följande; Jag får bruka 

min yxa för att fälla träd, sälja den, kasta bort den, förstöra den, o.s.v., men jag får inte 

använda den till att slå i huvudet på en medmänniska (Tännsjö, 2000). 

Enligt Tännsjö (2000) har individen enligt rättighetsläran rätt till sig själv, 

sin egen kropp och sina egna talanger. Rättigheten kan även räknas till olika ting, i 

första hand genom ett ursprungligt förvärv. Åsikter om hur ett förvärv går till, går isär 

hos anhängarna av rättighetsläran. Den genomgående tanken är dock densamma; att den 

som först lägger beslag på något också har rätt till det, förutsatt att han inte genom 

förvärvet försätter någon annan i en sämre situation än den var innan hans förvärv.  

En av de mest kända filosoferna inom rättighetsläran är den engelska 

filosofen John Locke som har en religiös utgångspunkt till äganderätten. Ägandet 

medför inte bara rättigheter utan också vissa skyldigheter. Han ansåg att gud hade givit 

allmänningen åt oss alla, men det var tillåtet för en individ att privatisera det som var 

gemensamma ägor, förutsatt att villkoret uppfylldes. Detta villkor var enligt Tännsjös 

tolkning av Locke följande;  

 

Ingenting ’ …gavs av Gud till människorna för att förstöras eller göras odugligt’ och att 

’människokärleken’ ger ’...var och en rätt till så mycket av den andres överflöd som 

behövs för att förhindra att han drabbas av svårt armod, när han inte på annat sätt kan 

försörja sig’ (Tännsjö, 2000, s 83). 

 



23 

 

 Lockes menade att det bara var genom att skapa eller bearbeta något genom arbete som 

man blev moralisk ägare till det. Det räckte alltså inte att man var den första som hittade 

det, det gällde alltså även att bruka egendomen.  

Om någon trots allt kränker mina rättigheter har jag rätt att ta tillbaka 

egendom jag blivit av med, eller på annat sätt värja mig mot den som angripit mina 

rättigheter. Här går det att se en tydlig skillnad jämfört med svensk rättspraxis, till 

exempel får jag enligt svensk rättspraxis inte ta tillbaka min cykel om någon har stulit 

den och jag senare påträffar den, medan jag enligt rättighetsläran har rätt att ta tillbaka 

min stulna egendom (Tännsjö, 2000).  

 

Etisk beslutsmodell  

 

Vid moraliska problem kan det vara viktigt att strukturera problemet för att veta mer 

exakt vad man har att ta ställning till.  Collste och Tännsjö har modeller för att förenkla 

att ta etiska beslut. Tännsjö (2003) har en något förenklad modell för tillämpad etik. För 

att nå kunskap om vad vi bör göra i en praktisk fråga bör vi 1) söka oss till korrekta 

moraliska principer för att kunna tillämpa dem på fallet i fråga. Tännsjö menar att 

genom att man redogör för moraliska principer, tillsammans med 2) redogörelsen för 

relevant fakta får fram 3) en slutsats i hur man ska lösa det praktiska problemet. Genom 

denna modell menar Tännsjö att den praktiska slutsatsen får en förklaring, vi vet både 

hur vi ska handla och varför.  

Collstes modell är mer utförlig och vidare kommer jag att ge ett exempel på 

etiskt resonerande enligt Collstes modell (Collste, 2010, s.27). 

 

1. Problemformulering 

Hur ser problemet ut?  

 

”Remake - av Stadsmissionen” tillverkar i sin produktion bland annat väskor, 

jag väljer här ut ett exempel; en väska tillverkad av ett vävt rutigt ylletyg som 

ursprungligen kommer från en kjol, med handtag eller axelremmar som är 

tillverkade av avlagda cykelinnerslangar. Väskan är slutligen försedd med 

märket ”Remake - av Stadsmissionen”. Allt material är återanvänt och skänkt 

dels från en cykelbutik och dels från en privatperson. Problemformuleringen här 

är; är det tillåtet att tillverka och kommersiellt sälja denna väska?  
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2. Informationssamlande 

Vilken information krävs för att ta ställning till problemet? 

