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Sammanfattning 

I uppsatsen behandlas såväl mönsterskyddet som det upphovsrättsliga brukskonstskyddet. Vid 

den mönsterrättsliga särprägelbedömningen används den kunnige användaren som 

bedömningsstandard. Ett mönster är särpräglat om det, jämfört med tidigare offentliggjorda 

mönster, framkallar ett annorlunda helhetsintryck hos denne fiktive person. Vid bedömningen 

ska hänsyn även tas till formgivarens variationsutrymme. Innebörden av begreppet den 

kunnige användaren har till stor del förtydligats i EU-rättslig praxis. Begreppet ligger 

någonstans mellan varumärkesrättens genomsnittskonsument och patenträttens fackman. Vid 

verkshöjdsbedömningen tillämpas inte någon fiktiv bedömningsperson men 

dubbelskapandekriteriet används ibland som hjälpnorm. I uppsatsen jämförs de båda skydden 

för att se om den kunnige användaren skulle kunna tillämpas i verkshöjdsbedömningen inom 

området för brukskonst.  

Verkshöjdsfrågan aktualiseras oftast vid intrångssituationer. Praxis inom området för 

brukskonst har varierat över tid och bedömningen präglas av viss osäkerhet. Flera olika ord 

och begrepp används och i vissa fall tillämpas exempelvis dubbelskapandekriteriet 

uttryckligen, medan det i andra fall inte verkar beaktas överhuvudtaget. I praxis inhämtas ofta 

yttranden från olika sakkunniga, bl.a. Svensk Forms Opinionsnämnd. Det EU-rättsliga 

originalitetskriteriet innebär att den enda skyddsförutsättningen för upphovsrätt är att ett alster 

ska utgöra upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Även om EU-domstolen uttalat att 

kriteriet ska gälla generellt inom upphovsrätten har, i doktrin, framhållits att det är osäkert om 

kriteriet ska gälla inom området för brukskonst.  

Det finns flera likheter mellan skydden, men även en del skillnader. En viktig likhet är att 

skyddsobjekten många gånger är desamma och upphovsmannen/skaparen kan, i vissa fall, 

erhålla såväl mönsterskydd som upphovsrättsligt skydd för sin prestation. En viktig skillnad 

är att mönsterrättens nyhetskrav är objektivt, medan nyhetskravet i upphovsrätten är 

subjektivt. På grund av att nyhetskravet inom upphovsrätten endast är subjektivt är det inte 

möjligt att helt låta verkshöjdsbedömningen bero på den kunnige användarens jämförelse 

mellan helhetsintryck. En sådan jämförelse görs i vissa fall som en del av bedömningen, t.ex. i 

NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite). En möjlighet skulle kunna vara att tillämpa den kunnige 

användaren tillsammans med dubbelskapandekriteriet, liksom vid fastställandet av 

skyddsomfångets storlek och vid själva intrångsfrågan. Definitionen av den kunnige 

användaren skulle i stort kunna motsvara den mönsterrättsliga definitionen. Ur 



förutsebarhetssynpunkt skulle det innebära en fördel att delvis använda den kunnige 

användaren vid verkshöjdsbedömningen inom området för brukskonst, eftersom bedömningen 

då skulle påminna mer om den mönsterrättsliga särprägelbedömningen. I vissa avseenden 

skulle dock en bedömning baserad på en genomsnittskonsuments uppfattning vara mer 

fördelaktig. Det föreslagna tillvägagångssättet, med avseende på den kunnige användaren, 

lämnar även utrymme för flexibilitet i rättstillämpningen. En tillämpning av det EU-rättsliga 

originalitetskriteriet, inom området för brukskonst, skulle inte medföra några större 

förändringar i det föreslagna tillvägagångssättet avseende tillämpningen av den kunnige 

användaren. 

Vid utformningen av det upphovsrättsliga skyddet för brukskonst finns flera olika intressen att 

ta hänsyn till, däribland upphovsmannaintresset och konkurrenternas intresse. Skyddet måste 

utformas så att det blir en rimlig balans mellan de olika intressena. Ur ett upphovsmanna-

perspektiv är förmodligen ett högre ställt verkshöjdskrav mest fördelaktigt, eftersom det 

medför ett bredare skyddsomfång och troligen även ett starkare incitament att skapa 

prestationer av mer kvalificerad natur. Emellertid måste det finnas en balans mellan de olika 

intressena och jag tror att användningen av den kunnige användaren i verkshöjdsbedömningen 

bättre skulle tillgodose en sådan balans, åtminstone jämfört med det stränga krav som kommit 

till uttryck i förarbetena. Upphovsmannen har även intresse av att rättstillämpningen präglas 

av såväl förutsebarhet som flexibilitet, och användningen av den kunnige användaren på det 

sätt som föreslagits skulle troligen gynna dessa intressen.  
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Förkortningar 

EU Europeiska unionen 

EUD Europeiska unionens domstol 

EU-FGF Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om 

gemenskapsformgivning 

HD Högsta domstolen 

HovR Hovrätt 

HR Häradsrätt 

ML Mönsterskyddslag (1970:485) 

NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Stockholm  

NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning 1, Högsta domstolens domar 

OHIM Kontoret för harmonisering i den inre marknaden 

PBR Patentbesvärsrätten 

Prop. Regeringens proposition 

PRV Patent- och registreringsverket  

RR Rådhusrätt 

SOU Statens offentliga utredningar 

TR Tingsrätt 

URL Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund  

Immaterialrätten består dels av upphovsrätt, dels av olika former av industriella rättsskydd. 

Ofta representerar de immateriella rättigheterna betydande ekonomiska värden och det är 

därför viktigt att personerna bakom de olika prestationerna kan räkna med att bedömningen av 

skyddsförutsättningarna görs på objektiva grunder. Inom det industriella rättsskyddet används 

olika bedömningsstandarder, i form av fiktiva personer, vid bedömningen av om ett visst 

objekt ska omfattas av skydd eller inte. I mönsterrätten är det den kunnige användaren som 

ska användas vid bedömningen av om ett mönster har särprägel. Inom patenträtten återfinns 

fackmannen vid bedömningen av om uppfinningshöjd föreligger. I varumärkesrätten används 

genomsnittskonsumenten som bedömningsstandard när det ska avgöras om ett varumärke har 

särskiljningsförmåga eller inte. Genomsnittskonsumenten tillämpas även inom 

marknadsföringsrätten, vid bedömningen av om en marknadsföringsåtgärd kan anses som 

otillbörlig. Inom upphovsrätten används däremot inte någon vedertagen bedömningsstandard, 

i form av en fiktiv person, vid bedömningen av om verkshöjd föreligger. Istället används 

ibland det s.k. dubbelskapandekriteriet som hjälp vid bedömningen, dvs. att risken för att två 

personer oberoende av varandra skulle kunna skapa identiska alster ska vara utesluten eller 

åtminstone mycket låg.
1
  

Upphovsrätten är bred och innefattar en mängd olika personliga prestationer. Den är idag av 

väsentlig ekonomisk betydelse, inte minst p.g.a. den ständigt utvecklade digitala tekniken och 

att rättsinnehavarna många gånger utgörs av internationella företag av betydande storlek.
2
 

Upphovsrätten skiljer sig i flera avseenden från de industriella rättsskydden. En sådan 

väsentlig skillnad är att upphovsrätten uppstår formlöst, dvs. att skyddet uppstår i och med 

skapandet av verket. En annan viktig skillnad är att upphovsrätten innefattar både en 

ekonomisk och en ideell rätt.  

Trots att upphovsrätten på många plan skiljer sig från de industriella rättsskydden föreligger 

flera likheter mellan mönsterskyddet och det upphovsrättsliga skyddet för brukskonst, inte 

minst vad gäller skyddsobjekten. I och med mönsterskyddslagens
3
 (ML:s) ikraftträdande 1970 

                                                      
1
 Prop. 1969:168, med förslag till mönsterskyddslag m.m., s. 135. 

2
 Levin Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige, 

EU och internationellt, 10 uppl., Norstedts Juridik 2011, s. 67. 
3
 Mönsterskyddslag (1970:485). 
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ändrades upphovsrättslagen
4
 (URL) på så sätt att begreppet brukskonst ersatte de tidigare 

begreppen konstindustri och konsthantverk. Förändringen innebar även en förlängd skyddstid 

för dessa verk, men samtidigt påpekades att en skärpning avseende verkshöjdskravet för 

brukskonst skulle iakttas.
5
   

Frågorna som uppstår är hur den upphovsrättsliga verkshöjdsbedömningen ser ut inom 

området för brukskonst och om likheterna mellan de båda skydden skulle kunna motivera en 

tillämpning av den kunnige användaren, som bedömningsstandard, vid ifrågavarande 

bedömning. Ytterligare en fråga som uppstår är om en sådan bedömningsstandard, ur ett 

upphovsmannaperspektiv, skulle innebära en fördel jämfört med nuvarande rättsläge. 

1.2 Problemformulering  

Vad innefattas i och hur görs den upphovsrättsliga verkshöjdsbedömningen inom området för 

brukskonst?  

Vad skulle kunna tala för att använda den kunnige användaren som bedömningsstandard vid 

den upphovsrättsliga verkshöjdsbedömningen inom området för brukskonst?  

Skulle användningen av den kunnige användaren, ur ett upphovsmannaperspektiv, innebära 

en fördel jämfört med nuvarande rättsläge? 

1.3 Syfte 

Uppsatsen utgår från ett upphovsrättsperspektiv och riktar sig till personer med åtminstone 

grundläggande kunskaper inom upphovsrätt och mönsterrätt. Syftet med uppsatsen är att 

analysera hur den upphovsrättsliga verkshöjdsbedömningen, inom området för brukskonst, 

går till och vad som kan tala för att använda den kunnige användaren vid bedömningen. Ett 

annat syfte är att analysera, utifrån ett upphovsmannaperspektiv, huruvida användningen av 

en sådan fiktiv bedömningsperson skulle innebära en fördel jämfört med nuvarande rättsläge.  

1.4 Metod 

I uppsatsen har jag använt en traditionell rättsdogmatisk metod. Jag har således använt mig av 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Den lagtext jag använt mig av är ML och URL. Inom 

                                                      
4
 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 

5
 SOU 1965:61, Mönsterskydd, s. 212. 
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området för mönsterrätt har jag dessutom använt mig av mönsterdirektivet
6
 och förordningen 

om gemenskapsformgivning
7
 (EU-FGF). I kapitlet om upphovsrätt nämns ett antal EU-

direktiv vid behandlingen av det EU-rättsliga originalitetskriteriet. Förarbeten till ML har 

använts för att kunna redogöra för motiven bakom lagens tillkomst och för motiven bakom 

ändringarna i det upphovsrättsliga skyddet för brukskonst. Förarbeten till URL har 

undersökts, dels för att redogöra för motiven bakom skyddet för brukskonst, dels för att hämta 

vägledning avseende kravet på verkshöjd. 

I uppsatsen redogörs för mönsterrättslig praxis för att undersöka hur bedömningen av 

särprägel görs i praktiken och vilken innebörd som ligger i begreppet den kunnige 

användaren. Redogörelsen sker med utgångspunkt i Pogs-målet
8
 från Europeiska unionens 

domstol (EUD), där innebörden av begreppet kunnig användare preciserades. Därutöver har 

ett urval gjorts av både svensk och EU-rättslig praxis från tiden efter Pogs-målet. Det saknas 

rättsfall från HD från tiden efter Pogs-målet, med avseende på tillämpningen av den kunnige 

användaren, och jag har därför valt att endast behandla praxis från Kontoret för harmonisering 

i den inre marknaden (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) och 

Patentbesvärsrätten (PBR). Ytterligare ett fall från EUD nämns dock, i vilket domstolen 

påminde om vad den kom fram till i Pogs-målet angående den kunnige användaren. I de 

behandlade fallen från OHIM hänvisade överklagandenämnden, på vissa ställen, till senare 

praxis från tribunalen. 

Upphovsrättslig praxis inom området för brukskonst har använts för att visa hur 

verkshöjdsbedömningen görs i praktiken. Samtliga rättsfall från HD redovisas. Ett rättsfall 

avseende musikaliska verk behandlas för att belysa användningen av en fiktiv 

bedömningsperson, eftersom domstolsavgöranden inom området för brukskonst är relativt 

fåtaliga. Det redogörs även, i belysande syfte, för yttranden från Svensk Forms 

Opinionsnämnd som ligger nära i tiden och som kan anses representativa för 

Opinionsnämndens bedömning avseende brukskonstskydd. Jag har valt att undersöka tre 

yttranden för att ge ett bättre underlag och en mer rättvisande bild av hur bedömningen ser ut. 

Dessutom behandlas kortfattat ett antal rättsfall från EUD som belyser det EU-rättsliga 

originalitetskriteriet. 

                                                      
6
 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd. 

7
 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning. 

8
 Mål C-281/10 P, PepsiCo Inc. mot Grupo Promer Mon Graphic SA, 20 oktober 2011 (Pogs). 
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Doktrin har använts i betydande omfattning för att redogöra för olika åsikter som kan bidra till 

svaret på uppsatsens frågeställningar. Med nämnda metod har jag, för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar, undersökt likheter och skillnader mellan mönsterskyddet och det 

upphovsrättsliga skyddet för brukskonst. 

1.5 Annan forskning inom området 

Det finns ett flertal arbeten, inklusive några studentuppsatser, som behandlar eller delvis 

behandlar ämnet brukskonst. Min uppsats fokuserar på användningen av en fiktiv 

bedömningsperson, vilket inget av de arbeten jag funnit gör. Levin
9
 och Godenhielm

10
 

snuddar dock vid frågan. Med avseende på uppsatsens fokus är den första frågeställningen, 

om hur verkshöjdsbedömningen ser ut avseende brukskonst, nödvändig för att förstå de två 

efterföljande frågeställningarna, även om den behandlats tidigare.
11

  

1.6 Avgränsning  

I uppsatsen behandlas enbart mönsterrätt och upphovsrätt, även om patenträttens 

fackmannabegrepp och varumärkens genomsnittskonsumentbegrepp kortfattat tas upp i 

belysande syfte på några ställen. I uppsatsen har jag, när det gäller upphovsrätt, valt att 

avgränsa mig till brukskonstskyddet, dels eftersom det skyddet uppvisar störst likheter med 

mönsterskyddet, dels eftersom det även föreligger möjlighet till överlappande skydd.
12

 

Emellertid har det varit nödvändigt att, i flera avseenden, behandla upphovsrätten på ett 

generellt plan. Endast svensk upphovsrätt behandlas, men ett antal EU-rättsliga aspekter tas 

upp. Vad avser mönsterrätt utgås från svensk rätt men även EU-rätten behandlas i stor 

utsträckning, eftersom mönsterrätten genomgått en fullständig harmonisering inom EU i och 

med mönsterdirektivet och EU-FGF. Inom mönsterrätten har jag valt att fokusera på skyddet 

för mönster och registrerade gemenskapsformgivningar. I uppsatsens andra kapitel tas dock 

skyddet för oregistrerade gemenskapsformgivningar upp kortfattat och i belysande syfte men i 

analyskapitlet utelämnas detta skydd helt och hållet.  

  

                                                      
9
 Se nedan avsnitt 3.4.2. 

10
 Se nedan avsnitt 3.4.2. 

11
 Exempelvis av Maria Arnell, i uppsatsen Verkshöjd och brukskonst – En utredning av de upphovsrättsliga 

skyddsförutsättningarna för verk av brukskonst, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2003, och av Erik 

Odsell, i uppsatsen Designskydd under förändring – en komparativ studie mellan mönsterrätt och upphovsrätt, 

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2011. 
12

 Möjligheten att få såväl mönsterskydd som upphovsrättsligt skydd för ett och samma skyddsobjekt. 

Möjligheten till överlappande skydd behandlas i avsnitt 3.1. 
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1.7 Disposition 

Inledningsvis behandlas mönsterrätten för att kunna undersöka och visa på vilket sätt den 

kunnige användaren tillämpas som bedömningsstandard. Det är väsentligt att förstå hur 

tillämpningen av den kunnige användaren ser ut inom mönsterrätten för att sedan kunna 

undersöka vad som kan tala för att använda en sådan bedömningsstandard även inom 

upphovsrättens brukskonstskydd. Efter kapitlet om mönsterrätt följer kapitlet om det 

upphovsrättsliga skyddet för brukskonst. Därefter följer analyskapitlet, vilket i sin tur åtföljs 

av det avslutande kapitlet som innehåller mina slutsatser. 
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2. Mönsterrätt 

2.1 Mönsterskyddets historia 

Skydd för mönster har existerat under lång tid och den första kända lagstiftningen på området 

var en fransk förordning från 1744. Förordningen gällde endast för Lyons sidenväverier och 

det var de som tecknade mönstren, för sidenväveriernas räkning, som skyddades mot olovligt 

förfogande över mönstren.
13

 I Sverige tillkom den första lagstiftningen på 

mönsterskyddsområdet år 1753 och även denna omfattade ett skydd för sidenvävnadsmönster. 

Den 10 juli 1899 tillkom lag (1899:59) om skydd för vissa mönster och modeller, som 

tillerkände mönsterskydd för prydnadsmönster inom metallindustrin. Även tre kungörelser 

avseende mönsterskydd utfärdades det året. Under tiden som lagen om skydd för vissa 

mönster och modeller var ikraft gjordes flera förslag till lagändringar, bl.a. att lagens 

tillämpningsområde skulle breddas till att, utöver prydnadsmönster inom metallindustrin, även 

omfatta andra slags mönster inom fler industrigrenar.
14

  

I 1965 års betänkande framhölls att mönsterrätten innebär ett skydd för formgivning som inte 

kvalificerar sig för skydd enligt URL och som inte heller uppfyller kraven för att omfattas av 

patentskydd. Det påpekades dock att inarbetningsskydd enligt känneteckensrätten i vissa fall 

skulle kunna göras gällande, även om utgångspunkten är att mönsterrätten är oberoende av 

inarbetning. Utredningen betonade att det skett en efterfrågan bland konsumenter att 

hantverks- och industriprodukter både skulle fungera på ett tillfredsställande sätt och vara 

estetiskt tilltalande. I det avseendet ger mönsterrätten en ensamrätt med möjliga ekonomiska 

fördelar för skaparen. Det framhölls att liknande syften återfanns inom det upphovsrättsliga 

skyddet för konsthantverk och konstindustri (idag betecknat brukskonst) men att inte alla 

skapelser kunde åtnjuta ett sådant skydd.
15

 Utredningen uttalade: ”Vill man åstadkomma en 

förbättrad formgivning på bred front, med vardagslivets behovstillfredsställelse i sikte, 

erbjuder skyddet för prydnadsmönster en naturlig komplettering till upphovsrätten.”
16

 

Beträffande konkurrensrättsliga aspekter framhölls bl.a. att riskerna för en alltför begränsad 

rörelsefrihet för konkurrenter och för en monopolistisk varuprissättning var små. 