 

Vi har ingen information om vem som designat kjolen som produkten tillverkats 

av, det finns ingen information i själva plagget om vem som designat tyget och 

dess mönster och inte heller vem som designat plagget som helhet. På vissa av 

cykelinnerslangarna som är skänkta av en cykelbutik finns tillverkarens 

varumärke, samt någon form av produktkod eller märkning.  

Enligt SFS 1960:729, § 26 c gäller följande: ”Ägaren till en 

byggnad eller ett bruksföremål får ändra egendomen utan upphovsmannen 

samtycke” (SFS 1960:729).  Enligt Adamsson et al (2008) får man med stöd av 

bestämmelse enligt § 3 i Statens Offentliga utredningar, 1956:25 och proposition 

1969:17, ändra enskilda verk av bruksföremål, och utbjuda dessa till försäljning 

eller på annat sätt göras tillgängliga för allmänheten. Dock får jag inte enligt de 

grundläggande ideella rättigheterna på något sätt kränka verket eller 

upphovsmannen.  

 

 

3. Alternativställande  

Vilka är handlingsalternativen? 

 

Använda materialet eller inte använda det, samt bjuda ut produkten eller verket 

till försäljning eller att låta bli att göra det.  

Kontakta tillverkaren om denne går att finna och fråga om det är okej att 

använda sig av dennes verk. 

 

4. Konsekvens och handlingsbedömning  

Vilken typ av handling står vi inför och vilka konsekvenser får 

handlingsalternativen? Vilka är berörda av handlingen? 

 

Denna produktion handlar om ändringar i enskilda exemplar av ett tidigare 

designat material.  

Handlingen vi står inför är möjligen ett intrång i upphovsrätten, och 

konsekvenserna av detta kan bli straff, möjligen fängelse upp till två år (Gille & 
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Levin, 1990). Etiskt står vi inför handlingen att ta något som tillhör någon 

annan, i detta fall formgivningen och inte det fysiska materialet, då materialet är 

skänkt av en person som är medveten om vad materialet skall användas till och 

därför numera tillhör ”Remake - av Stadsmissionen”. Konsekvenserna av 

eventuella moraliska orätta handlingar leder dock inte till något legalt straff.  

De som eventuellt blir berörda av handlingen är den ursprungliga 

formgivaren till kjolen eller tyget och dess mönster samt till cykelinnerslangen 

och jag anser att handlingen inte ses som kränkande mot någon av de iblandade.  

En annan konsekvens kan uppstå om vi använder oss av material märkt 

med en varumärkeslogotyp eller att materialet tydligt går att härleda till ett 

varumärke. I ett sådant fall kan det då vara tal om brott mot varumärkesskyddet 

som avser att skydda en innehavare mot att någon annan använder kännetecken 

som är förväxlingsbart med hans eget varumärke.  

 

5. Sannolikhetsbedömning 

Vilken är sannolikheten för att de olika möjliga konsekvenserna skall inträffa? 

 

Denna produktion handlar om ändringar i enskilda exempel av tidigare designat 

material. Sannolikt har skyddstiden på den eventuella upphovsrätten till plagget 

eller det mönstrade tyget inte tidsmässigt gått ut. Enligt lag är det tillåtet att göra 

ändringar i enskilda ex och sedan bjuda ut till försäljning så att handlingen 

skulle ses som ett lagbrott är även det osannolikt.  

 Sannolikheten att någon skulle bli upprörd över återbruket av 

cykelinnerslang anser jag minimal, då detta inte ses som någon tydlig 

designprodukt med en formgivare bakom, och materialet är helt och håller 

plockat från sitt naturliga bruk och sammanhang.   

 Sannolikheten att någon skulle dra detta ärende inför rätta är alltså inte 

stor, speciellt inte om man har i åtanke vem som tillverkat verket i fråga och till 

vilket syfte, detta är inte en verksamhet som i första hand med dessa produkter 

är vinstdrivande. Att någon skulle anse sig som kränkt av denna handling anser 

jag inte heller vara speciellt sannolik.  

 

6. Värdering 



26 

 

Här värderas de olika möjliga konsekvenserna och handlingstyperna. Är det 

förenliga med rimliga etiska principer, normer och värden? Strider handlingen 

mot någon rimlig etisk plikt? 