                                                      
13

 SOU 1965:61, s. 32 f. 
14

 Ibid., s. 34-36. 
15

 Ibid., s. 60 f. 
16

 Ibid., s. 61. 
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Mönsterskyddet skyddar inte en teknisk idé utan endast varans utseende, där det finns 

omfattande möjligheter till variation.
17

  

Utredningen framhöll behovet av ett mönsterskydd som inte endast var begränsat till 

prydnadsmönster, och bruksföremålen togs upp som exempel. Bruksföremålen är framtagna 

delvis i praktiskt syfte, vilket medför att utformningen av dem inskränks av hänsyn till det 

funktionella. Ett utvidgat mönsterskydd antogs bidra till den industriella formgivningens 

utveckling. Ofta är bedömningen av vad som utformats i estetiskt syfte och vad som utformats 

i praktiskt syfte förenad med svårigheter. Ett utvidgat mönsterskydd, omfattande både 

mönster av prydnadskaraktär och praktiskt betingade mönster, ansågs innebära en fördel ur ett 

formgivar- och industriperspektiv. Det framhölls, vid en jämförelse med patentskyddet, att 

mönsterskyddet endast innebär ett formskydd och således inte ett skydd för den 

bakomliggande tekniska idén. Det är således det specifika utförandet som skyddas, liksom 

former som inte kan anses väsentligen avvika från ursprungsformen.
18

 Utredningen föreslog 

att ML skulle innehålla ett skydd för alla typer av mönster, såväl två- och tredimensionella 

som prydnads- och nyttomönster, och att ett mönster skulle avse förebilden för en varas 

utseende.
 19

 Det föreslogs även att ett mönster kunde avse förebilden för ett ornament.
20

 

Utredningen förespråkade ett mönsterskydd som skulle gälla för alla typer av varor, utan 

begränsning.
21

 Förslagen bifölls av departementschefen.
22

 

En total harmonisering av mönsterrätten har skett inom EU och grunderna för 

harmoniseringen utgörs av mönsterdirektivet och EU-FGF. På grund av harmoniseringen har 

den svenska ML genomgått ett stort antal förändringar.
23

 De regler som infördes i ML p.g.a. 

direktivet trädde i kraft 2002. På EU-nivå används begreppet formgivningsskydd, medan 

begreppet mönsterskydd fortfarande används i Sverige. Det finns förslag till en ny lag om 

formskydd, men det är osäkert om, och i så fall när, en sådan lag kan komma att träda ikraft.
24

  

EU-FGF erbjuder ett skydd för gemenskapsformgivning som gäller inom hela EU. Det finns 

möjlighet till skydd genom registrering, såväl som en möjlighet att få skydd för en 

                                                      
17

 SOU 1965:61, s. 61. 
18

 Ibid., s. 68 f. 
19

 Ibid., s. 70 f. 
20

 Ibid., s. 73. 
21

 Ibid., s. 101. 
22

 Prop. 1969:168 s. 58 f. 
23

 Förarbeten till dessa ändringar utgörs av SOU 2000:79 Mönster, Form, Design - Förslag till genomförande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd m.m. och prop. 2001/02:121 Genomförande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd, m.m.  
24

 Levin 2011, s. 346 f. Se även SOU 2001:68, Förslag till formskyddslag. 
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oregistrerad formgivning. För att kunna erhålla mönsterskydd måste dock vissa 

förutsättningar vara uppfyllda. 

2.2 Förutsättningar för mönsterskydd 

2.2.1 Allmänt 

Lagstiftningen inom området för mönsterskydd har till syfte att skydda formgivning som 

uppfyller kraven på nyhet och särprägel. Det kan vara fråga om såväl hantverks- som 

industriprodukter och dessa kan ha tagits fram i nytto- eller prydnadssyfte.
25

 En formgivare 

kan, i Sverige, få skydd för sin produkt på tre sätt: registrerat mönsterskydd, registrerad 

gemenskapsformgivning eller oregistrerad gemenskapsformgivning.
26

 

I 1 § 1 p. ML återfinns definitionen av 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”. En liknande definition av 

formgivning finns i art. 3 EU-FGF, under (a). I 1 § 2 p. ML definieras begreppet produkt som 

”ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål, inbegripet delar som skall monteras 

till en sammansatt produkt, förpackningar, utstyrsel, grafiska symboler och typsnitt, men inte 

datorprogram”.
27

 Definitionen visar således att mönsterskydd kan erhållas för många olika 

slags produkter.  

Såväl OHIM som Patent- och registreringsverket (PRV) undersöker endast om det finns 

formella hinder för registrering och någon materiell förprövning sker således inte.
28

 Ett 

exempel på ett formellt hinder är att mönstret eller formgivningen strider mot goda seder eller 

allmän ordning.
29

 Att någon materiell förprövning inte sker innebär att den som ansöker om 

registrering själv måste undersöka redan existerande mönster- eller 

formgivningsregistreringar så att inte intrång begås.
30

 Skulle någon anse att registreringen är 

felaktig kan personen i fråga göra en invändning och begära upphävande av registreringen. 

Möjligheterna till invändning avser dels kraven på nyhet och särprägel, och kravet på att 

                                                      
25

 Bernitz Ulf, Karnell Gunnar, Pehrson Lars, Sandgren Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: 

upphovsrätt – patent – mönster – varumärken – namn – firma – otillbörlig konkurrens, 13 uppl., Jure 2013, s. 

217. 
26

 1 § ML och art. 1 p. 2 a EU-FGF. 
27

 Produkt definieras i art. 3 under (b) EU-FGF. Sammansatt produkt definieras i 1 § 3 p. ML och i art. 3 under 

(c) EU-FGF. 
28

 Levin 2011, s. 355. 
29

 4 § 1 p. ML och art. 9 EU-FGF (allmän ordning eller allmän moral). 
30

 http://prv.se/sv/Design/Ansoka-om-designregistrering/Innan-ansokan/undersok-dina-mojligheter/ (hämtad 

2013-12-09). 
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registreringsobjektet inte uteslutande ska vara funktionellt betingat, dels de förhållanden som 

anges i 18 a § 1 st. ML.
31

 De invändningsgrunder som anges i 18 a § kan göras gällande 

endast av vissa personer. Den första invändningsgrunden som anges är att sökanden inte har 

rätt till mönstret enligt 1 a § ML. En sådan invändning får göras endast av den som anser sig 

ha rätt till mönstret (1 p.). Den andra invändningsgrunden är att mönstret strider mot ett 

tidigare mönster på det sätt som anges i 4 § 3 p. ML, eller att mönstret, enligt 4 § 4 p. ML, 

olovligen innehåller t.ex. annans skyddade varukännetecken, släktnamn eller verkstitel. 

Invändningsgrunden får åberopas endast av den som ansöker om eller innehar rättigheten i 

fråga (2 p.). Den tredje och sista invändningsgrunden är att mönstret olovligen innehåller t.ex. 

statsvapen eller statsflagga. Ifrågavarande invändning kan göras endast av den som berörs av 

rättigheten (3 p.).
 
 

Mönsterrätten är endast ett utseendeskydd och således inte ett funktionsskydd.
32

 Det är därför 

inte möjligt att, som mönster, skydda utseendedetaljer som helt och hållet är bestämda av 

produktens tekniska funktion.
33

 Skydd för teknisk funktion kan erhållas genom patenträtten. 

Emellertid finns inget som hindrar att en funktionell design skyddas; endast sådana detaljer 

som helt och hållet bestäms av den tekniska funktionen utesluts från skyddet.
34

  

Grundförutsättningarna för skydd, enligt något av de tre ovan nämnda sätten, är att mönstret 

eller formgivningen ska uppfylla kraven på nyhet och särprägel.
35

 Vid en första anblick kan 

tyckas att särprägelkravet borde ha räckt, och att nyhetskravet således skulle vara överflödigt, 

eftersom särprägelkravet inkluderar ett nyhetskrav. Vid ett närmare studium av kraven 

framgår dock att nyhetskravet har en särskild betydelse och att det för med sig särskilda 

undantag.
36

 

2.2.2 Nyhetskravet 

Ett mönster måste, för att kunna omfattas av skydd, uppfylla kravet på nyhet. Avgörande för 

om nyhetskravet ska anses uppfyllt är att inget identiskt mönster har gjorts allmänt tillgängligt 

före den dag då ansökan om registrering görs, eller, i vissa fall, före prioritetsdagen.
37

 När det 

gäller oregistrerade gemenskapsformgivningar är det istället dagen då formgivningen för 

                                                      
31

 Levin 2011, s. 355. Se, beträffande ogiltighetsgrunder, även art. 25 EU-FGF. 
32

 Levin 2011, s. 364. 
33

 4 a § 1 st. ML och art. 8.1 EU-FGF. 
34

 Levin 2011, s. 364. 
35

 2 § 1 st. ML och art. 4.1 EU-FGF. 
36

 Levin 2011, s. 359. 
37

 2 § 2 st. ML och art. 5.1 (b) EU-FGF. Se, angående prioritet, 8-8 d §§ ML och art. 41-44 EU-FGF. 
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första gången offentliggjordes som är utgångspunkt för bedömningen.
38

 Identitet mellan 

mönstren föreligger även om de skiljer sig åt, så länge skillnaderna kan anses som 

oväsentliga.
39

 Kravet på nyhet är objektivt och en objektiv jämförelse ska göras mellan 

mönstret i fråga och tidigare mönster. Huruvida den som skapat mönstret känt till tidigare 

mönster är irrelevant i sammanhanget.
40

 I 3-3 a §§ ML och art. 7 EU-FGF anges när mönster 

respektive formgivningar ska anses allmänt tillgängliga och när undantag ska göras. 3 § 1 st. 

ML har följande lydelse: ”Ett mönster ska anses ha blivit allmänt tillgängligt om det har 

offentliggjorts i samband med ett registreringsförfarande eller på annat sätt. Detsamma gäller 

om mönstret har förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller annars har blivit känt.”
 41

 

Ett viktigt undantag, då mönstret inte kan anses allmänt tillgängligt, är ”om fackkretsarna 

inom den aktuella sektorn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i sin normala 

näringsverksamhet inte rimligen kunde ha fått kunskap om de åtgärder som nämns i första 

stycket före dagen för registreringsansökan eller [...]före prioritetsdagen”.
42

 Kravet på nyhet 

är inte absolut och det kan således redan existera mönster som innebär en nyhetsförstörelse. 

Det avgörande för nyhetskravet är alltså om ovan nämnda fackkretsar har känt till mönstret.
43

 

Ett annat viktigt undantag är den tolvmånadersfrist som återfinns i 3 a § ML och art. 7.2 EU-

FGF. Mönstret har inte blivit allmänt tillgängligt om det offentliggjorts av formgivaren eller 

av någon annan
44

 inom en tolvmånadersperiod före den dag då registreringen görs (eller före 

prioritetsdagen). En av tankarna bakom bestämmelsen om nyhetsfristen på tolv månader är att 

möjliggöra för formgivaren att testa hur produkten fungerar på marknaden innan han eller hon 

bestämmer sig för om en registrering kan löna sig.
45

 Även den omständigheten att någon fått 

kännedom om mönstret efter ett uttryckligt eller underförstått förbehåll om sekretess utgör ett 

undantag från det allmänna tillgängliggörandet.
46

  

Den andra grundläggande skyddsförutsättningen, enligt ML och EU-FGF, är att mönstret eller 

formgivningen ska uppfylla kravet på särprägel. 

  

                                                      
38

 Art. 5.1 (a) EU-FGF. 
39

 2 § 2 st. ML och art. 5.2 EU-FGF. 
40

 Prop. 2001/02:121, s. 50. 
41

 I art. 7.1 EU-FGF finns en liknande lydelse. 
42

 3 § 2 st. 1 p. ML. Se även art. 7.1 EU-FGF. 
43

 Bernitz m.fl., s. 232. 
44

 Se de närmare förutsättningarna i 3 a § ML och i art. 7.2 EU-FGF. 
45

 Levin 2011, s. 360. 
46

 3 § 2 st. 2 p. ML och art. 7.1 EU-FGF. 
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2.2.3 Kravet på särprägel 

Som nämnts ovan i avsnitt 2.2.1 är mönsterskyddet uteslutande ett utseendeskydd. Kraven 

som måste uppfyllas för skydd är i princip fria från kvalitetsbedömningar.
47

 När bedömningen 

av särprägel
48

 ska göras är det den kunnige användarens helhetsintryck som ska tillämpas som 

måttstock. I 2 § 3 st. ML har kravet på särprägel följande lydelse: 

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.
49

 

I art. 6 EU-FGF återfinns en liknande formulering: 

1. En formgivning skall anses ha särprägel om det helhetsintryck som en kunnig användare 

får av formgivningen, skiljer sig från det helhetsintryck en sådan användare får av en 

formgivning som har gjorts tillgänglig för allmänheten 

a) när det gäller oregistrerade gemenskapsformgivningar, före den dag då den formgivning 

för vilken skydd begärs, för första gången gjordes tillgänglig för allmänheten, 

b) när det gäller registrerade gemenskapsformgivningar, före den dag då en ansökan om 

registrering lämnades in eller, om prioritet åberopas, före den dag från vilken prioritet 

räknas. 

2. Vid prövning av en formgivnings särprägel skall den grad av frihet formgivaren har haft 

vid utvecklingen av formgivningen beaktas.
50

 

I samband med mönsterdirektivets genomförande föreslog utredningen att begreppet 

individuell karaktär skulle användas istället för begreppet särprägel. Syftet med förslaget var 

att uppnå nordisk rättslikhet och enligt utredningen hade Norge och Danmark avsett att 

använda begreppet individuell karaktär. Utredningen påpekade att ingen saklig avvikelse 

förelåg mellan de två begreppen.
51

 I propositionen framhölls emellertid att begreppet 

särprägel användes i EU-FGF och att begreppsenighet vore att föredra, varför begreppet 

särprägel även skulle användas i ML. Det framhölls emellertid att särprägelbedömningen, 

enligt direktivet, endast avser skillnaden mellan mönster och att begreppet inte kommit att få 

samma innebörd som det har när det gäller upphovsrättsliga bedömningar, t.ex. i NJA 1994 s. 

74 (Smultron).
52

 Den kunnige användaren infördes som bedömningsstandard i ML i och med 

                                                      
47

 Bernitz m.fl., s. 233. 
48

 Innan EU-harmoniseringen uppställdes ett krav på väsentlig skillnad istället för ett krav på särprägel. Kravet 

på särprägel anses i princip motsvara det tidigare kravet på väsentlig skillnad. Se prop. 2001/02:121, s. 110. 
49

 Se närmare om hänsyn till variationsutrymmet i avsnitt 2.6. 
50

 Se närmare om hänsyn till variationsutrymmet i avsnitt 2.6. 
51

 SOU 2000:79, s. 69. 
52

 Prop. 2001/02:121, s. 52 f.  



13 
 

genomförandet av mönsterdirektivet men även dessförinnan skulle ett mönster, för att kunna 

skyddas, ge ett annat helhetsintryck än tidigare offentliggjorda mönster.
53

 

Syftet med bestämmelserna är att en helhetsbedömning ska göras av personer som till viss del 

har praktisk erfarenhet inom det specifika området. Det har inte ansetts önskvärt vare sig med 

expertbedömningar eller med bedömningar som görs av sådana som inte har någon erfarenhet 

alls inom området.
54

 På engelska används begreppet informed user och den svenska 

översättningen, kunnig användare, kan i viss mån vara missvisande. Användaren ska vara 

särskilt uppmärksam men ska inte vara expert inom det berörda området. Beteckningen 

kunnig kan ge associationer till patenträttens fackman, som besitter en omfattande kunskap.
55

 

I mönsterdirektivets skäl nr 13 står att helhetsintrycket av ett mönster tydligt ska skilja sig 

från helhetsintrycket av den samlade mängden av tidigare mönster och att hänsyn ska tas till 

vilken slags produkt det är fråga om, och då särskilt till den aktuella industrigrenen, samt till 

hur stor graden av frihet var för formgivaren att utveckla mönstret.  

Det är väsentligt att avgöra vilken den relevanta marknaden är för det aktuella mönstret, 

eftersom det är de potentiella köparna av den produkt i vilket mönstret ingår som utgör 

utgångspunkten för särprägelbedömningen. Bedömningen ska alltså göras på den marknad där 

produktens ekonomiska värde exploateras. Eftersom ett huvudsyfte bakom mönsterskyddet är 

att främja konkurrensen genom skapande av nya produkter är det av väsentlig betydelse att 

det är just den kunnige användarens helhetsintryck som är avgörande vid 

särprägelbedömningen. Hade bedömningen gjorts av en expert hade denne kunnat upptäcka 

små skillnader mellan mönstren, som inte skulle upptäckas genom den kunnige användarens 

helhetsbedömning. Sådana skillnader ska således inte vara avgörande för om mönstret kan 

anses vara särpräglat eller inte.
56

  

Kravet på särprägel har inga tydliga konturer. Begrepp som kunnig användare, helhetsintryck 

och variationsutrymme är relativt vaga till sin karaktär och kan resultera i bedömningar 

präglade av vissa skönsmässiga inslag.
57

 I samband med att mönsterdirektivet skulle 

genomföras i Sverige påpekade flera remissinstanser att det var förenat med svårigheter att 

                                                      
53

 SOU 1965:61, s. 122. 
54

 Levin 2011, s. 362. 
55

 Bernitz m.fl. s.234. 
56

 Levin 2011, s. 363 f. 
57

 Bernitz m.fl., s. 234. 
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bestämma en kunnig användares kvalifikationer.
58

 Numera har begreppet kunnig användare 

till stor del förtydligats i praxis. 

2.3 Praxis avseende den kunnige användaren 

2.3.1 Allmänt 

Vid tiden före Pogs-målet saknades prejudicerande rättsfall angående den närmare innebörden 

av begreppet den kunnige användaren. I Sverige är domstolspraxis inom 

mönsterskyddsområdet begränsad. HD har avgjort fyra fall: NJA 1980 s. 575 (Mecca), NJA 

1990 s. 168 (Saxverktyg), NJA 2005 s. 180 (Formsprutarna) och NJA 2009 s. 695 

(Rollator).
59

 Endast det sistnämnda tar upp begreppet kunnig användare. Fallen behandlas 

dock inte i denna uppsats eftersom en avgränsning har gjorts till praxis som ligger i tiden efter 

Pogs-målet. Dessutom är NJA 1980 s. 575 (Mecca) att betrakta som obsolet.
60

 I och med 

EUD:s avgörande i Pogs-målet har begreppet den kunnige användaren till stor del klargjorts.
61

 

2.3.2 Mål C-281/10 P, PepsiCo Inc. mot Grupo Promer Mon Graphic SA (Pogs) 

2.3.2.1 Bakgrund 

PepsiCo ansökte 2003 om registrering av en gemenskapsformgivning.
62

 Grupo Promer 

ansökte om ogiltigförklaring av formgivningen och åberopade en tidigare formgivning som 

hinder.
63

 PepsiCo hade registrerat sin formgivning för ”Reklamartiklar för leksaker”, medan 

Grupo Promer hade registrerat sin formgivning för ”Metallplatta för leksaker”.
64

 Som grund 

för sin ogiltighetsförklaringsansökan åberopade Grupo Promer art. 25.1 b och d EU-FGF och 

gjorde gällande att PepsiCo:s formgivning inte uppfyllde kraven på nyhet och särprägel och 

att det existerade en tidigare formgivning.
65

 Annulleringsenheten vid OHIM ogiltigförklarade 

PepsiCo:s formgivning och PepsiCo överklagade beslutet. Den tredje överklagandenämnden 

                                                      
58
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vid OHIM biföll PepsiCo:s överklagan.
66

 Grupo Promer överklagade överklagandenämndens 

beslut hos tribunalen som prövade om art. 25.1 d i EU-FGF hade åsidosatts.
67

 

2.3.2.2 Tribunalen 

Tribunalen konstaterade i sitt avgörande
68

 att produkten i fråga tillhörde den särskilda 

kategorin spelbrickor, benämnda pogs
69

, rappers eller tazos och konstaterade även att friheten 

vid utformningen av sådana är starkt begränsad.
70

 

Vad gällde den kunnige användaren definierade tribunalen begreppet som någon som ”varken 

är tillverkare eller försäljare av de produkter som de aktuella formgivningarna är avsedda att 

ingå i eller användas för. En kunnig användare är särskilt uppmärksam och har viss kunskap 

om den tidigare konstnivån, det vill säga om den samlade mängd av redan befintliga 

formgivningar för den aktuella produkten som har offentliggjorts vid tidpunkten för 

inlämnandet av ansökan för den angripna formgivningen eller, i förekommande fall, vid 

tidpunkten för den åberopade prioriteten.”
71

  

Tribunalen konstaterade att överklagandenämnden gjort en korrekt bedömning när den 

fastslog att det, i det aktuella fallet, inte spelade någon roll om användaren var ett barn mellan 

5 och 10 år eller en marknadschef på ett företag som tillverkar produkter som marknadsförs 

genom att erbjuda pogs, rappers eller tazos. Det väsentliga var att båda kände till vad dessa 

spelbrickor var för något.
72

 Vad sedan avsåg den kunnige användarens helhetsintryck anförde 

tribunalen att ju mindre frihet formgivaren hade vid utformningen av den aktuella 

formgivningen, desto större var sannolikheten att den kunnige användarens helhetsintryck 

skulle påverkas av små skillnader mellan formgivningarna.
73

 

Tribunalen bedömde likheterna mellan formgivningarna i fem olika hänseenden. Vad gällde 

den första likheten avsåg den en gemensam egenskap hos formgivningar föreställande 

produkter av aktuellt slag och den andra likheten avsåg en egenskap betingad av 

säkerhetshänsyn. Sådana likheter uppmärksammas inte av den kunnige användaren. De tre 
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sista likheterna var kopplade till sådana delar av formgivningarna där det fanns en frihet vid 

skapandet och skulle således komma att beaktas av den kunnige användaren.
74

  

Tribunalen fann att den kunnige användarens helhetsintryck inte skiljde sig åt mellan de båda 

formgivningarna och ogiltigförklarade överklagandenämndens beslut.
75

 PepsiCo överklagade 

domen vid EUD och gjorde gällande åsidosättande av art. 25.1 d EF-FGF.
76

 

2.3.2.3 EUD 

Beträffande begreppet den kunnige användaren framhöll EUD att det ska uppfattas som ett 

mellanbegrepp. Den kunnige användaren är således ett mellanting mellan varumärkesrättens 

genomsnittskonsumentbegrepp och fackmannabegreppet. Genomsnittskonsumenten antas inte 

inneha särskild sakkännedom inom området och antas normalt sett inte göra en direkt 

koppling mellan de mot varandra stående varumärkena. Fackmannen, däremot, har särskild 

sakkunskap inom området och en omfattande teknisk kompetens.
77

 Den kunnige användaren 

ska därmed ses ”inte som en genomsnittligt uppmärksam användare, utan som en särskilt 

uppmärksam användare, oberoende av om detta beror på användarens personliga erfarenhet 

eller vederbörandes vidsträckta kunskap om den aktuella sektorn.”
78

 EUD konstaterade att 

tribunalen utgick från mellanbegreppet i p. 62 i sitt avgörande och att det framgick av 

tribunalens konstaterande i p. 64 att den kunnige användaren i det aktuella fallet utgjordes av 

barn mellan 5 och 10 år eller en marknadschef på ett företag som marknadsför sina produkter 

genom att erbjuda pogs, rappers eller tazos.
79

  

EUD konstaterade vidare att det inte är en nödvändig förutsättning att den kunnige 

användaren gör en direkt jämförelse mellan de båda formgivningarna, även om det ligger i 

dennes natur att i möjligaste mån göra en sådan jämförelse. En direkt jämförelse är ibland inte 

möjlig att göra och kan också vara obruklig inom den aktuella sektorn. Det kan t.ex. ha sin 

grund i särskilda förhållanden eller i särskilda egenskaper hos de föremål som 

formgivningarna utgör.
80

 Avsikten från lagstiftarens sida kan inte ha varit att bedömningen 
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ska göras endast genom en kunnig användares direkta jämförelse eftersom det inte finns några 

bestämmelser med denna innebörd i EU-FGF.
81

 

Vad beträffar den kunnige användarens uppmärksamhetsnivå konstaterade EUD att begreppet 

kunnig ska förstås så att användaren har kännedom om de olika formgivningar som existerar 

inom den aktuella sektorn, men att denne inte är någon konstruktör eller teknisk expert. 

Användaren innehar viss kunskap om de delar som normalt sett brukar ingå i formgivningarna 

och är, p.g.a. intresset för de aktuella produkterna, relativt uppmärksam vid användningen av 

dem. Den kunnige användaren är således ingen ”normalt informerad och skäligen 

uppmärksam och medveten genomsnittskonsument som vanligtvis uppfattar ett varumärke 

som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer [...] [eller] en sakkunnig 

eller fackman som kan uppfatta minsta skillnad på detaljnivå som skulle kunna föreligga 

mellan de motstående formgivningarna.”
82

 

PepsiCo:s överklagande ogillades.
83

 

2.3.2.4 Kommentar till Pogs-målet 

I doktrin har framhållits åsikten att viss osäkerhet fortfarande kvarstår om hur en formgivare 

ska gå tillväga vid bedömningen av hur den egna formgivningen står sig i förhållande till 

andras formgivningar. Den kunnige användaren är ett abstrakt begrepp och sådana ger ofta 

upphov till långa argumentationer eftersom de är svåra att bedöma. Att helt utgå från ett 

objektivt perspektiv kan, för formgivaren, vara förenat med betydande svårigheter, eftersom 

det är lätt hänt att blanda in sin egen kunskap. En utomstående eller någon som besitter en 

mindre mängd kunskap inom det aktuella området kan ha svårigheter att fastställa innebörden 

av den kunnige användaren i ett enskilt fall utan att dessförinnan ha vidtagit ingående 

undersökningar. Sådana undersökningar kan vara förenade med stora kostnader och ta lång 

tid, vilket kan leda till felaktiga resultat.
84
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2.4 Praxis från OHIM:s tredje överklagandenämnd och från PBR avseende den 

kunnige användaren 

2.4.1 OHIM: Mål R 970/2011-3 (Trädgårdsstol)
85

 

Fallet gällde en gemenskapsformgivningsregistrering av en trädgårdsstol som innehades av 

Sachi Premium – Outdoor Furniture, LDA. Gandia Blasco, S.A. ansökte senare om 

ogiltighetsförklaring av formgivningen och åberopade en tidigare 

gemenskapsformgivningsregistrering av en trädgårdsstol som hinder. Annulleringsenheten vid 

OHIM avslog ansökan om ogiltighetsförklaring.
 
Beslutet överklagades hos 

överklagandenämnden.
86

 

Vad gällde särprägelbedömningen konstaterade överklagandenämnden att hänsyn måste tas 

till vilken slags produkt det är fråga om och speciellt till den aktuella industrigrenen.
87

 Den 

kunnige användaren kan ses som en person som är speciellt uppmärksam och ska således inte 

förstås som en genomsnittsanvändare. Att den kunnige användaren är särskilt uppmärksam 

kan bero antingen på personlig erfarenhet eller på att han eller hon besitter omfattande 

kunskap inom området.
88

 Den kunnige användaren är varken tillverkare eller försäljare av de 

produkter som hör samman med formgivningarna i fråga.
89

 Beträffande den kunnige 

användarens uppmärksamhetsnivå gjorde överklagandenämnden ett konstaterande av samma 

innebörd som EUD gjorde i Pogs-målet.
90

 Vad gäller begreppet användare är innebörden att 

personen ska använda den produkt som formgivningen föreställer i enlighet med dess avsedda 

syfte.
91

 

Den kunnige användaren i det aktuella fallet kände till de grundläggande egenskaperna hos 

trädgårdsstolar och kännetecknades av någon som normalt sett köper en sådan stol och 

använder den i enlighet med dess avsedda syfte. Han eller hon har införskaffat kunskap 

genom att titta i tidningar innehållande produkter av ifrågavarande slag, besöka affärer som 
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säljer sådana produkter, hämta information på Internet etc.
92

 Den kunnige användaren kan 

även utgöras av en återförsäljare av de relevanta produkterna.
93

  

Överklagandenämnden konstaterade, när det gällde formgivarens frihet vid utformningen av 

formgivningen, att den kan begränsas av tekniska funktioner eller av lagbestämmelser. Ju mer 

begränsad friheten är, desto större blir sannolikheten att små skillnader i förhållande till 

tidigare formgivningar kommer att inverka på den kunnige användarens helhetsintryck.
94

 När 

det gällde de ifrågavarande produkterna konstaterades att friheten vid utformningen var så 

gott som obegränsad. Friheten begränsades endast av att stolarna skulle fylla sin funktion.
95

 

Överklagandenämnden konstaterade att de berörda formgivningarna skiljde sig åt i sådan mån 

att den senare formgivningen framkallade ett annorlunda helhetsintryck hos den kunnige 

användaren jämfört med den tidigare formgivningen. Överklagandet kunde därför inte 

bifallas.
96

 

2.4.2 OHIM: Mål R 991/2011-3 (Matta)
97

 

Fallet gällde en gemenskapsformgivningsregistrering av en matta, vilken innehades av BS 

Studio A/S. Naturkram Giot aps ansökte om ogiltighetsförklaring av formgivningen.
98

 

Annulleringsenheten förklarade formgivningen ogiltig och BS Studio A/S överklagade 

beslutet hos överklagandenämnden.
99

 I fallet bestod såväl den omtvistade formgivningen som 

den motanförda av små färgade filttygbollar.
100

  

Vad generellt gäller den kunnige användaren konstaterade överklagandenämnden sådant som 

redan nämnts i de ovan behandlade målen. I det aktuella fallet skulle den kunnige användaren 

anses vara en person som normalt sett köper mattor och använder dem för deras avsedda 

ändamål. Personen i fråga skaffar sig kunskap om det existerande utbudet av mattor genom att 

söka information på Internet, besöka möbelaffärer och titta i kataloger.
101
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Beträffande formgivarens frihetsutrymme konstaterade överklagandenämnden bl.a. att ett 

stort sådant medför att formgivningar som inte uppvisar betydande skillnader mot tidigare 

formgivningar misslyckas med att, hos den kunnige användaren, framkalla ett annorlunda 

helhetsintryck. Beträffande mattor uppställs endast den begränsningen att de ska vara 

någorlunda platta, i övrigt är friheten oinskränkt.
102

 I det aktuella fallet var inte skillnaderna 

tillräckliga för att ge den kunnige användaren ett annat helhetsintryck och överklagandet 

ogillades därför.
103

 

2.4.3 PBR: Mål nr 10-237 (Skoskyddsbehållare)
104

 

Fallet gällde upphävande av ett mönster föreställande en skoskyddsbehållare. I första hand 

yrkade klaganden, TJ, på överföring av mönsterregistreringen p.g.a. bättre rätt. I andra hand 

yrkade han på upphävande av registreringen, eftersom han ansåg att mönstret inte uppfyllde 

kraven på nyhet och särprägel, och åberopade ett tidigare mönster som hinder. A bit of 

Sweden AB bestred ändring och ansåg att mönstret skiljde sig väsentligt från det tidigare 

mönstret.
105

 

PBR konstaterade att det inte är möjligt att överföra en registrering av ett mönster på någon 

annan, utan endast en ansökan om registrering, under förutsättning att personen i fråga visat 

att denne har bättre rätt till mönstret. Följaktligen kunde inte TJ:s förstahandsyrkande vinna 

bifall. Vad sedan gällde nyhets- och särprägelkraven konstaterade PBR att det, i det aktuella 

fallet, var svårt att fastställa vem den kunnige användaren var, vilket berodde på mönstret i 

fråga och användningen av det på marknaden. PBR gick emot PRV:s uppfattning och uttalade 

att den kunnige användaren inte kunde anses vara en person med erfarenhet inom området för 

skoskyddsbehållare. PBR ansåg att det var mer naturligt att se den kunnige användaren som 

en person som var ansvarig för att välja och köpa in inredning m.m. i sådana miljöer där 

tillfälliga skoskydd behövdes.
106

  

PBR konstaterade, liksom PRV hade gjort, att de båda mönstrens grundformer föreföll 

identiska men att mönstren ändå uppvisade sådana skillnader att det senare mönstret uppfyllde 

såväl kravet på nyhet som kravet på särprägel. När det gällde särprägelkravet bedömde PBR 
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således att den kunnige användaren fick ett annorlunda helhetsintryck av det senare mönstret. 

Överklagandet avslogs i själva saken. 

2.4.4 PBR: Mål nr 11-039 (Sportflaska)
107

 

I fallet gällde frågan upphävande av en mönsterregistrering för en sportflaska. Keback AB 

gjorde gällande att registreringen av mönstret skulle bestå och ansåg att mönstret uppfyllde 

kraven på nyhet och särprägel, medan Emballator Mellerud Plast AB bestred ändring och 

hävdade att det registrerade mönstret brast i nyss nämnda krav.
108

 

PBR konstaterade att variationsutrymmet vid utformningen av ett mönster kan vara begränsat, 

vilket t.ex. kan bero på att mönstertätheten är stor i en viss bransch eller att produkten endast 

tillåter ett begränsat antal variationer.
109

 Vad gäller flaskor måste de, för att fungera som de 

ska, ha vissa utmärkande egenskaper. Bortsett från det föreligger en frihet vid utformningen 

som inte är att anse som begränsad.
110

  

Vad beträffar den kunnige användaren konstaterade PBR att, när fråga är om flaskor för bl.a. 

sportdryck, denne är en person som gör ett medvetet val och följaktligen uppmärksammar de 

förpackningar i vilka drycken är avsedd att förvaras.
111

 PBR gjorde en jämförelse mellan 

parternas flaskor och konstaterade att de skiljde sig åt i vissa avseenden men att det endast var 

fråga om detaljskillnader och att dessa inte var tillräckliga för att den kunnige användaren 

skulle få ett annat helhetsintryck. Flera av de egenskaper som var avgörande för 

helhetsintrycket var utformade på i stort sett samma sätt i de båda mönstren. Keback AB:s 

mönster brast således i kravet på särprägel och överklagandet bifölls inte.
112

 

2.4.5 Kommentar till OHIM:s och PBR:s praxis 

De i uppsatsen presenterade fallen från OHIM och PBR utgör ett urval av praxis avseende den 

kunnige användaren från tiden efter Pogs-målet. Fallen visar hur OHIM och PBR definierar 

denne fiktive bedömningsperson. De tycks följa EUD:s och tribunalens klargöranden i Pogs-

målen
113

, men de anpassar, i viss mån, begreppet till det enskilda fallet. 

Överklagandenämnden gjorde några ytterligare preciseringar, främst med hänvisning till 
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tidigare rättsfall från tribunalen. PBR konstaterade att det, i Skoskyddsbehållare-fallet, var 

svårt att definiera den kunnige användaren och gick härvidlag emot PRV:s uppfattning. Att de 

två instansernas definitioner skiljde sig åt visar på att det, trots EUD:s och tribunalens 

klargöranden, i det enskilda fallet fortfarande kan vara svårt att förutse vem den kunnige 

användaren är.  