 

Handlingen strider inte mot rättighetsläran under Lockes tid, utan går helt och 

hållet i linje med denna lära, då han menade att det bara var genom att skapa 

eller bearbeta något genom arbete som man blev moralisk ägare till det. Enligt 

Locke har ”var och en rätt till så mycket av den andres överflöd som behövs för 

att förhindra att han drabbas av svårt armod, när han inte på annat sätt kan 

försörja sig” (Tännsjö, 2000, s 83). ”Remake - av Stadsmissionen” handlar här 

moraliskt rätt eftersom de precis som Locke föreslår skapar och bearbetar 

materialet och därför är moraliska ägare till det. Här anser jag att enligt tidigare 

nämnda citat, att den som försöker hindra ”Remake - av Stadsmissionen” 

handlar moraliskt orätt. Detta eftersom de i sådana fall skulle hindra 

Stadsmissionen från att föra sin verksamhet, vilket skulle leda till att de inte 

skulle ha möjlighet att hålla i aktiviteter och tillverkning för människor som 

behöver olika typer av stöd och meningsfull sysselsättning, och detta i sin tur 

skulle leda till att de inte skulle få ekonomiska bidrag och inkomster och kunna 

fortsätta med verksamheten.  

 

 

7. Beslut 

Vilket handlingsalternativ bör jag välja?  

 

Enligt argumenten ovan som modellen har lett fram till bör vi välja att använda 

materialet samt bjuda ut produkten eller verket till försäljning. 

 

8. (Handling) 

 

9. Utvärdering 

Blev resultatet som jag tänkte? Vad hände sedan? 

Väskan gick ut till försäljning, blev såld och inbringade pengar till 

verksamheten. Så svaret här är ja, resultatet blev som jag tänkt.  
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Diskussion  
 

Syftet med arbetet är att undersöka vad som är legitimt återbruk av någon annans 

tidigare designat material och diskutera detta utifrån juridiska och moraliska perspektiv.  

Här diskuterar jag och ger mina åsikter på materialet jag kommit fram till efter min 

problemformulering.  

 

Upphovsrätten och kränkningar 

 

Att något upplevs som en kränkning i detta sammanhang kan vara i form av 

förolämpning, vanäran eller att på annat sätt vara nedsättande mot upphovsmannen och 

hennes verk. Kränkning kan vara en brottslig handling och leda till straff i form av böter 

beroende på art och grovhet.  

Upphovsmannen har enligt SFS och Gille & Levin (2011, 1990) rätt att 

inte behöva se sitt verk i kränkande sammanhang;  

 

Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller 

egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i 

sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen (SFS 

1960:729, § 3).  

 

Här står det klart att kränkning av anseende eller verk inte är tillåtet, dock kan åsikten 

om vad som anses vara kränkande eller ej variera från person till person.  

Kränkte Duchamp Leonardo Da Vinci och hans verk Mona-Lisa? Jag 

befarar att åsikterna om detta går isär. Det kan tyckas kränkande att gå in och rita i 

någon annans verk, speciellt då detta är ett så pass känt verk. Å andra sidan är det inte 

originalverket som Duchamp modifierar utan ett vykort som faktiskt från början är tänkt 

att skrivas på och bruka. Dessutom är upphovsrätten tidsbegränsad och vid tillfället då 

Duchamps verk blev till hade Da Vincis upphovsrätt för länge sedan enligt 

tidsbegränsningen av upphovsrätten försvunnit.  

Är då ”Remake - av Stadsmissionen” s väska kränkande mot skaparen av 

plagget den är tillverkad av eller skaparen av cykelinnerslangen? Här anser jag att 
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svaret är nej, genom tillverkningen av väskan kränker jag inte dessa upphovsmän eller 

deras verk, utan tvärt om ärar jag dem genom att visa att de är så pass värdefulla att de 

får användas igen fast i ett annat sammanhang och en annan skepnad.  