2.5 Rättsinnehavaren och skapandekriteriet 

Normalt sett är det den som skapat mönstret som kan ansöka om mönsterskydd, men även 

formgivarens rättsinnehavare har möjlighet att ansöka.
114

 Det ska alltså vara fråga om en 

personlig insats för att ett mönster ska kunna åtnjuta skydd och det får således inte röra sig om 

något helt och hållet slumpmässigt framställt. Något datorgenererat skulle följaktligen inte 

kunna skyddas, men däremot mönster som skapats med hjälp av CAD-verktyg.
115

 

Mönsterskyddsutredningen framhöll att det skulle vara nödvändigt att mönstret skapats. Det 

skulle krävas en medveten skapande insats, vilket innebär att naturföremål inte kan skyddas 

genom mönsterrätten. Att alstret ska skapas utesluter att det kan tillkomma genom 

efterbildning.
116

 Departementschefen instämde i utredningens uppfattning om att en skapande 

insats skulle krävas men anförde dock att kravet på att alstret skulle ha framtagits genom en 

skapande insats inte skulle ställas alltför högt. Det behövde finnas utrymme att skydda 

mönster som till viss del tillkommit slumpmässigt, eftersom det ibland kunde vara omöjligt att 

avgöra på vilket sätt mönstret kommit till.
117

 Mönsterskyddsutredningen föreslog att ordet 

frambringa skulle användas i lagtexten, eftersom ordet skapa redan användes i URL.
118

 I 

propositionen ändrades ordet till skapa, vilket betonar att det ska vara fråga om en personlig 

insats.
119

 Ordet skapa innefattar även ett subjektivt nyhetskrav, vilket innebär att mönstret inte 

får ha tillkommit genom efterbildning av ett annat tidigare känt mönster.
120

 I sammanhanget 

är det även av intresse att påpeka att före 1970 års ML användes ordet upphovsman för att 

beteckna den som skapat mönstret.
121
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2.6 Ensamrättens omfattning 

I 5 § 1 st. ML framgår vilka befogenheter mönsterrättsinnehavaren har avseende det skyddade 

mönstret. Mönsterrättsinnehavaren har rätt att utnyttja sitt mönster och om någon annan 

önskar utnyttja det måste således samtycke inhämtas. I princip alla slags utnyttjanden 

omfattas men någon ideell rätt erhålls emellertid inte.
122

 Motsvarande bestämmelse återfinns i 

art. 19 EU-FGF. Vad gäller oregistrerade gemenskapsformgivningar har innehavaren, enligt 

art. 19.2, endast rätt att motsätta sig efterbildningar av sin skyddade formgivning. I art. 19.2 2 

st. anges att användningen inte ska anses: ”vara ett resultat av en efterbildning av den 

skyddade formgivningen om den är ett resultat av ett oberoende, skapande arbete som utförts 

av en formgivare som man rimligen kan anta inte kände till den formgivning som innehavaren 

gjort tillgänglig för allmänheten.” Som framgår nedan i kapitlet om brukskonst är även 

upphovsrätten ett efterbildningsskydd. Efterbildningsskyddet för den oregistrerade 

gemenskapsformgivningen utgör inte ett skydd för andra dimensioner eller utförandeformer 

av formgivningen, vilket däremot kan förekomma inom upphovsrättens område.
123

 

Om utnyttjandet sker för privat bruk och inte har något kommersiellt syfte, undantas det från 

ensamrätten enligt 7 § 1 p. ML. Även utnyttjanden i experimentsyfte och utnyttjanden i 

citerings- eller undervisningssyfte undantas enligt samma paragraf, 2 p. respektive 3 p. En 

förutsättning för det, i 3 p., angivna undantaget är, enligt samma punkt, emellertid att 

utnyttjandena sker i enlighet med god affärssed och att de inte oskäligen går utöver vad som 

kan anses utgöra ett normalt utnyttjande av mönstret. Även källan måste anges.
124

 

Enligt 5 § 2 st. ML omfattar mönsterskyddet alla de mönster som inte framkallar ett 

annorlunda helhetsintryck hos den kunnige användaren än det mönster som registrerats.
125

 Det 

finns således en parallell mellan bestämmelsen om skyddsomfång och bestämmelsen om 

särprägel.
126

 Skyddsomfånget kan bli mer eller mindre stort beroende på formgivarens 

variationsutrymme vid skapandet av mönstret. Enligt 5 § 2 st. ML ska variationsutrymmet 
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således beaktas vid bedömningen av skyddsomfånget.
127

 Variationsutrymmet ska även 

beaktas vid särprägelbedömningen.
128

 

I vissa branscher föreligger stor mönstertäthet, vilket innebär ett litet variationsutrymme, 

medan det i vissa branscher inte alls finns en sådan mönstertäthet och där således 

variationsutrymmet är mer omfattande.
129

 Om kravet på skillnad gentemot tidigare mönster i 

ett enskilt fall ställts lågt, blir skyddsomfånget snävt och innehavaren kan då bara motsätta sig 

mönster som uppvisar en betydande likhet med hans eget mönster.
130

 

2.7 Skyddstiden för mönster 

En mönsterregistrerings giltighetstid sträcker sig över en eller flera femårsperioder. Det är 

möjligt att förnya sin registrering men maximal skyddstid är sammanlagt 25 år.
131

 För 

oregistrerade gemenskapsformgivningar är skyddstiden, enligt art. 11.1 EU-FGF, tre år. Vid 

genomförandet av mönsterdirektivet hade medlemsstaterna möjlighet att välja om registrering 

skulle tillåtas antingen för endast en eller för flera femårsperioder åt gången. I Sverige valdes 

lösningen att tillåta registrering för flera femårsperioder i taget. Att bevilja registrering endast 

för en femårsperiod åt gången kunde visserligen motiveras av såväl ordnings- som 

konkurrensmässiga skäl. Det kunde anses onödigt att registret skulle innehålla mönster som 

inte användes eller som visats inte fungera ekonomiskt på marknaden. Att medge längre 

skyddstid än nödvändigt kunde dessutom verka negativt på konkurrensen. Något som talade 

för en möjlighet att medge registrering för flera femårsperioder i taget var att skillnaderna 

mellan olika branscher kunde vara stora när det gällde skyddstidsbehovet. I vissa branscher 

finns behov av en längre skyddstid och det underlättar då att inte behöva förnya sin 

registrering så snart en femårsperiod löpt ut. Med hänsyn till branschernas olika behov och 

villkor, och till det stora antalet potentiella registreringsobjekt, förordades att det skulle vara 

möjligt att bevilja registrering för flera femårsperioder i taget. En registrering för flera 

perioder skulle dock innebära en högre avgift, för att motverka de tänkbara negativa 

konsekvenserna av den valda lösningen. Avgiftens storlek skulle således vara beroende av 

skyddstidens längd.
132  
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3. Det upphovsrättsliga skyddet för brukskonst 

3.1 Överlappning av mönsterskydd och upphovsrättsligt skydd 

I 10 § 1 st. URL stadgas att ”[u]pphovsrätt till ett verk gäller även om verket har registrerats 

som mönster.” Ett brukskonstalster kan således åtnjuta dubbelt skydd. Överlappningen kan 

anses naturlig eftersom båda skydden utgör formskydd.
133

 I mönsterdirektivets art. 17 står att 

medlemsstaterna ska erbjuda dubbelt skydd men att de själva får bestämma över villkoren för 

det upphovsrättsliga skyddet för mönstret, vilken originalitetsnivå som krävs och i vilken 

utsträckning skyddet kan ges.
134

  

3.2 Vad menas med brukskonst? 

Det var först i och med ML:s tillkomst som begreppet brukskonst började användas i lagen i 

stället för begreppen konsthantverk och konstindustri.
135

 Auktorrättskommittén definierade 

brukskonst som ”produktion med både konstnärligt och praktiskt syfte, som icke avser 

byggnader och därmed jämförliga ting utan lösa, vanligen mindre föremål”.
136

 Det rör sig 

således om hantverks- och industriprodukter, där i vissa fall det praktiska inslaget dominerar, 

medan det i andra fall är den estetiska funktionen som är den mest framträdande. Vad gäller 

exempelvis en prydnadsvas eller ett smycke hamnar den estetiska funktionen i förgrunden. 

Den fria konsten skiljer sig således från brukskonsten i och med att den inte fyller någon 

praktisk funktion, utan endast en estetisk. Trots det kan ingen tydlig gräns dras mellan 

brukskonsten och den fria konsten. När det gäller förhållandet mellan brukskonstverk och 

andra industriprodukter skiljer sig brukskonstverket såtillvida att det måste ha tillkommit 

genom ett andligt skapande.
137

 Kommittén nämnde, som exempel på brukskonst, tillverkning 

av ”glas, porslin, keramik, möbler, tapeter, textilier och modevaror, juvelerararbeten [och] 

smide i olika metaller”.
138

 Även bokkonst nämndes som exempel, dvs. bokbandstillverkning 

och typografi.
139
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3.3 Brukskonstskyddets historia 

Mönsterskyddsutredningen hade, förutom att se över mönsterskyddslagstiftningen och därtill 

relaterade frågor, även att undersöka frågan om upphovsrättsligt skydd för brukskonstalster 

(dåvarande konsthantverk och konstindustri). Frågan om upphovsrätt för konsthantverk och 

konstindustri blev aktuell i och med 1914 års sakkunnigförslag
140

. Redan innan dess fanns 

önskemål från Konsthantverkarnas gille och Svenska Slöjdföreningen
141

 att det 

upphovsrättsliga skyddet skulle omfatta även konsthantverk och konstindustri.
142

 

Diskussioner fördes om huruvida det mest optimala skyddet för konsthantverk och 

konstindustri kunde erhållas genom konstverkslagstiftningen eller genom att utvidga 

lagstiftningen om skydd för mönster och modeller. I prop. 1926:2
143

 valdes lösningen att 

konsthantverk och konstindustri skulle omfattas av 1919 års lag om rätt till verk av bildande 

konst, dock med undantag för beklädnadsartiklar och vävnader till sådana artiklar.
144

 I 

Auktorrättskommitténs betänkande 1956 framhölls svårigheten att avgöra om ett alster av 

brukskonst är att anse som ett konstverk och att sakkunnigas åsikter kan skilja sig åt i det 

avseendet. Utöver det kan långvariga tvister bidra till en minskad effektivitet i 

intrångsfrågor.
145

 

Önskemål hade framställts om ett utvidgat skyddsområde, som skulle omfatta även sådant 

som inte var att anse som konstverk i lagens mening, och om att släppa efter i viss mån 

avseende kravet på originalitet. Kommittén framhöll emellertid att ett sådant skydd kunde 

uppnås genom ändringar i mönsterskyddslagstiftningen och fann det önskvärt att kraven för 

det upphovsrättsliga skyddet inte sänktes.
146

  

Kommittén framhöll att utvecklingen bidragit till att det hos brukskonstalster föreligger en 

stark koppling mellan det estetiska och det nyttobetingade och att det kan vara svårt att 

urskilja de estetiska egenskaperna. Följaktligen finns behov av att beakta båda aspekterna. 
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Enligt kommittén kunde det inte anses som god konst att inte tillgodose både nyttoaspekten 

och den estetiska aspekten.
147

  

Begreppen konsthantverk och konstindustri skulle, enligt kommittén, behållas i lagtexten 

eftersom innebörden var allmänt känd. Att gränsen mellan konsthantverk och konstindustri 

inte var helt klar var inget som kunde anses bidra till några praktiska svårigheter i 

sammanhanget. Undantaget för beklädnadsartiklar och vävnader för sådana artiklar skulle inte 

längre behållas.
148

 

Beträffande möjligheten att införa en officiell registrering för brukskonst framhöll kommittén 

att en sådan registrering kunde vara ett sätt för upphovsmannen att visa att han ansåg sitt 

alster uppfylla lagens krav, och följaktligen ett sätt för andra att ta reda på tidpunkten för 

gjorda registreringar och om deras alster skulle strida mot de verk som registrerats. Vad gällde 

en officiell registrering som förutsättning för skydd för brukskonst framhölls att en sådan inte 

fick förekomma, eftersom en av Bernkonventionens
149

 grundtankar är att rättsskydd ska 

kunna erhållas utan krav på dylika formaliteter. Beträffande möjligheten att införa en officiell 

frivillig registrering konstaterades att en sådan registrering inte kunde ha någon rättsverkan 

men att den kunde fylla ett klargörande syfte i vissa avseenden. Emellertid fanns inte några 

erfarenheter av den typen av registrering, varken i Sverige eller i något annat land. Det var 

därför svårt att bedöma värdet av en dylik registrering och kommittén anförde att olika 

organisationer, på prov, kunde genomföra registreringar i egen regi för att kunna bedöma 

värdet av frivilliga registreringar. Kommittén föreslog inga särskilda åtgärder i ämnet.
 150

   

Även i mönsterskyddsbetänkandet togs frågan om frivillig registrering av brukskonst upp. Det 

hade funnits möjlighet till sådan registrering i Svenska Slöjdföreningens modellregister sedan 

1950-talets början. Registret var allmänt tillgängligt men allmänheten hade inte visat stort 

intresse för att granska registrerad brukskonst. Även dåvarande Svenska Inredningsarkitekters 

Riksförbund bedrev sådan frivillig registrering sedan 1957, men det registret var inte 

offentligt. Sammantaget konstaterade Mönsterskyddsutredningen att möjligheten till frivillig 

registrering av brukskonst varken fått någon större utbredning eller någon nämnvärd 

betydelse.
151  
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3.4 Skyddsförutsättningar 

3.4.1 Allmänt 

I 1 § 1 st. URL stadgas att ”[d]en som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har 

upphovsrätt till verket”, vilket åtföljs av en uppräkning av olika typer av verk. I 6 p. nämns 

byggnadskonst och brukskonst som exempel på verk. Uppräkningen är dock inte avsedd att 

vara uttömmande, utan även ”verk som har kommit till uttryck på något annat sätt” omfattas 

(7 p.). Idag uppställs inga allmänna krav på estetisk kvalitet eller att verket ska ha ett 

bakomliggande estetiskt syfte.
152

 Det upphovsrättsliga skyddet uppstår formlöst, vilket 

innebär att inga formaliteter, såsom registrering, behöver vidtas och att upphovsmannen 

således erhåller skydd i och med att verket skapats.
153

 För att alstret ska skyddas krävs att det 

uppfyller kravet på verkshöjd. 

3.4.2 Verkshöjd 

Verkshöjd är ett samlingsbegrepp för de egenskaper som ett alster ska ha för att kunna anses 

som ett verk och därmed skyddas upphovsrättsligt. Begreppet kan till viss del sägas motsvara 

begreppet särprägel, vilket ofta används i praxis och doktrin. Begreppet verkshöjd har sitt 

ursprung i Tyskland och kan härledas tillbaka till 1950-talet. Det motsvarade då det krav som 

kunde ställas på brukskonst i fråga om skapandet.
154

 Ljungman införde begreppet till nordisk 

rätt. Enligt honom hade begreppet samma innebörd som det nedan behandlade 

dubbelskapandekriteriet.
155

 Verkshöjdsbegreppet har sedermera kommit att bli allmänt 

vedertaget, inom upphovsrätten i allmänhet, som en sammanfattande beteckning för de 

egenskaper som krävs för upphovsrättsligt skydd.
156

 I Sverige anses kravet på verkshöjd lågt 

och ett av skälen till det lågt ställda kravet är att det konkurrensrättsliga skyddet under lång tid 

varit dåligt utvecklat.
157

 

Auktorrättskommittén uttalade att ordet verk i bestämmelsen ”den som har skapat ett litterärt 

eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket”, i 1 § 1 st. URL, är av central betydelse 

eftersom det däri ligger ett krav på självständighet, originalitet och individualitet. Det får inte 

vara fråga om ett rent mekaniskt arbete. Kommittén anförde att det var svårt att närmare dra 
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gränserna för vad som skulle omfattas av skyddet och ansåg att det endast var möjligt att ange 

skyddskraven i allmänna ordalag. Att endast använda ordet verk i lagtexten ansågs inte som 

den mest optimala lösningen men kommittén framhöll dock att det svenska språket inte hade 

något lämpligt uttryck för ovan nämnda skyddskrav. Även ordet skapat var, enligt kommittén, 

av avgörande betydelse. Den andliga verksamheten som förutsättning för skydd skulle vara 

skapande. Ordet skulle emellertid inte ges en alltför sträng tolkning men att enbart referera 

eller reproducera ett verk kunde inte bli föremål för upphovsrättsligt skydd.
158

 Enligt Levin 

kan kravet på att arbetet ska vara av skapande natur tolkas som att ett subjektivt nyhetskrav 

ska vara uppfyllt och att därmed den ifrågavarande prestationen inte får utgöra en 

efterbildning av en tidigare prestation.
159

  

I förslaget till ny upphovsrättslag togs frågan upp om verksbegreppet skulle bytas ut eller 

preciseras. Det framhölls dock att det skulle vara förenat med svårigheter att formulera ett 

givande och otvetydigt verkshöjdskrav i lagtexten, ”eftersom det rör sig om en rad egenskaper 

hos skyddsvärda objekt som pekar ut en eller i förekommande fall flera upphovsmän till 

objektet.”
160

 Det framhölls emellertid att praxis klargjort vad som gäller och att avsaknaden 

av legaldefinition inte verkar ha haft en hämmande effekt på rättstillämpningen. Även i 

doktrin hade verkshöjdsbegreppet belysts och utvecklats. I förslaget ansågs därför ordet verk 

kunna behållas för att beteckna de skyddskrav som ställs upp för upphovsrätt. Det angavs att 

ordet varken var omodernt eller svårt att förstå och att det dessutom var inarbetat.
161

 

Nordell anser att motiven till URL medför gränsdragningsproblem avseende bl.a. brukskonst. 

Han menar att alltför stor vikt lagts vid motivuttalandena till URL och att rättsutvecklingen på 

grund därav hämmats. Nordell anser att doktrin och framtida utredningar i vissa fall bör 

frångå de upphovsrättsliga kraven som uppställts i motiven för att framtida verk ska kunna 

skyddas upphovsrättsligt.
162

  

Ofta inhämtar domstolen eller parterna i målet yttranden från sakkunniga. Det krävs mycket 

av de sakkunniga för att kunna svara på frågan om ett visst alster uppfyller kravet på 
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verkshöjd.
163

 De sakkunniga måste ha god kunskap om ”den ’andliga’ skapandeprocessen och 

en god inblick i den allmänna ståndpunkten på konstens eller litteraturens område”.
164

 De 

måste även besitta ”goda kunskaper om den rättsvetenskapliga utvecklingen på 

upphovsrättens område.”
165

 Nordell förespråkar en verkshöjdsbedömning som varierar 

beroende på vilken typ av verk det är fråga om. Vad gäller verk som uppvisar en lägre grad av 

originalitet, som exempelvis brukskonst, skulle då exempelvis större vikt kunna läggas vid 

dubbelskapandekriteriet
166

 eller vid ett rent skillnadskrav.
167

 Han anser att en mer subjektiv 

bedömning kan anses motiverad vad gäller verk som uppvisar en högre grad av originalitet, 

t.ex. de flesta konstnärliga verk.
168

 Enligt Levin får en bedömning av om ett alster uppvisar 

konstnärlighet inte istället bli en fråga om kritik eller en recension av alstret. Hon menar att 

det kan vara lätt hänt att så sker i hedersdomstolars (som exempelvis Svensk Forms 

Opinionsnämnds) bedömningar.
169

 

Resultatet av en verkshöjdsbedömning får inte ha påverkats av konstnärliga kvalitetskrav. 