 

Förändringar i enskilda exemplar  

 

I produkter av ”Remake – av Stadsmissionen” används främst material som är begagnat 

och skänkt till dem av någon utomstående. Den utomstående har alltså vid ett tidigare 

tillfälle köpt materialet, eventuellt brukat det själv och sedan valt att skänka det till 

stadsmissionen. Stadsmissionen har då både laglig och moralisk rätt till detta material, 

och enligt lagen får man göra ändringar i enskilda verk av brukskonst. Etiketten som 

stadsmissionen sedan sätter på det färdiga verket och hela affärsidén med ”Remake - av 

Stadsmissionen” är tydlig med att tillverkningen sker av återanvänt material, och därför 

anser jag att de inte utger sig för att vara den ursprungliga formgivaren av till exempel 

ett tryckt tyg, det som de däremot kan ta på sig äran för är att återbruka det tidigare 

verket och skapa ett nytt av det på ett kreativt och originellt sätt.   

Alla deras produkter uppnår dock troligen inte verkshöjd, och då funderar 

jag över om det verkligen spelar någon roll med upphovsrätten. Moraliskt gör de rätt 

och vinsten de får in går till att arbeta vidare med verksamheten och hjälpa och 

sysselsätta behövande människor. Jag anser att de har all rätt på sin sida, både moraliskt 

och legalt.  

  

Användning av varumärken 

 

Att ”Remake – av Stadsmissionen” får använda sig av material där ett företags logga 

finns synligt kvar på, till exempel ett jeansmärke eller dylikt ställer jag mig negativ till, 

då detta kan strida mot varumärkesskyddet. Som jag tidigare funnit avser 

varumärkesskyddet att skydda en innehavare mot att någon annan använder 

kännetecken som är förväxlingsbart med hans eget varumärke och en 

varumärkesinnehavare ska ha möjlighet att skilja sina varor från andras likande varor 

vid försäljning (Gille & Levin, 1990). 
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Modifikation och helhet  

 

Van camp (1994) diskuterar en tolkning av verk som innehåller andra verk där det 

endast är modifikationerna på det nya verket som är ett originalverk och inte helheten 

och det som tidigare är skapat av den ursprungliga upphovsmannen. Det nya som 

skapats är alltså endast ett tillägg till det tidigare existerande verket, och det är bara 

tillägget som anses som det nya verket, inte helheten. Jag håller med om att man som 

den nya upphovsmannen inte kan ta för sig äran för hela verket och frånta den tidigare 

upphovsmannen äran för hennes arbete, det anser jag vara moraliskt orätt. Nordell 

(1997) menar att ett verks originalitet inte ligger i det återanvända föremålet, den yttre 

formen, utan i det nya verkets idé, den inre formen. 

 I exemplet Duchamps ”Fountain” är han inte upphovsrättsinnehavare till 

porslinsurinoar utan endast verket som idé; uppochnervänd, med signatur och utställd i 

konsthall. Detta innebär att en likadan urinoar när den är i bruk på sitt från början tänkta 

sätt inte har något med Duchamp att göra och designen och upphovsrätten av denna 

produkt i det sammanhanget endast tillför den ursprungliga formgivaren. Detsamma 

gäller för ”L.H.O.O.Q”, här har Duchamp endast upphovsrätten på det nya verket, 

vykortet föreställande Mona-Lisa med mustasch och skägg, inte originalmålningen och 

inte det ursprungliga vykortet utan Duchamps tillägg.  

 

 

Verkets originalitet  

 

Enligt Van Camp (1994) responderar skapande människor och konstnärer till verk som 

redan finns, och deras skapande sker inte helt avskärmat från verkligheten, vilket gör 

det svårt för konstnären att undvika influenser från andra konstnärer, miljön och 

samtiden (Van Camp, 1994). Därför kan det vara svårt att veta vem som kom på vad 

först, och jag befarar att skapande människor influeras av andra konstnärer, samtiden 

och trender kanske mer än vad de själva vill erkänna.  Svensk opinionsnämnd anser 

också att man vid formgivning av brukskonst och utfärdandet av brukskonstskydd ska 

ta hänsyn till att det i vissa fall inte finns många variationsmöjligheter vid vissa typer av 

produkter som en följd av produktens funktion, materialval eller tillverkningsmetod 

(Svensk Forms Opinionsnämnd, 2001). 
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Material och verkshöjd 

 

Frågan jag vill diskutera är också att det mesta material som konstnärer och formgivare 

arbetar med faktiskt redan finns och är skapat av någon annan.  Ett enfärgat bomullstyg 

har till exempel en formgivare som redan tagit ställning till materialval, tillverkning, 

vävteknik, trådarnas tjocklek och materialets färgsättning. Detsamma gäller trävirke, det 

är någon annan som odlat, skördat och kanske behandlat virket innan formgivaren sätter 

sina verktyg i det. För att en produkt skall räknas som ett verk måste det uppnå 

verkshöjd. Att utgå ifrån eller återanvända material designat av någon annan kräver ofta 

kreativitet och kunskap om material och komposition. Jag anser att det i vissa fall är 

mer beundransvärt att använda sig av ett existerande verk eller material än ett nytt eller 

eget. Det färdiga materialet innehåller ett visst motstånd som kan vara i form, material, 

färger eller annat och ger konstnären ett extra problem att se till och övervinna i sitt 

skapande arbete.  

En naturlig linje att gå efter vid funderingar om rätt och fel vid 

återanvändandet av formgivet material kan vara verkshöjden, ett trämaterial eller ett 

enfärgat bomullstyg ses inte som ett enskilt verk och har oftast ingen tydlig 

upphovsman. Men även där finns gråzoner, det säljs tyg med ett medvetet formgivet 

mönster, som det är meningen att man själv skall tillverka något av, så även trämaterial 

med en viss typ av behandling. 

Jag ställer mig även tveksam till att något av de använda materialet i 

exemplet med väskan av ”Remake – av Stadsmissionen” anses uppnå verkshöjd i sin 

tidigare ursprungliga form. 

 

 

Sammanfattning 

 

Det är problematiskt att ge ett exakt svar på antal procent av återbrukat material som får 

användas i ett nytt verk. I exemplet Duchamp består i stort sätt hela hans verk av 

material som är formgivet av någon annan, dock anses hans verk uppnå verkshöjd då 

det anses vara något nytt och ej tidigare existerande inom konsten. Detta handlar med 

andra ord inte om det tidigare formgivna materialet i sig utan om att Duchamp ger 

materialet en ny innebörd och en ny inre form. Van Camp (1994) sammanfattar kraven 
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på verkshöjd eller originalitet med två punkter. Originalitet hos verket; 1) Verket skall 

inte ha funnits innan utan skapats av skaparen eller konstnären. 2) Konstnären eller 

skaparen av verket skall genom sitt skapande ha uppnått graden av originalitet, det vill 

säga gett verket ett unikt och originellt uttryck. Jag anser att Duchamp uppnått båda 

dessa punkter, hans verk anses definitivt vara ett konstnärligt verk och enligt Stokstad 

(2008) tolkar jag det som ett lyckat sådant. Dock anser jag att inte alla verk som 

frambringas anses vara konstnärliga verk, här återkommer återigen verkshöjden; det är 

den som avgör om ett verk är konstnärligt eller inte, inte valet av material oavsett om 

det är återbrukat eller inte.  

 Legitimt bruk av ready-mades är något svårare att ge klarhet i. Vid bruk 

av tidigare designat material i nya verk bör man vara noga med att inte blanda in det 

tidigare verkets varumärke, då detta kan bryta mot varumärkesskyddet. Man får enligt 

lag inte heller ändra ett verk så att upphovsmannens anseende eller egenart kränks, inte 

heller göra verket tillgängligt offentligt i kränkande sammanhang. Om man som 

konstnär åstadkommit en bearbetning av ett verk som någon annan har upphovsrätt på 

kan man dock även själv erhålla upphovsrätt på verket i den nya ändrade formen.   

 

Etisk diskussion 

 

Enligt Collste (2010) är en unik mänsklig egenskap att vi kan leva oss in i hur andra 

levade varelser har det, samt att vi vet vad det innebär att uppleva lycka och lidande. 

Denna förmåga är enligt Collste en viktig utgångspunkt för moral (Collste, 2010). 

Denna typ av tankar på medkänsla och empati hittar jag även i upphovsrättslagen, då 

den menar att man som upphovsman har rätt att inte behöva se sitt verk i kränkande 

sammanhang (Gille & Levin, 1990). Etiken och lagen är här inne på samma spår, 

empati och rättigheter.  