Både det som kan anses utgöra god konst och det som kan anses utgöra dålig konst ska kunna 

omfattas av det upphovsrättsliga skyddet.
170

 Trots att någon kvalitetsbedömning inte ska göras 

kan det ifrågasättas om en sådan ändå inte görs i praktiken. Godenhielm tar upp ett exempel 

med en dålig oljemålning och jämför den med en banal vas eller soffa. Det kan ifrågasättas 

varför oljemålningen skulle omfattas av det upphovsrättsliga skyddet, medan vasen eller 

soffan skulle falla utanför det skyddsbara området. Sannolikheten att vasen eller soffan 

plagieras är avsevärt högre än att någon skulle plagiera den dåliga oljemålningen. Om ingen 

efterbildar oljemålningen aktualiseras aldrig frågan om den uppnår verkshöjd, eftersom 

verkshöjdsbedömningen hänger samman med påtalande av intrång. Efterbildas vasen eller 

soffan görs däremot en detaljerad analys av alstrets verkshöjd, av såväl advokater som 

domstol och eventuellt även av sakkunniga inom området. Godenhielm ställer frågan om den 

omständigheten att något plagierats talar för att det finns en kvalitet hos föremålet i fråga, som 

tar sig uttryck i ett ekonomiskt värde.
171

 Han menar att det skulle vara komplicerat att skilja 
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bedömningen av om alstret når upp till de krav som ställs för upphovsrättsligt skydd från 

bedömningen av alstrets konstnärliga värde eller kvalitet. Även när skyddsomfånget ska 

bedömas blir en bedömning av den konstnärliga kvaliteten påkallad, eftersom ett verk av hög 

kvalitet åtnjuter ett större skyddsomfång än ett verk som med nöd och näppe når upp till de 

upphovsrättsliga skyddskraven.
172

  

I patenträtten har objektiva kriterier eftersträvats för att bedöma uppfinningshöjd. Godenhielm 

ställer frågan om det skulle kunna uppställas objektiva kriterier i upphovsrätten för att bedöma 

verkshöjd och menar att kriterier såsom egenart och konstnärlighet med nödvändighet utgår 

från en subjektiv bedömning. Den subjektiva bedömningen grundas dock i många fall på 

fackmannauttalanden men även dessa kan skilja sig åt. Godenhielm ställer sig skeptisk till en 

lösning som innebär att en efterbildning av ett alster utgör ett tecken på att alstret uppnår 

verkshöjd och menar att den kanske skulle fungera när det är fråga om en identisk 

efterbildning för att rationalisera intrångsprocesserna, men inte om efterbildningen i viss mån 

skiljer sig från originalet. I det sistnämnda fallet är en kvalitetsbedömning av originalalstret 

oundviklig, vilken, i sin tur, påverkar bedömningen av skyddsomfånget.
173

 Även Levin tar 

upp frågan och menar att omständigheten att en person vill efterbilda en annan persons alster i 

sig tyder på, åtminstone utifrån efterbildarens egen synvinkel, att alstret har ett visst värde. I 

sammanhanget nämner Levin den gamla engelska hjälpnormen ”What is worth copying is 

prima facie worth protecting”, men menar att den inte kan fungera när fråga är om brukskonst 

eftersom hänsyn då måste tas till andra intressen, främst konkurrensintresset.
174

 

Godenhielm anser det uppenbart att det inte går att uppställa gemensamma verkshöjdskriterier 

för alla de olika slags verk som kan komma att skyddas av upphovsrätten. Han tar också upp 

möjligheten att använda sig av en fiktiv bedömningsperson, i form av en sakkunnig bedömare, 

som hjälp vid bedömningen och exemplifierar med patenträttens fackman och 

skadeståndsrättens bonus pater familias. Han anser dock att en sådan fiktiv bedömningsperson 

inte skulle vara till någon hjälp eftersom det i slutändan ändå är domstolen som i varje enskilt 

fall uppställer de för bedömningen relevanta normerna.
175

 Godenhielm förespråkar istället 

domsmotiveringar som innehåller en ”preciserad orientering av de fakta som lägges till grund 
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för att någonting är att betrakta såsom ett verk i URL[:s] mening: ett litterärt verk, ett 

konstnärligt verk eller någonting annat.”
176

 

Enligt Levin bör bedömningen av skyddsvärdheten hos alster av brukskonst utgå från 

konsumentens uppfattning, eftersom brukskonsten har en betydande kommersiell karaktär. 

Brukskonstalstret ska då uppvisa en sådan grad av egenart gentemot tidigare alster att 

konsumenten uppfattar det som särpräglat (att det utgör en nyhet och/eller är egenartat). 

Alstret ska alltså uppfattas som en nyhet i jämförelse med det på marknaden föreliggande 

utbudet, men det behöver inte vara unikt för att kunna anses besitta ett kommersiellt värde.
177

 

Hon menar att det då skulle vara fråga om ett relativt nyhetskrav, vilket innebär ett högre krav 

än det subjektiva nyhetskravet, men ett lägre krav än ”dubbelskapandekriteriets högt 

kvalificerade och absoluta nyhetskrav.”
178

 Att använda ett kriterium av ifrågavarande slag 

skulle samtidigt innebära en tillämpning av ett krav som motsvarar det krav som ställs på 

individualitet och egenart för de, i upphovsrättslig mening, traditionella verken.
179

 Levin 

menar även att skyddsbehovet för brukskonst är mer begränsat än för traditionella verk och att 

skyddet för brukskonst skulle kunna betecknas som ett industriellt rättsskydd som till viss del 

är präglat av upphovsrätten.
180

 

3.4.3 Kravet på originalitet och det EU-rättsliga originalitetskriteriet 

Kravet på originalitet är en grundläggande skyddsförutsättning inom upphovsrätten och utgör 

en del av verkshöjdskravet. På grund av avsaknaden av ett registreringsförfarande 

uppkommer frågan huruvida ett visst alster kan anses tillräckligt originellt först vid 

intrångssituationer. Det ska röra sig om en skapande insats av en fysisk person, dvs. en 

människa. Att personen ska ha skapat innebär att sådant som exempelvis naturföremål utesluts 

från skydd.
181

  

Levin anser dock, med hänvisning till EU-rätten, att verkshöjdsläran idag måste betraktas som 

diskutabel, åtminstone i den bemärkelsen att den innefattar kvalificerade krav för att ett alster 

ska kunna omfattas av det upphovsrättsliga skyddet.
182

 I art. 1.3 datorprogramdirektivet
183

, 
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art. 3.1 databasdirektivet
184

 och art. 6 skyddstidsdirektivet
185

 uppställs förhållandevis låga 

skyddsförutsättningar. Det krävs endast att alstret är originellt, i den bemärkelsen att det ska 

vara fråga om upphovsmannens egen intellektuella skapelse och inga andra kriterier ska, 

enligt dessa bestämmelser, tillämpas vid bedömningen av skyddsbarheten. Samma princip kan 

urskiljas i Infosoc-direktivet
186

, skäl nr 4, 9-11 och 20.
187

 EUD har uttalat att det nyss nämnda 

originalitetskriteriet ska tillämpas allmänt inom upphovsrätten.
188

 För att det ska vara 

upphovsmannens egen intellektuella skapelse krävs att alstret speglar upphovsmannens 

personlighet.
189

 Kravet är uppfyllt när upphovsmannen haft möjlighet att göra fria och 

kreativa val och därmed kunnat ge uttryck åt sin kreativa kapacitet.
190

 Begreppet intellektuell 

syftar till att verket ska vara egenartat.
191

 Det ankommer på de nationella domstolarna att 

avgöra om ett alster är upphovsmannens egen intellektuella skapelse.
192

 

I såväl mönsterdirektivets art. 17 som art. 96 p. 2 EU-FGF kan läsas att upphovsrätt ska kunna 

erhållas för objekt som omfattas av nationellt mönsterskydd, respektive utgör en skyddad 

gemenskapsformgivning. Det står att det är upp till varje medlemsstat att bestämma i vilken 

utsträckning sådant skydd kan beviljas och hur villkoren för erhållandet av sådant skydd ska 

se ut. De ska också avgöra vilken originalitetsnivå som krävs. Medlemsstaterna har således, 

enligt dessa bestämmelser, kompetens avseende sådana alster som kan skyddas enligt ML 

eller EU-FGF. Det medför att det kan vara svårt att veta hur originalitetsbedömningen i 

svensk rätt, inom området för brukskonst, ska göras, dvs. om den ska göras enligt det EU-

rättsliga originalitetskriteriet eller enligt verkshöjdskriteriet. Det kan ifrågasättas om det EU-

rättsliga originalitetskriteriet i praktiken innebär någon skillnad jämfört med den, i svensk rätt, 
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tillämpade verkshöjdsbedömningen, eftersom EUD uttalat att det är de nationella domstolarna 

som har att avgöra huruvida ett alster kan anses uppfylla kravet på att utgöra resultatet av 

upphovsmannens eget intellektuella skapande. En skillnad skulle dock kunna vara att 

utrymmet för att, vid bedömningen, ta hänsyn till ytterligare omständigheter är mindre vid den 

EU-rättsliga tillämpningen. Det kan dock antas att originalitetskriteriet sannolikt inte innebär 

någon omfattande förändring för svenskt vidkommande men att begreppet verkshöjd 

förmodligen måste ersättas av begreppet originalitet.
193

 I Painer-målet uttalade EUD, i p. 97-

98, att skyddsomfånget inte var beroende av att möjligheterna till konstnärlig kreativitet 

kunde vara olika stora vid skapandet av olika typer av verk och att skyddet för 

porträttfotografier inte skulle vara svagare än skyddet för andra verk. Uttalandet innebär 

sannolikt att verk som präglas av en lägre grad av originalitet ska åtnjuta samma 

skyddsomfång som sådana verk som når upp till en högre grad av originalitet. Emellertid 

måste ifrågasättas om uttalandet endast avsåg fotografier eller om det var avsett att vara av 

generell innebörd.
194

 Karnell förutspådde att den enda märkbara effekten av den EU-rättsliga 

harmoniseringsåtgärden skulle bli att domstolarna kom att använda ett mindre ”blomsterfyllt” 

språk.
195

 

På grund av upphovsrättens olika potentiella skyddsobjekt är det inte möjligt att tillämpa 

kravet på originalitet, som en del av verkshöjdsbedömningen, på samma sätt i alla situationer. 

Att vara generös med det upphovsrättsliga skyddet och anlägga ett snävt skyddsomfång för 

även andra alster än brukskonst, där bruks- och konkurrensaspekter gör sig gällande, vore en 

tänkbar lösning som stämmer överens med det EU-rättsliga originalitetskriteriet. Emellertid 

skulle den inte lösa problemet med en minskad respekt för upphovsrätten, som bl.a. uppstått 

genom att (alltför) banala prestationer ofta kommit att skyddas.
196

  

En annan svår uppgift inom upphovsrätten är att hitta det mest optimala skyddet för 

brukskonst.
197

 Tillgången till mönsterskydd kan tala för att högre krav ställs för att 

upphovsrätt ska kunna komma i fråga. Mönsterrätten har dock inte visat sig utgöra en, i 

praktiken, fullgod lösning inom brukskonstens område.
198

 Svea hovrätt (HovR) har uttalat att 
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mönsterskyddet inte kunde kompensera för ett allför begränsat upphovsrättsligt skydd.
199

 Att 

likställa brukskonsten med den fria konsten i fråga om möjligheten att erhålla skydd och att 

inte snåla med beviljandet av det upphovsrättsliga skyddet torde, enligt Levin, vara en av de 

lämpligaste lösningarna. En sådan lösning resulterar i en konkurrensrättslig nödvändighet att 

minska skyddsomfånget, vilket ofta innebär att endast efterbildningar som är mycket lika 

originalet kan hindras. Oftast är det emellertid, i praktiken, just ett skydd mot sådana 

efterbildningar som behovet omfattar. En fördel med nämnda lösning är att den kan anpassas 

till det enskilda fallet. Frågan är då inte huruvida skydd föreligger, utan hur skyddsomfånget i 

det särskilda fallet ser ut. Emellertid minskar förutsebarheten, vilket kan bidra till en ökning 

av antalet rättstvister.
200

 

3.4.4 Dubbelskapandekriteriet 

Mönsterskyddsutredningen tog upp frågan om risken för oberoende dubbelskapande, dvs. 

”risk för att två produkter, skapade oberoende av varandra, skulle kunna sammanfalla till 

utseendet i sådan grad att man ur objektiv synvinkel kan tala om intrång.”
201

 Utredningen 

framhöll att risken för dubbelskapande är större vad gäller brukskonst än vad den är 

beträffande bildkonst. När det gäller brukskonst måste, vid skapandet, hänsyn tas till 

funktionalitet och i vissa fall även till moderiktning, vilket innebär att variationsutrymmet är 

mer begränsat än vad det är vid skapandet av den fria konsten. Risken för dubbelskapande 

beror på hur höga krav som uppställs på att brukskonstalstret ska vara originellt och 

individuellt präglat. Risken ökar om alltför låga krav uppställs. Utredningen framhöll 

följaktligen att det för upphovsrättsligt skydd för brukskonstalster bör krävas att alstret i fråga 

tillkommit genom en individuell utformning som gör att det inte föreligger någon risk för att 

alstret skulle kunna skapas oberoende av någon annan. Det anfördes vidare att en sådan 

skyddsförutsättning stämde överens med kravet på att ett verk ska vara ett uttryck för 

upphovsmannens individualitet. Utredningen framhöll att det, vid bedömningen av om alstret 

är präglat av upphovsmannens individualitet, bör tas hänsyn till samtliga omständigheter i det 

enskilda fallet och framhöll att exempelvis konstnärlig utbildning och konstnärligt syfte kan 

spela en viss, men inte avgörande, roll. Det estetiska helhetsintrycket skulle vara avgörande, 

och således inte en avvägning mellan brukskonstalstrets estetiska och funktionella inslag.
202
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Utredningen föreslog att kraven för upphovsrättsligt brukskonstskydd skulle skärpas i och 

med den föreslagna förlängda skyddstiden. Det föreslogs att kraven skulle ”vara så stränga att 

risken för dubbelskapande torde kunna lämnas åsido.”
203

 I propositionen uttalades att det 

skulle krävas att brukskonstalstret visade prov på en sådan konstnärlig och individuell 

utformning att risken för att någon annan oberoende skulle skapa ett identiskt alster var 

utesluten eller minimal. Det uttalades även att den upphovsrättsliga bedömningen av 

brukskonst, i möjligaste mån, skulle göras med utgångspunkt i de värderingar som används 

som vägledning vid bedömningen av t.ex. bildkonst eller skulptur. Endast det som var 

resultatet av ett konstnärligt skapande skulle ges skydd enligt URL. Det poängterades 

emellertid att det i vissa fall, med hänsyn till föreliggande variationsmöjligheter, kunde vara 

motiverat att vara generösare med beviljandet av upphovsrättsligt skydd.
204

  

Att någon har upphovsrätt till ett verk innebär aldrig att han eller hon har ett absolut skydd. 

Upphovsmannen skyddas mot att någon olovligen efterbildar eller utnyttjar verket. 

Nyhetskravet är subjektivt, vilket innebär att det skapade ska vara en nyhet för 

upphovsmannen själv. Om någon skapar ett alster kan den personen hävda att han eller hon 

har ensamrätt till det, så länge kraven på självständighet och personlig insats är uppfyllda. Det 

gäller även om det senare skulle visa sig att någon annan skapat ett mycket likt alster. Det kan 

vara svårt att avgöra om det specifika brukskonstalstret tillkommit självständigt eller genom 

inspiration av tidigare verk. Att det ska röra sig om en subjektiv nyhet spelar stor roll vid 

brukskonst, eftersom det finns större risk för oberoende dubbelskapande än vad det gör 

beträffande den fria konsten.
205

 När dubbelskapandekriteriet används förutsätts subjektiv 

nyhet, såväl som nyhet i förhållande till det som ur objektiv synvinkel redan är skapat. Även 

en bedömning av vad som sannolikt kan komma att bli skapat i framtiden görs. Inom 

mönsterrätten förekommer, varken vid särprägelbedömningen eller vid nyhetsbedömningen, 

någon bedömning av vad som sannolikt kan komma att skapas i framtiden.
206

 

I NJA 2004 s. 149 (Golvskiva) fastslogs att dubbelskapandekriteriet inte kan tillmätas någon 

självständig betydelse men att det kan användas som stöd vid verkshöjdsbedömningen. 