Tännsjö förklarar en rättighet förenklat genom att jag handlar moraliskt 

rätt då jag gör bruk av det jag har moralisk rätt till, den som försöker hindra mig handlar 

därför moraliskt orätt, oavsett vad lagen säger. Jag får dock bara utöva mina rättigheter 

på ett sätt som inte kränker andras motsvarande rättigheter (Tännsjö, 2000). Även här 

drar jag paralleller till lagstiftningen, fast i lagstiftningen byts den moraliska rättigheten 

ut mot laglig rätt eller upphovsrätt.  

Enligt Tännsjö erhåller man rättighet till något genom ett ursprungligt 

förvärv. Vidare menar han att den genomgående tanken är densamma bland anhängarna 

av rättighetsläran; att den som först lägger beslag på något också har rätt till det, 
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förutsatt att han inte genom förvärvet försätter någon annan i en sämre situation än den 

var innan hans förvärv. Denna åsikt delar jag med anhängarna av rättighetsläran, och 

jag anser att det är en grundläggande tanke inom etiken, att man genom sitt handlande 

inte ska försätta någon annan i en sämre situation. I fallet Duchamp anser jag att han 

inte försatt någon i en sämre situation utan tvärtom, dessa ”ready-mades” som han 

använder sig av får publicitet och gratis reklam, vilket man idag kan anse som något 

positivt. Även ”Remake - av Stadsmissionen” anser jag ha rättighetsläran på sin sida, 

eftersom förvärvet av materialet har gått till på ett etiskt rätt sätt. Det är skänkt av en 

person som troligtvis en gång köpt materialet, brukat det och sedan gjort ett aktivt val 

att skänka det för Remake - av Stadsmissionens ändamål.   

Filosofen John Locke har en religiös utgångspunkt till äganderätten. 

Ägandet medför inte bara rättigheter utan också vissa skyldigheter (Tännsjö, 2000). En 

del av villkoret för att äganderätten skulle uppfyllas var att; 

 

’ ... var och en rätt till så mycket av den andres överflöd som behövs för att förhindra att 

han drabbas av svårt armod, när han inte på annat sätt kan försörja sig’ (Tännsjö, 2000, s 

83). 

 

Detta villkor kan jag dock inte anse att Duchamp uppfyller, då han 

troligen skulle kunna försörja sig på annat sätt. Dock anser jag att Remake av 

Stadsmissionen uppfyller detta villkor. Deras huvudinkomst kommer dock inte från 

försäljningen av Remake-varor, utan från olika typer av bidrag, men utan tillverkningen 

och försäljningen av Remake-varor skulle de inte ha någon rimlig sysselsättning till 

deltagarna och på detta viset inte kunna försörja verksamheten om det inte finns någon 

sysselsättning att erbjuda deltagarna.  

Vidare menar Tännsjö att i Locke ansåg att det bara var genom att skapa 

eller bearbeta något genom arbete som man blev moralisk ägare till det, det gällde alltså 

även att bruka egendomen för att behålla äganderätten till det (Tännsjö, 2000). Här 

anser jag att både Duchamp och ”Remake - av Stadsmissionen” är moraliska ägare till 

egendomen, eller i detta fall materialet de båda brukar det och således behåller 

äganderätten.  

 

Sammanfattning av den etiska diskussionen 
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Det finns en uppsjö av olika etiska teorier och lika många tolkningar av dessa teorier. 

Till exempel menar Tännsjö (2000) att individen enligt den så kallade rättighetsläran 

har rätt till sig själv, sin egen kropp och sina egna talanger och även olika ting. Åsikter 

om hur man ursprungligen förvärvar någonting och således får rätten till objektet går 

isär hos anhängarna av rättighetsläran. Vissa anhängare säger att man har rätt att förfoga 

över sin egendom, medan andra anhängare anser att den som bearbetar eller brukar 

något har rättigheten till objektet. Antagligen kan man hitta den teori som passar bäst in 

på det svar man vill ha och tolka den för att rättfärdiga sin handling. Själv anser jag med 

stöd av det jag funnit i lagen och etiken, att så länge formgivaren inte kränker någon 

med sitt verk, inte utger sig för att ha formgivit något man inte formgivit och är öppen 

med vad hon har gjort för modifikationer har man de moraliska rättigheterna på sin 

sida.  
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