Bedömningar av originalitet, individualitet och självständighet torde därför behöva göras vid 

sidan av kriteriet.
207

 Levin menar att det, vid en bred tillämpning av dubbelskapandekriteriet, 
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finns risk för att endast ett fåtal brukskonstalster kan skyddas upphovsrättsligt.
208

 Hon anser 

att kriteriet i praktiken ofta medför att bedömningen blir alltför sträng. Brukskonstalster utgör 

sällan något helt unikt.
209

 Enligt Levin är kriteriet inte till stor hjälp vid bedömningen av om 

ett alster kan skyddas upphovsrättsligt eller inte, med undantag för när två prestationer 

överensstämmer i detalj. Kriteriet är såväl diffust som flexibelt, så länge syftet inte är att 

utestänga flertalet alster från det upphovsrättsliga skyddsområdet. I de fallen kan 

dubbelskapandekriteriet ges en bred tillämpning. Levin förordar, vid intrångssituationer, det 

registrerade mönsterskyddet framför det upphovsrättsliga brukskonstskyddet eftersom det 

registrerade mönsterskyddet är ett prioritetsskydd och inte endast omfattar efterbildningar. Ett 

starkt mönsterskydd utgör i praktiken det bästa skyddet för brukskonst och upphovsrätten bör 

då snarare vara en nödlösning.
210

  

Nordell menar att dubbelskapandekriteriet inte torde ha någon funktion i praktiken, dels 

eftersom många skyddsvärda prestationer utgör bearbetningar av något tidigare skapat, dels 

eftersom det i flertalet intrångsfall handlar om bearbetningssituationer. Dubbelskapande-

kriteriet utgår, som bekant, från att prestationen i fråga ska vara ny. Han anser även att 

dubbelskapandekriteriet är svårt att tillämpa i praktiken. Kriteriet innehåller inget uttryckligt 

krav på originalitet, utan innehåller, vad han kallar, en dold originalitetsfaktor. Det är heller 

inte möjligt att kräva att två alster ska vara helt identiska för att kriteriet ska kunna tillämpas, 

eftersom dubbelskapande då endast skulle föreligga när någon kopierat alstret rakt av. När det 

inte handlar om ren kopiering är frågan hur lika alstren ska vara och hur bedömningen av 

denna likhet ska göras. Att verkshöjdsgränsen varierar från verkstyp till verkstyp är något som 

gör bedömningen ännu svårare.
211

 Nordell anser att bedömningen av vad som är 

upphovsrättsligt skyddsvärt bör göras så att endast originella prestationer skyddas, i den 

bemärkelsen att de ska vara resultatet av ”upphovsmannens egna intellektuella skapelse.”
212

 

För att uppnå det resultatet är, enligt Nordell, dubbelskapandekriteriet inte till någon nytta.
213

  

Förutom dubbelskapandekriteriet finns även den s.k. valfrihetsläran. Valfrihetsläran kan 

används som verkskriterium när fråga är om gränsfall, såsom t.ex. kan vara fallet när det 

gäller brukskonst. Den introducerades av Strömholm och innebär att hänsyn ska tas till de 
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variationsmöjligheter som funnits och utnyttjats vid skapandet av ett alster. Finns ingen 

möjlighet till valfrihet vid skapandet är alstret helt betingat av bl.a. funktion och material och 

ett verk kan då inte anses ha skapats.
214

 I praxis och doktrin talas om variationsutrymme både 

vid själva verkshöjdsbedömningen och vid bedömningen av hur omfattande skyddsomfånget 

ska vara. Ju färre variationsmöjligheter som upphovsmannen haft, desto lägre ställs 

verkshöjdskravet och desto snävare blir skyddsomfånget. Det skulle även kunna hävdas att 

valfrihetsläran ligger inbakad i dubbelskapandekriteriet. Om det inte finns några möjligheter 

till variation blir risken för dubbelskapande högst sannolik och det skapade torde inte kunna 

anses utgöra ett verk i URL:s mening. 

3.5 Ensamrätten 

3.5.1 Allmänt 

Upphovsrätten är ett formskydd och det som skyddas är alltid den specifika form som 

upphovsmannen gett verket. Skyddet omfattar således inte idéer, motiv eller allmänna 

principer som sådana.
215

 Skyddet som erhålls är ett efterbildningsskydd men ger inte något 

skydd mot senare liknande eller identiska alster som någon annan skapat självständigt.
216

 

Enligt 4 § 1st. URL omfattar upphovsmannens ensamrätt även bearbetningar, översättningar 

och överföringar av verket till annan litteratur- eller konstart. Den som gjort t.ex. en 

bearbetning har dock upphovsrätt till densamma men har ingen rätt att förfoga över den i strid 

med den upphovsrätt som tillkommer originalverkets upphovsman. Enligt samma paragrafs 

andra stycke stadgas emellertid att ett nytt och självständigt verk som åstadkommits i fri 

anslutning till originalverket inte beror av upphovsrätten till det sistnämnda. 

Den upphovsrättsliga ensamrätten kan delas in i en negativ ensamrätt och en positiv 

ensamrätt. Den positiva rätten innebär att upphovsmannen har rätt att fritt förfoga över verket 

i enlighet med gällande rätt och den negativa rätten innebär att han kan hindra andra från att 

förfoga över det. Frågan om verkshöjd uppkommer oftast i samband med den negativa rätten. 

En person som påstås ha begått intrång kan, i sin tur, påstå att upphovsmannens alster inte 

besitter verkshöjd och att han därför haft rätt att framställa eller sprida exemplar av det.
217

 

Ensamrätten består dels av en ekonomisk rätt, dels av en ideell rätt. 
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3.5.2 Den ekonomiska rätten 

I 2 § URL återfinns bestämmelser om den ekonomiska rätten, vilken består av en rätt att 

framställa exemplar av verket och en rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten. 

Exemplarframställning innefattar, enligt 2 st., ”varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller 

permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod 

den sker och oavsett om den sker helt eller delvis.” Rätten att göra verket tillgängligt för 

allmänheten består, enligt 3 st., av en rätt att överföra verket till allmänheten, en rätt att 

framföra verket offentligt, en rätt att visa exemplar av verket offentligt och en rätt att sprida 

verket till allmänheten. Något som särskiljer upphovsrätten från mönsterrätten är att 

ensamrätten inom upphovsrätten även består av en ideell del. 

3.5.3 Den ideella rätten 

I 3 § URL finns bestämmelser om den ideella rätten. Liksom den ekonomiska rätten består 

den ideella rätten av två delar. Den ena delen utgörs, enligt 1 st., av en rätt för 

upphovsmannen att, enligt god sed, bli namngiven vid framställning av exemplar av verket 

och då verket görs tillgängligt för allmänheten, den s.k. paternitetsrätten. Den andra delen 

utgörs, enligt 2 st., av en rätt för upphovsmannen att inte bli kränkt, den s.k. respekträtten. 

Enligt den bestämmelsen får verket inte ändras så att ändringen medför en kränkning av 

”upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart”. Förbud uppställs också 

mot att verket görs tillgängligt för allmänheten i form eller sammanhang som innebär att dess 

upphovsman blir kränkt. Den ideella rätten är i princip oöverlåtbar, men kan, enligt 3 § 3 st. 

URL, efterges i den mån eftergivandet endast avser ”en till art och omfattning begränsad 

användning av verket.” 

3.5.4 Intrång 

När en upphovsrättslig intrångstvist uppkommit måste det fastställas om det påstådda 

intrångsföremålet är en efterbildning, en bearbetning eller en, från originalverket, fristående 

prestation. Det avgörande är hur lika de båda prestationerna anses vara. Om de framkallar 

samma upplevelse, dvs. en identitetsupplevelse, föreligger sannolikt intrång. Såväl juridiska 

som estetiska uppfattningar har betydelse. Den juridiska bedömningen handlar om att 

bestämma skyddsomfånget för originalet.
218

 Skyddsomfångets storlek är beroende av den 

originalitet eller särprägel som verket uppvisar. En låg grad av originalitet eller särprägel ger 
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upphov till et snävt skyddsomfång och en hög grad av originalitet eller särprägel medför ett 

vidare skyddsomfång. Vad beträffar brukskonst är skaparens variationsutrymme ofta 

begränsat, vilket kan medföra en lägre grad av originalitet. Det, i sin tur, kan medföra att 

skyddsomfånget blir snävt.
219

 Den estetiska bedömningen handlar om att fastställa vilka 

egenskaper hos verket som resulterar i igenkännande och erkännande av detsamma.
220

 Inte 

enbart konstnärligt bildade och yrkesverksamma personer bör kunna uppfatta om 

brukskonstalstret har karaktär av konstnärligt verk eller inte. Även andra, i synnerhet sådana 

som är yrkesverksamma inom konstindustritillverkning, bör kunna komma till en sådan insikt 

om de betraktar alstret omsorgsfullt och inhämtar information från sakkunniga.
221

 

Viktigt att poängtera är att en förutsättning för att intrång ska kunna föreligga är att den som 

påstås begå intrång varit medveten om existensen av det ursprungliga verket och utnyttjat 

detsamma på ett närgånget sätt. Om det påstådda intrångsföremålet däremot åstadkommits 

självständigt, dvs. utan ursprungsverket i åtanke, kan inte någon intrångssituation föreligga.
222

 

Frågan om intrång kan anses föreligga eller inte ska grundas på en helhetsbedömning i varje 

enskilt fall. Likheten mellan helhetsintrycken av de prestationer som jämförs kan variera 

beroende på vilken typ av prestationer frågan gäller. Om det är fråga om prestationer som till 

stor del är influerade av mode och trender måste normalt sett accepteras större likheter mellan 

helhetsintrycken.
223

 

3.5.5 Skyddstiden för brukskonst 

I 43 § 1 st. URL stadgas att upphovsrätt till verk gäller t.o.m. utgången av det sjuttionde året 

efter upphovsmannens dödsår. I förarbetena till URL föreslogs skyddstiden för brukskonst bli 

lika lång som för övriga konstverk.
224

 Det dröjde emellertid till ML:s tillkomst innan så 

skedde. 

Mönsterskyddsutredningen konstaterade att det fanns önskemål om att förlänga skyddstiden 

för brukskonst, som då var tio år.
225

 Det konstaterades att det inte hade någon större praktisk 

betydelse hur lång skyddstiden var, eftersom det kommersiella intresset för 

brukskonstprodukter oftast sjunker efter en relativt kort tidsperiod. Utredningen anförde dock 
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att det fanns starka skäl för att anlägga en skyddstid som var lika lång som den som gällde för 

andra konstverk och betonade även värdet av att Sverige hade samma skyddstid som andra 

länder, framförallt i Norden. Utredningens förslag överensstämde med Auktorrättskommitténs 

och innebar således att skyddstiden skulle bli lika lång som för andra konstverk. Utredningen 

poängterade dock att det var av yttersta vikt att det, vid bedömningen av om ett 

brukskonstalster skulle skyddas upphovsrättsligt, särskilt tillmättes betydelse att alstret var 

konstnärligt och ett uttryck för upphovsmannens individualitet.
226

 

Vid tiden för Mönsterskyddsutredningens betänkande ställdes inte så höga krav, varken av 

domstolarna eller av Slöjdföreningens Opinionsnämnd, för att ett brukskonstalster skulle 

omfattas av upphovsrättsligt skydd. Det kunde, enligt utredningen, bero på att annat skydd 

inte fanns att tillgå eftersom mönsterrättens skyddsomfång endast inrymde 

metallindustriföremål. En generell mönsterrätt skulle troligen innebära ett tillräckligt skydd 

och det skulle då inte finnas något behov att ställa de upphovsrättsliga kraven lågt. Kraven för 

upphovsrättsligt skydd för brukskonst föreslogs därför bli strängare. Utredningen framhöll 

emellertid att skyddet inte fick vara beroende av att brukskonstalstret skulle visa prov på god 

konst, eftersom ett sådant krav skulle resultera i godtyckliga bedömningar och hindra den 

konstnärliga utvecklingen.
227

  

Utredningen tog upp tre exempel på avgjorda rättsfall
228

 där upphovsrättsligt skydd beviljats 

och framhöll att utgången i de tre fallen skulle ha blivit den motsatta med de skärpta kraven. 

För sådana slags alster vore mönsterskydd en mer anpassad skyddsform.
 
Utredningen 

framhöll även att det i sista hand var de rättstillämpande organens uppgift att närmare ange 

gränserna för det upphovsrättsliga skyddsområdet.
229

 

Utredningen förordade sålunda en lika lång skyddstid för brukskonst som för andra konstverk, 

dvs. t.o.m. det femtionde året efter upphovsmannens dödsår. För att markera de skärpta krav 

som skulle iakttas för upphovsrättsligt brukskonstskydd föreslogs begreppet brukskonst börja 

användas i lagtexten istället för begreppen konsthantverk och konstindustri.
230

 Genom en 
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lagändring 1995, föranledd av genomförandet av 1993 års skyddstidsdirektiv, ändrades 

skyddstiden från femtio till sjuttio år efter utgången av upphovsmannens dödsår.
231

 

3.6 Praxis avseende upphovsrättsligt skydd för brukskonst 

3.6.1 Avgöranden från HD 

3.6.1.1 NJA 1931 s. 506 (Orreforsglas) 

Parterna i målet var Orrefors bruks AB (käranden) mot AB Johansfors glasbruk m.fl. 

(svaranden). Orreforsbolaget anförde vid Uppvidinge häradsrätt (HR) att Johansforsbolaget 

utan tillstånd låtit efterbilda glasföremål, som tillverkats av Orreforsbolaget, och sedan sålt 

efterbildningarna. Orreforsbolaget hävdade att dess glasföremål var att anse som 

konsthantverksalster. Svarandena genmälde, å deras sida, att de föremål som Orreforsbolaget 

tillverkat inte omfattades av skydd enligt 1926 års lagstiftning om auktorskydd för alster av 

konstslöjd och att det i varje fall inte var fråga om efterbildning från Johansforsbolagets sida, 

utan om självständiga prestationer. De föremål som var aktuella i fallet var skålar och 

blomglas. Parterna åberopade yttranden från olika sakkunniga personer. HR:n kom fram till 

att majoriteten av de alster varom i målet var fråga saknade konstnärlig individualitet och 

därför inte kunde anses som verk av bildande konst. Endast två skålar ansågs uppfylla kraven. 

HR:n kom fram till att någon efterbildning inte skett och Orreforsbolagets talan lämnades 

således utan bifall. Orreforsbolaget överklagade domen vid Göta hovrätt. 

HovR:n kom, till skillnad från HR:n, fram till att efterbildning skett och biföll således 

Orreforsbolagets överklagan. HovR:n ansåg att föremålen utgjorde konsthantverk och att de 

omfattades av skydd. Den konstaterade bl.a. att Johansforsbolagets medparter känt till 

Orreforsbolagets tillverkade glasföremål och att tillstånd inte getts till efterbildning. 

Johansforsbolaget och dess medparter överklagade till HD.  

HD inhämtade utlåtande av Akademien för de fria konsterna. Akademien anförde att 

Orreforsglasen uppvisade såväl konstnärlig originalitet som individualitet och att de var att 

anse som alster av konsthantverk och konstindustri och att Johansforsbolagets glas var att 

anse som efterbildningar av Orreforsglasen. Det konstaterades bl.a. att konsthantverks- och 

konstindustriprodukter i stor utsträckning är föremål för trender och aktuella uppfattningar om 

vad som är snyggt. Det framhölls även att sådana föremål som målet gällde hade antagits av 
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en sakkunnig jury till konstindustriutställningen i Paris 1925. HD fann ingen anledning att 

ändra HovR:ns dom.  

3.6.1.2 NJA 1935 s. 712 (Stålrörsstolar) 

Rättsfallet gällde frågan om stolar, tillverkade av stålrör, kunde anses som alster av 

konstindustri. Parterna i målet var den österrikiske professorn A. Lorenz (käranden) mot AB 

A.W. Nilssons Fabriker och två av dess styrelseledamöter (svaranden). Lorenz anförde vid 

Rådhusrätten (RR:n) i Malmö att bolaget låtit efterbilda en stålrörsstol som Lorenz, av en 

arkitekt, förvärvat rätten till, och en fjädrande stålrörsstol i form av en fåtölj som Lorenz hade 

gjort ritningen till. Bolaget hade sedan sålt efterbildningarna. Lorenz menade att 

stålrörsstolarna var att anse som alster av konstindustri och att efterbildningarna och 

försäljningen skett utan hans tillstånd. Bolaget och styrelseledamöterna genmälde att stolarna 

inte kunde anses vara alster av konsthantverk eller konstindustri. De gjorde i sista hand 

gällande att deras stolar var att anse som självständiga prestationer. RR:n tog hjälp av 

Akademien för de fria konsterna som skulle uttala sig i frågan om huruvida stolarna var att 

anse som alster av konsthantverk eller konstindustri genom att särskilt beakta om stolarna 

uppvisade tillräcklig originalitet och individualitet. I akademien ansåg åtta ledamöter att så 

var fallet, medan femton ledamöter besvarade frågan nekande. Lorenz åberopade bl.a. ett 

enhälligt uttalande av Svenska Slöjdföreningens arbetsutskott. I uttalandet anfördes att 

stolarna var att anse som alster av konstindustri. RR:n kom fram till att Lorenz stolar inte 

kunde anses som alster av konsthantverk eller konstindustri och hans talan kunde således inte 

bifallas. I övrigt åberopade parterna yttranden från olika sakkunniga personer. 

Lorenz överklagade till HovR:n över Skåne och Blekinge, som inte fann anledning att ändra 

RR:ns dom. Lorenz överklagade HovR:ns dom till HD. 

Majoriteten i HD kom fram till att stålrörsstolarna inte kunde anses uppvisa sådan egenart att 

de kunde skyddas som alster av konstindustri, trots att de utformats enligt en ny 

konstruktionsprincip. HD fastställde HovR:ns domslut.  

Två justitieråd var skiljaktiga och ansåg, främst med hänsyn till de sakkunnigas utlåtanden, att 

stålrörsstolarna skulle omfattas av skydd såsom alster av konstindustri, bl.a. p.g.a. att 

konstruktionsprincipen, efter vilken de utformats, ansågs vara egenartad och ursprunglig. De 

ansåg även att de stolar som tillverkats och sålts av bolaget var efterbildningar av Lorenz 

stolar.   
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3.6.1.3 NJA 1943 s. 547 (Huvuden till skyltdockor) 

Parterna i målet var ett tyskt handelsbolag (käranden) mot AB Gunnar Arnolt och dess VD 

(svaranden). Handelsbolaget anförde vid Stockholms RR att det innehade den konstnärliga 

rätten till två skulpterade manshuvuden som skulle användas för efterbildning vid tillverkning 

av skyltdockor. Aktiebolaget hade, utan tillstånd, efterbildat huvudena och sedan sålt dessa 

efterbildningar. Aktiebolaget och dess VD bestred talan och gjorde i första hand gällande att 

parterna hade förlikats, och i andra hand att huvudena inte kunde skyddas enligt 1919 års lag 

om rätt till verk av bildande konst. Parterna åberopade bl.a. intyg från sakkunniga och RR:n 

inhämtade ett yttrande från Akademien för de fria konsterna. Avsikten var att akademien 

skulle uttala sig om huruvida de skulpterade huvudena kunde anses som verk av bildande 

konst. Akademien uttalade enhälligt att så inte kunde anses vara fallet. Handelsbolaget 

kritiserade akademiens yttrande eftersom den inte alls behandlat frågan om huvudena ändå 

kunde anses som alster av konsthantverk eller konstindustri. RR:n kom fram till att huvudena 

inte kunde skyddas enligt lagen om rätt till verk av bildande konst och domstolen kunde 

således inte bifalla handelsbolagets talan. Handelsbolaget överklagade domen till HovR:n. 

HovR:n fann ingen anledning att ändra RR:ns domslut. Handelsbolaget överklagade HovR.ns 

domslut till HD. HD fann inga skäl att ändra HovR:ns domslut.  

3.6.1.4 NJA 1958 s. 68 (Rudastolen) 

I rättsfallet var fråga om en stoppad länsstol, avsedd för serietillverkning, kunde anses uppvisa 

sådan konstnärlig form att skydd kunde erhållas enligt lagen om rätt till verk av bildande 

konst. Parterna i målet var Nordiska kompaniet (NK) och Bengt Ruda (käranden) mot 

bröderna Sjökvist (svaranden), som drev en möbelfabrik i form av ett handelsbolag. NK och 

Ruda anförde vid Tveta, Vista och Mo domsagas HR att den länsstol som Ruda skapat som 

anställd i NK var att anse som alster av konsthantverk och konstindustri. Bröderna Sjökvist 

påstods ha efterbildat ifrågavarande stol och sedan sålt dessa efterbildningar. I målet 

åberopade NK och Ruda bl.a. yttranden från Slöjdföreningens Opinionsnämnd och från 

Redsudvalget i Landsforeningen Dansk Kunsthaandvaerk, som är den danska motsvarigheten. 

Även yttranden från enskilda sakkunniga personer åberopades.  

HR:n kom fram till att Rudastolen inte kunde anses besitta sådan grad av egenart och 

ursprunglighet som krävdes för att den skulle kunna skyddas såsom ett alster av konsthantverk 

eller konstindustri. NK:s och Rudas talan kunde därför inte bifallas. HR:ns ordförande var 
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dock skiljaktig och ansåg att stolen skulle anses utgöra alster av konsthantverk och 

konstindustri. NK och Ruda överklagade till HovR:n. 

Göta HovR fann att Rudastolen uppvisade en sådan konstnärlig form att den skulle anses 

utgöra ett alster av konsthantverk och konstindustri och skyddas enligt lagen om rätt till verk 

av bildande konst. HovR:n konstaterade att det inte var visat att bröderna Sjökvists stolar inte 

skulle kunna anses utgöra efterbildningar av Rudastolen. Bröderna Sjökvist överklagade till 

HD, som fastställde HovR:ns dom. 

3.6.1.5 NJA 1962 s. 750 (Stringhyllan) 

Frågan i rättsfallet var om en väggbokhylla (Stringhyllan) kunde skyddas såsom alster av 

konsthantverk eller konstindustri. Parterna i målet var String Design AB och arkitekterna och 

de äkta makarna S (käranden) mot handelsbolaget A. B & C:o och bolagsmannen Arne 

Gunnar B (svaranden). String Design och makarna S anförde vid Stockholms RR att makarna 

skapat den ifrågavarande Stringhyllan och att den skyddades såsom alster av konstindustri. 

String Design hade erhållit ensamrätt till tillverkning och försäljning av Stringhyllan. 

Handelsbolaget hade dock framställt hyllor som var mycket lika en variant av hyllan och 

sedan sålt dem. B menade att Stringhyllan inte kunde anses skyddad enligt 1919 års lag och 

att de båda hyllorna inte var tillräckligt lika. I målet åberopades bl.a. ett yttrande från Svenska 

Slöjdföreningens Opinionsnämnd och andra utlåtanden av sakkunniga. RR:n uttalade att 

bedömningen skulle baseras på en intresseavvägning mellan upphovsmannens intresse av 

ensamrätt och allmänhetens intresse av att fritt kunna utnyttja produkten i fråga. En viss 

försiktighet skulle iakttas vid denna bedömning och det var nödvändigt att ställa höga krav på 

det estetiska hos industriprodukten. Det krävdes också att den utredning som hade till 

ändamål att visa på estetiska värden hos produkten skulle vara allsidig. RR:n kom fram till att 

utredningen var bristfällig och inte uppfyllde kravet på erforderlig allsidighet. RR:n ansåg inte 

att Stringhyllan kunde skyddas såsom alster av konstindustri och kärandens talan ogillades. 

En tf. assessor var skiljaktig och anförde att Stringhyllan skulle skyddas såsom alster av 

konsthantverk och konstindustri och att otillåten efterbildning skett. String Design och 

makarna S överklagade till Svea HovR. 

I HovR:n åberopades ytterligare yttranden m.m. och HovR:n konstaterade att bevisningen i 

målet var tillräckligt allsidig och att sakkunniguttalandena i hög grad skulle tillmätas 

betydelse. Främst skulle beaktas de uttalanden som gjorts av konstteoretiker och personer med 

särskild sakkunskap inom området för konstindustri. HovR:n konstaterade att alla sakkunniga 
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utom en uttalat att Stringhyllan skulle ses som alster av konstindustri enligt 1919 års lag och 

kom, bl.a. på grund härav, fram till att Stringhyllan skulle skyddas såsom alster av 

konstindustri. Den var både konstnärlig och individuellt präglad och dess form var inte att 

anse som den enda möjliga i praktiskt och ekonomiskt hänseende. HovR:n kom även fram till 

att efterbildning skett. B och handelsbolaget överklagade till HD. 

HD uttalade att bedömningen av om ett föremål ska anses som ett alster av konsthantverk 

eller konstindustri måste göras utifrån föremålets helhetsverkan, oavsett om den hänger 

samman med en teknisk faktor. Domstolen konstaterade att det, särskilt med beaktande av 

bl.a. sakkunniguttalanden från personer med betydande kunskap inom området för 

brukskonst, var visat att den i målet aktuella Stringhyllan uppvisade en så pass hög grad av 

estetisk originalitet att den fick anses utgöra ett skyddat alster av konstindustri. HD 

konstaterade även att efterbildning skett. 

3.6.1.6 NJA 1964 s. 532 (Luxusspegeln) 

Rättsfallet gällde frågan om en väggspegel kunde anses egenartad och uppvisa sådan grad av 

ursprunglighet att den kunde skyddas såsom alster av konstindustri. Parterna i målet var 

ingenjören Uno K och arkitekten Östen K (käranden) mot AB Glas & Trä och dess VD Gösta 

F (svaranden). Käranden anförde vid Östra Värends domsagas HR att Östen K skapat spegeln 

och att den utgjorde alster av konstindustri och skyddades enligt 1919 års lag. Enligt dem 

hade bolaget olovligen efterbildat Luxusspegeln och sedan sålt efterbildningarna. Talan 

bestreds av Gösta F och bolaget och de menade att Luxusspegeln inte kunde skyddas såsom 

alster av konstindustri och att de i varje fall inte olovligen efterbildat densamma. I målet 

åberopades bl.a. yttranden av Svenska Slöjdföreningens Opinionsnämnd. HR:n ansåg att det 

av utredningen framgick att Luxusspegeln kunde anses skyddad såsom alster av konstindustri, 

eftersom den uppvisade erforderlig konstnärlig form. Det var inte visat att bolagets speglar 

inte kunde anses utgöra efterbildningar. I målet hade förlikning mellan parterna tidigare skett, 

som emellertid resulterat i att Gösta F och bolaget företagit en genstämning gentemot 

bröderna K, vilken ogillades av HR:n.
232

 Båda parterna överklagade till HovR:n. 

Göta HovR fann att det framgick av utredningen, och då i synnerhet av Opinionsnämndens 

och två andra sakkunnigas yttranden, att Luxusspegeln kunde anses tillräckligt originell för att 

kunna skyddas såsom alster av konstindustri. Det var inte visat att bolagets spegel, utifrån ett 
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helhetsbetraktande, inte utgjorde en efterbildning. HovR:n fastställde HR:ns dom. Gösta F 

och bolaget överklagade till HD. 

HD fastslog att spegeln var ett alster av konstindustri, eftersom den kunde anses egenartad 

och ursprunglig i föreningen av dess olika element. Emellertid konstaterades bl.a. att 

elementen var få till antalet och att varje element i sig var vanligt förekommande och allmänt 

känt redan innan tillkomsten av den ifrågavarande spegeln. HD konstaterade att spegeln hade 

ett snävt skyddsomfång. Domstolen anförde också att bolagets spegel gav intryck av att vara 

huvudsakligen en, med Luxusspegeln, identisk spegel. Uppsåtlig eller oaktsam efterbildning 

skulle anses ha skett eftersom Gösta F besökt möbelmässor, där Luxusspegeln visades, innan 

bolaget började sin tillverkning av den påstådda intrångsspegeln. HD fastställde HovR:ns 

domslut. Två justitieråd var skiljaktiga, varav det ena endast var skiljaktig beträffande 

motiveringen. Det andra justitierådet uttalade att Luxusspegeln inte kunde anses omfattas av 

konstnärligt skydd, i synnerhet med beaktande av de praktiska svårigheter som, i dylika fall, 

var förenade med avgränsningen och upprätthållandet av ett sådant skydd.  

3.6.1.7 NJA 1990 s. 499 (Gotlandskarta) 

I rättsfallet var frågan huruvida teckningar av turistattraktioner på en landskapskarta kunde 

anses uppvisa sådan självständighet och originalitet att de åtnjöt upphovsrättsligt skydd. Hans 

L ägde ett AB där han sålde bl.a. plastkassar med olika motiv, varav en sorts motiv bestod av 

landskapskartor försedda med reklam. Hans L innehade upphovsrätten till motiven på 

bolagets produkter. Ett av motiven föreställde en Gotlandskarta, vilken försetts med 

teckningar för vissa orter. Hans L försökte sälja kassar med sådana motiv till bl.a. ICA i 

Visby. ICA var inte intresserad av att köpa kassarna utan tillverkade en egen kasse med 

gotländskt motiv. Parterna i målet var Hans L (käranden) mot ICA (svaranden). Hans L 

menade att ICA, genom sin Gotlandskasse, begått intrång i hans upphovsrätt, vilket ICA 

bestred. Han anförde bl.a. att ICA i stort sett kopierat hans Gotlandsmotiv, men gjort det 

mindre, lagt till några ytterligare motiv och använt ett mindre antal färger och en billigare 

framställningsteknik. Han gjorde gällande intrång såväl i motivet som helhet som i de 

enskilda illustrationerna. ICA menade, å sin sida, att dess Gotlandsmotiv utgjorde ett 

självständigt verk som hade skapats i fri anslutning till bl.a. Hans L:s Gotlandsmotiv. 

Företaget menade att Hans L hade upphovsrättsligt skydd till motivet som helhet, men inte till 

de enskilda illustrationerna. Stockholms Tingsrätt (TR:n) konstaterade att det inte var ovanligt 

med illustrerade landskapskartor och att det endast är det enskilda urvalet och den enskilda 
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kombinationen av de kartografiska elementen som kan skyddas upphovsrättsligt, och således 

inte elementen som sådana. TR:n framhöll att skyddsomfånget med nödvändighet blir snävt 

för dylika kartmotiv och att således intrång endast kunde bli aktuellt om de båda 

prestationerna överensstämde i mycket hög grad. Utifrån en helhetsbedömning var de båda 

motiven att anse som två skilda verk. De enskilda illustrationerna uppnådde dock inte 

verkshöjd och kunde inte skyddas av upphovsrätten. TR:n kom fram till att något 

upphovsrättsintrång inte förelegat. Hans L överklagade till Svea HovR. 

HovR:n konstaterade att de två motiven, med utgångspunkt i en helhetsbedömning, var att 

anse som två skilda verk. Vad gällde de enskilda illustrationerna påminde HovR:n om vad 

som generellt gäller för att ett alster ska skyddas upphovsrättsligt och konstaterade att alstret 

måste uppnå verkshöjd. Det måste vara självständigt och originellt och det ska vara uteslutet 

att någon annan självständigt skulle kunna skapa ett likadant eller nära överensstämmande 

alster. HovR:n konstaterade att de enskilda illustrationerna alla uppnådde verkshöjd men att 

skyddsomfånget, p.g.a. deras enkelhet, var snävt. Domstolen konstaterade även att ICA, 

beträffande samtliga illustrationer utom två, begått upphovsrättsintrång. ICA överklagade till 

HD. 

I HD var fråga endast om upphovsrätt till, och intrång i, de enskilda illustrationerna. HD 

konstaterade att de enskilda illustrationerna skulle bedömas både var för sig och som delar av 

helheten. Trots den enkelhet som präglade vissa av illustrationerna fick de anses enhetligt 

utförda, och en konstnärlig strävan att skapa en attraktiv bild av Gotland framgick tydligt. HD 

fastslog att de enskilda illustrationerna, betraktade som delar i helheten, uppvisade sådan 

individualitet som krävdes för upphovsrättsligt skydd. HD konstaterade att ICA begått 

upphovsrättsintrång. 

3.6.1.8 NJA 1994 s. 74 (Smultron) 

Frågan i rättsfallet var om ett textilmönster med smultronmotiv kunde anses skyddat enligt 

URL och om intrång begåtts genom ett mönster med jordgubbsmotiv som framtagits senare 

än smultronmönstret. Parterna i målet var Borås Wäfveri AB (käranden) mot AG Pehrson 

Modegrossisten AB (svaranden). Borås Wäfveri menade att Modegrossisten begått 

upphovsrättsintrång genom att marknadsföra ett tyg med ett mönster som var i stort sett 

identiskt med smultronmönstret. Modegrossisten bestred talan. Mölndals TR konstaterade att 

dubbelskapandekriteriet var uppfyllt och att mönstret uppnådde verkshöjd. Den konstaterade 

dessutom att formgivningen visade sådan konstnärlig självständighet att den kunde skyddas 
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upphovsrättsligt såsom alster av brukskonst. TR:n konstaterade därefter att Modegrossisten 

begått upphovsrättsintrång, eftersom de skillnader som förelåg mellan mönstren inte var 

tillräckliga. Modegrossisten överklagade till HovR:n för Västra Sverige. 

HovR:n konstaterade att smultronmönstret var skyddat enligt URL och gjorde därefter en 

intrångsbedömning där den i första hand utgick från mönstrens helhetsintryck. HovR:n kom 

fram till att det förelåg sådan likhet mellan mönstren att de ”lätt [kunde] förväxlas.”
233

 

HovR:n fastställde TR:ns domslut. Modegrossisten överklagade till HD. 

HD begärde ett yttrande från Svensk Forms Opinionsnämnd, som bl.a. konstaterade att det 

finns likheter mellan det verkshöjdsbegrepp som tillämpas när fråga är om textilmönster och 

det verkshöjdsbegrepp som tillämpas när fråga är om bildkonst. Nämnden anförde att 

skyddsomfånget för bildkonst ofta är snävt men att, när det gäller brukskonst, det är naturligt 

med ett bredare skyddsomfång. Ett skäl var, enligt nämnden, att brukskonst ofta är förenad 

med stora investeringar och att många efterbildar för att hålla nere sina kostnader och utnyttja 

andras framgång. Det var också viktigt att upphovsmannen hade möjlighet att utveckla och 

förändra sin produkt. Nämnden konstaterade att smultronmönstret uppnådde verkshöjd och 

därmed åtnjöt upphovsrättsligt skydd. Helhetsintrycket var att mönstret uppvisade originalitet, 

konstnärlig individualitet och självständighet. Dubbelskapandekriteriet var, enligt nämnden, 

uppfyllt. Nämnden ansåg att smultronmönstret uppvisade ett sådant mått av konstnärlig 

självständighet att skyddsomfånget inte skulle vara begränsat till rena efterbildningar och 

anförde vidare att det fanns omfattande variationsmöjligheter beträffande brukskonst 

bestående av textilmönster. I dylika fall är funktionen långt ifrån avgörande för det slutliga 

formgivningsresultatet. Nämnden ansåg att Modegrossistens jordgubbsmönster var en 

efterbildning av smultronmönstret. Det ska även nämnas att nämnden påpekade att trots att 

mönstren kunde anses förväxlingsbara, såsom HovR:n anfört, hörde en förväxlingsbedömning 

mer hemma inom känneteckensrätten. 

HD ansåg att smultronmönstret uppvisade erforderlig självständighet och särprägel för att 

kunna skyddas enligt URL. HD poängterade att det upphovsrättsliga skyddet varken 

omfattade själva idén att avbilda en smultronplanta eller motivet som sådant. Det var istället 

fråga om ett formskydd, dvs. ett skydd mot efterbildning av den konkreta formen, sådan den 

kommit till uttryck i det enskilda fallet. HD konstaterade att bedömningen av skyddsomfånget 

skulle utgå från den originalitet som smultronmönstret uppvisade och kom fram till att 
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skyddsomfånget skulle anses relativt snävt. Emellertid skulle skyddsomfånget, förutom 

direkta efterbildningar, även omfatta mönster som, utifrån en helhetsbedömning, var mycket 

lika det ifrågavarande mönstret. I fallet formulerade HD en bevisbörderegel med innebörden 

att om den senast tillkomna prestationen företer stora likheter med originalet utgör det en 

presumtion för att efterbildning skett. Det är då den som skapat den senare prestationen som 

ska göra sannolikt att så inte är fallet, utan att det är fråga om oberoende dubbelskapande. HD 

ansåg att helhetsintrycken av de båda mönstret kunde ge upphov till ett antagande att 

jordgubbsmönstret framtagits med smultronmönstret i åtanke. Domstolen fastställde dock att 

de skillnader som förelåg mellan mönstren var så stora att jordgubbsmönstret inte kunde anses 

utgöra intrång i smultronmönstret. 

3.6.1.9 NJA 1995 s. 164 (Stickad tunika) 

Frågan i rättsfallet var om en stickad tunika kunde anses upphovsrättligt skyddad och om den 

som bjöd ut tunikan till försäljning kunde anses ha varit oaktsam. Parterna var Katarina R-L 

(käranden) mot Cotton County Inc AB (svaranden). Katarina menade att hennes mönster 

skyddades upphovsrättsligt såsom alster av brukskonst och att bolaget begått 

upphovsrättsintrång p.g.a. uppsåt eller oaktsamhet när det, utan hennes medgivande, sålt ett 

antal tunikor som var identiska eller nästan identiska med hennes verk. Bolaget bestred 

hennes talan och menade att Katarinas mönster inte kunde skyddas upphovsrättsligt p.g.a. 

bristande självständighet och originalitet och att bolaget i varje fall inte begått 

upphovsrättsintrång. Stockholms TR ansåg att tunikan inte uppvisade den originalitet som 

krävs för verkshöjd, och därmed för upphovsrättsligt skydd. Käromålet ogillades därför. En 

rådman var skiljaktig och ansåg att tunikan skyddades enligt URL och att bolaget kränkt 

ensamrätten, men att det inte skett av oaktsamhet. Katarina överklagade till Svea HovR. 

I målet hölls bl.a. förhör med en f.d. professor vid Konstfackskolan tillika ledamot i Svensk 

Forms Opinionsnämnd som ansåg att tunikan uppnådde verkshöjd. HovR:n anförde, med stöd 

av ovan nämnda vittnesförhör, att risken för oberoende dubbelskapande kunde anses minimal. 

Dubbelskapandekriteriet skulle dock inte självständigt vara avgörande för hur brett 

skyddsomfånget var. Ett klädesplagg behövde dessutom utgöra en ovanlig formgivning som 

präglades av skaparens personlighet. HovR:n fann, även här med stöd av 

opinionsnämndsledamotens vittnesmål, att tunikan uppfyllde nyss nämnda kriterier och 

därmed skyddades enligt URL. HovR:n konstaterade även att bolaget gjort sig skyldigt till 
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oaktsamt upphovsrättsintrång. HovR:n upphävde därför TR:ns dom. Bolaget överklagade till 

HD. 

HD konstaterade att skyddet enligt ML inte varit tillfredsställande för alster av brukskonst, på 

det sätt som avsågs vid lagens tillkomst. Domstolen uttalade att det fanns en tendens att vara 

snål med beviljandet av upphovsrättsligt skydd för modeprodukter p.g.a. att sådana produkter 

ofta hade en kort livslängd och inte visade prov på nyskapande i egentlig mening. HD 

konstaterade dock att behovet att skydda modevaror upphovsrättsligt blivit alltmer påtagligt, 

bl.a. p.g.a. den tekniska utvecklingen. HD framhöll vidare att Föreningen Svensk Forms 

Opinionsnämnd flera gånger bedömt att olika plagg skyddats upphovsrättsligt. Domstolen 

konstaterade därför att originella plagg som tillkommit genom ett självständigt skapande, och 

som visar prov på en individuell och konstnärlig utformning, ska kunna skyddas enligt URL. 

HD bedömde att Katarinas tunika uppfyllde kraven och därmed skyddades såsom alster av 

brukskonst. HD konstaterade även att intrång skett men att varken uppsåt eller oaktsamhet 

förelegat. 

3.6.1.10 NJA 1995 s. 631 (Sundborn) 

Frågan i rättsfallet var om skäl fanns att avslå yrkande om interimistiskt vitesförbud enligt 

dåvarande 53 a § URL
234

 och om sannolika skäl förelegat för upphovsrättsintrång. Parterna i 

målet var Hackman Rörstrand AB (käranden) mot Regnbågen AB (svaranden). Hackman 

menade att Regnbågen begått upphovsrättsintrång i servisen Sundborn genom marknadsföring 

av servisen Majblom. Regnbågen anförde, å sin sida, att Sundborn inte skyddades 

upphovsrättsligt och att, i varje fall, företaget inte begått upphovsrättsintrång. Trelleborgs TR 

konstaterade att Hackman visat sannolika skäl för att Regnbågen begått upphovsrättsintrång 

men att ett interimistiskt förbud skulle medföra skadeverkningar för Regnbågen som inte stod 

i proportion till skälen för ett sådant förbud. Hackmans yrkande om ett sådant förbud 

beviljades således inte. Hackman överklagade till HovR:n över Skåne och Blekinge som 

fastställde TR:ns domslut. Hackman överklagade till HD.  

HD meddelade sitt beslut i enlighet med föredragandens betänkande. Denne framhöll bl.a. att 

Sundborn-dekoren uppvisade tillräcklig individuell och konstnärlig utformning för att 

sannolika skäl förelåg för skydd enligt URL. Skyddsomfånget ansågs snävt men Majblom-

dekoren ansågs, med utgångspunkt i en jämförelse mellan helhetsintrycken, vara så lik 
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Sundborn-dekoren att det talade för att efterbildning, och därmed upphovsrättsintrång, 

förelåg. Regnbågen hade inte kunnat visa sannolika skäl för att någon efterbildning av 

Sundborn inte skett. Hackman ansågs däremot ha visat sannolika skäl för att 

upphovsrättsintrång begåtts. Vitesförbudet kunde dock inte meddelas p.g.a. att den av 

Hackman inlämnade bankgarantin inte kunde anses utgöra godtagbar säkerhet.   

3.6.1.11 NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite) 

I rättsfallet var frågan om ficklampan Mini Maglite skyddades upphovsrättsligt såsom alster 

av brukskonst. Parterna i målet var Mag Instrument, Inc. (käranden) mot IKEA Svenska 

Försäljnings Aktiebolag (svaranden). Mag tillverkade bl.a. ficklampan Mini Maglite, som 

såldes i Sverige. IKEA hade marknadsfört och sålt en liknande ficklampa. Mag menade att 

IKEA begått uppsåtligt, alternativt oaktsamt, upphovsrättsintrång, vilket IKEA bestred. IKEA 

medgav dock intrång om domstolen skulle komma fram till att lampan skyddades 

upphovsrättsligt, men vitsordade ett mycket lägre skadestånd än det Mag hade yrkat. 

Helsingborgs TR konstaterade att dubbelskapandekriteriet kan användas som hjälp när 

skyddsomfånget för ett verk ska bestämmas men att det inte i sig kan avgöra om verkshöjd 

föreligger. TR:n framhöll att skyddet för industridesign inte fick sträcka sig allför långt, med 

hänsyn till strävan efter en effektiv konkurrens. Huruvida ett alster kunde skyddas enligt URL 

gick, enligt TR:n, inte att bestämma uteslutande efter fasta kriterier. En samlad bedömning 

skulle göras i varje enskilt fall och hänsyn kunde då tas till, exempelvis, samtidens 

värderingar och till vilken typ av brukskonstalster det var fråga om. TR:n uttalade att 

ficklampors tekniska funktioner till viss del inskränker skaparens utrymme för variation vid 

utformningen men att det till viss del ändå fanns utrymme för konstnärlighet, och därmed för 

upphovsrättsligt skydd. Det skulle dock krävas att utformningen inte väsentligen bestämts av 

tekniska eller funktionella hänsyn och att ficklampan var originell och visade prov på 

nyskapande. Svensk Forms Opinionsnämnd hade tidigare uttalat att Mini Maglite-ficklampan 

utgjorde ett alster av brukskonst och var skyddad enligt URL. TR:n framhöll att nämndens 

yttranden skulle tillmätas stor vikt eftersom dess ledamöter var sakkunniga i frågor som rörde 

bedömningen av brukskonst. TR:n ansåg att ficklampan var originell och visade prov på 

självständigt nyskapande. Ett upphovsrättsligt skydd för utformningen skulle inte medföra en 

ensamrätt till de tekniska lösningarna och således inte heller några negativa effekter för 

allmänintresset och intresset av en effektiv konkurrens. TR:n ansåg även att 

dubbelskapandekriteriet var uppfyllt men att skyddsomfånget var snävt. Efter en 

helhetsbedömning kom TR:n fram till att verkshöjdskravet var uppfyllt och att ficklampan 
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således utgjorde upphovsrättsligt skyddad brukskonst. IKEA bedömdes även ha begått 

upphovsrättsintrång. IKEA överklagade domen till HovR:n över Skåne och Blekinge. 

HovR:n framhöll att det vid verkshöjdsbedömningen först skulle fastställas en slags allmän 

nivå för verkshöjd, avseende den typ av verk som var aktuell i det enskilda fallet, och att det 

därefter skulle avgöras om det aktuella alstret kunde anses uppnå den nivån. HovR:n framhöll 

att flera författare i rättsutlåtanden i målet uttalat att verkshöjdskravet även kan skilja sig åt 

från en tid till en annan. Författarnas åsikter varierade beträffande frågan om vilken nivå som 

skulle krävas för verkshöjd. HovR:n ansåg, med stöd av ett uttalande av Svensk Forms 

Opinionsnämnd, att verkshöjdsnivån för att Mini Maglite skulle skyddas upphovsrättsligt 

skulle ligga relativt högt eftersom variationsmöjligheterna inte kunde anses begränsade. 

HovR:n framhöll vikten av en objektiv bedömning, där varken upphovsmannens 

bakomliggande idéer eller avsikter skulle beaktas. Bedömningen skulle, enligt HovR:n, 

baseras på en jämförelse mellan helhetsintrycket av Mini Maglite och helhetsintrycket av 

tidigare skapade ficklampor. HovR:n kom fram till att ficklampan inte kunde anses nå upp till 

det relativt höga verkshöjdskrav som måste ställas avseende alster av brukskonst. HovR:n 

ogillade därför Mag:s talan. En referent var skiljaktig och ansåg att ficklampan uppfyllde 

kravet på verkshöjd och omfattades av det upphovsrättsliga skyddet för brukskonst, samt att 

IKEA begått upphovsrättsintrång. Mag överklagade till HD. HD tog endast ställning till 

frågan om Mini Maglite-ficklampan var skyddad enligt URL.  

HD redogjorde för rättsutvecklingen på brukskonstområdet och framhöll bl.a. att det i olika 

sammanhang gjorts gällande att skyddet enligt ML inte är tillräckligt och att praxis tenderat 

att vara alltmer generös med att bevilja upphovsrättsligt skydd. Angående det 

originalitetskriterium som uppställts inom EU anförde HD att det inte fanns rättsligt stöd för 

att tillämpa det med avseende på brukskonst.
235

 HD poängterade sambandet mellan kravet på 

verkshöjd och skyddsomfånget för verket; om verkshöjdskravet ställs lågt kan det vägas upp 

av ett snävare skyddsomfång. HD konstaterade att upphovsrätten i viss mån inspirerar till 

kvalificerade formgivningsinsatser och att intresse finns att försöka sätta stopp för närliggande 

efterbildningar. HD framhöll att praxis efter lagändringarna i URL 1970 avsett andra slags 

alster av brukskonst än det som var fråga om i det aktuella fallet. HD ansåg dock att det, från 

en strikt upphovsrättslig synvinkel, inte fanns skäl att ställa verkshöjdskravet högre i det 

aktuella fallet än i tidigare fall. Domstolen tog emellertid även upp konkurrensaspekten och 
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konstaterade att upphovsrätt för alster av industridesign kan medföra negativa effekter på 

konkurrensen och produktutvecklingen, även om de i viss mån kan motverkas av ett snävt 

skyddsomfång. Det påpekades att ett skydd som endast avsåg rena efterbildningar dock inte 

skulle vara förenligt med URL, eftersom den upphovsrättsliga förfoganderätten bl.a. innefattar 

ändringar eller bearbetningar av verket. Som princip var det då nödvändigt att kraven för 

upphovsrättsligt brukskonstskydd skulle ställas så högt att skyddet gick utöver rena 

efterbildningar. HD anförde, sammanfattningsvis, att kravet på verkshöjd för brukskonst blivit 

något lägre än tidigare men att skillnaden inte var så stor i förhållande till de verkshöjdskrav 

som uppställs inom upphovsrätten i övrigt. Domstolen påpekade att kravet fortfarande var 

högre än det verkshöjdskrav som tillämpades innan 1970.  

HD framhöll att ett lägre verkshöjdskrav ibland kunde anses motiverat, med hänsyn till 

begränsade variationsmöjligheter och intresset av ett tillfredsställande skydd för kvalificerade 

formgivningar. En begränsning av skyddsomfånget kunde då, i de fall där det fanns risk för 

påtagliga negativa effekter på konkurrensen och produktutvecklingen, i viss mån motverka 

dessa. HD underströk även att dubbelskapandekriteriet inte ensamt kan användas för att 

avgöra om ett alster uppnår verkshöjd.  

HD ansåg att Mini Maglite-ficklampan till viss del var lik de stavficklampor som fanns på 

marknaden sedan tidigare men att den förstnämnda framkallade ett annorlunda helhetsintryck, 

och att den därför ansågs uppfylla kravet på självständighet. HD konstaterade att lampan inte 

endast var en funktionell produkt utan att den även, i tillräcklig mån, uppvisade såväl 

originalitet som individualitet. Den ansågs därför skyddad enligt URL, men med ett snävt 

skyddsomfång. HD tillade dock att det var fråga om ett gränsfall. 

3.6.1.12 NJA 2002 s. 178 (Regatta) – illustration avseende fiktiv bedömningsperson 

I rättsfallet var frågan om en melodi inom populärmusiken kunde anses skyddad enligt URL 

och om intrång begåtts genom en senare framtagen melodi, som även den utgjorde 

populärmusik. Både Svea HovR och HD använde sig av begreppet lyssnaren vid sina 

bedömningar, vilket skulle kunna ses som en form av fiktiv bedömningsperson. HovR:n 

konstaterade: ”[a]vgörande för frågan om melodi 1 har verkshöjd måste ändå vara en 

helhetsbedömning av detta verk som det framstår för lyssnaren.”
236

 Vid besvarandet av frågan 

om melodi 1 hade verkshöjd beaktade HovR:n uttalanden från bl.a. STIM:s bedömnings-
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kommitté och konstaterade att melodi 1 karaktäriserades av dess pentatoniska upptakt, vilken 

var ovanlig inom området för svensk populärmusik. HD gjorde ett konstaterande av samma 

innebörd som HovR:n: ”Avgörande för frågan om verkshöjd är emellertid en bedömning av 

melodin i den form den kan uppfattas av lyssnaren, dvs. en helhetsbedömning.”
237

 HD 

uttalade att ”[m]elodi 1 framstår då melodiskt och instrumentellt som väl avgränsad från 

övriga inslag i kompositionen och tillräckligt egenartad för att den skall framstå som ett 

självständigt verk.”
238

 TR:n gjorde också en helhetsbedömning, men utan att använda sig av 

begreppet lyssnaren, och uttalade: ”den melodiska figuren skall inte betraktas ensam för sig 

utan måste betraktas som en del i den musikaliska helhet som melodi 1 bildar tillsammans 

med rytm och harmoni.”
239

  

3.6.2 Yttranden från Svensk Forms Opinionsnämnd 

3.6.2.1 Svensk Forms Opinionsnämnds verksamhet 

Svensk Forms Opinionsnämnd är en del av Föreningen Svensk Form och består av 

sakkunniga jurister och designer. Opinionsnämnden avger opartiska yttranden vad gäller 

frågan om ett visst alster skyddas upphovsrättsligt såsom alster av brukskonst. Den yttrar sig 

även i frågor som rör efterbildning av brukskonst och i frågor avseende om en specifik åtgärd 

kan anses stå i motsättning till god affärssed eller konstnärlig hederskodex.
240

 Startåret för 

nämndens verksamhet var 1926 och alltsedan 1953 kommer den fram till sina beslut under 

domstolsliknande former. Domstolarna har väsentligen kommit att följa Opinionsnämndens 

yttranden.
241

 Nedan behandlas tre av nämndens yttranden. 

3.6.2.2 Yttrande nr 285 (Badkar)
242

 

Parterna var Svedbergs i Dalstorp AB mot Ifö Sanitär AB och Teknova Byggsystem 

Aktiebolag. Svedbergs ville få prövat om dess vita badkar med halvfront skyddades enligt 

URL såsom alster av brukskonst och om ett likadant svart/vitt badkar, också Svedbergs, var 

att anse som ett beroende och osjälvständigt verk som omfattades av upphovsrätten till det 

förstnämnda. Företaget ville även få prövat om Ifö:s vita respektive svart/vita badkar Cariba 

samt Teknovas vita badkar Vasabadet gjorde intrång i dess upphovsrätt. Ifö och Teknova 
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bestred att något upphovsrättsligt skydd förelåg och hävdade att de i vart fall inte begått 

upphovsrättsintrång.  

Nämnden inledde med ett generellt konstaterande angående kraven för upphovsrättsligt 

brukskonstskydd. Den anförde bl.a. att det för upphovsrättsligt skydd för brukskonst skulle 

krävas verkshöjd, dvs. att alstret skulle uppvisa konstnärlig självständighet och originalitet. 

Avgörande vikt skulle därvid läggas vid helhetsintrycket av formgivningen. Den skulle 

uppvisa individualitet och särprägel och dubbelskapandekriteriet skulle vara uppfyllt. Därefter 

konstaterades att utformningen av badkaret i flertalet avseenden var bestämd av funktionella 

hänsyn men att badkaret ändå gav ”ett stadigt, funktionellt och harmoniskt intryck.”
243

 

Nämnden konstaterade dock att badkaret inte visade prov på sådan självständighet och 

originalitet som krävs för upphovsrättsligt skydd. 

3.6.2.3 Yttrande nr 290 (Vibrationshandske)
244

 

Parterna var Ejendals AB mot Granberg AS (Norge) och Granberg Sverige AB. Ejendals ville 

få prövat om vibrationshandsken Tegera Pro 9180, som företaget salufört, omfattades av det 

upphovsrättsliga skyddet för brukskonst. Ejendals ville även att nämnden skulle yttra sig i 

frågan huruvida Granbergbolagen begått upphovsrättsintrång genom försäljning av 

vibrationshandsken Granberg EX. Granbergbolagen bestred upphovsrätt och menade att de, i 

varje fall, inte gjort sig skyldiga till upphovsrättsintrång.  

Efter att ha konstaterat vad som generellt gäller för upphovsrättsligt skydd för brukskonst 

konstaterade nämnden att utformningen av en handske i normala fall till stor del bestäms av 

tekniska, materialmässiga och ergonomiska hänsyn. Nämnden anförde dock att det inte för 

den sakens skull är uteslutet att alstret kan visa prov på individualitet och särprägel. Den 

ansåg att Tegera-handsken uppvisade ett antal genomarbetade detaljer som bidrog till ett 

särpräglat helhetsintryck. Nämnden fastslog att handsken tillkommit genom ett självständigt 

skapande och att dubbelskapandekriteriet var uppfyllt. Handsken ansågs uppvisa tillräcklig 

särprägel och individualitet för att skyddas såsom alster av brukskonst enligt URL. Nämnden 

konstaterade att, trots att Tegera-handskens skyddsomfång var relativt snävt, Granberg-

handsken framkallade ett helhetsintryck som var alltför närliggande Tegera-handskens. Enligt 

nämnden förelåg en upplevelse av identitet mellan de båda helhetsintrycken och Granberg-

handsken låg innanför Tegera-handskens skyddsområde. 
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3.6.2.4 Yttrande nr 291 (Textilmönster)
245

 

Parterna var Barbro Lomakka mot Aktiebolaget Grythyttans Stålmöbler. Barbro L. ville få 

prövat om textilmönstret Fond, som hon försålt, omfattades av det upphovsrättsliga skyddet 

för brukskonst. Hon ville även få prövat om Grythyttan, genom försäljning av en sittdyna, 

begått upphovsrättsintrång och om marknadsföringen av densamma kunde anses strida mot 

god affärssed. Grythyttan menade att upphovsrättsligt skydd inte förelåg och att företaget, i 

varje fall, inte begått upphovsrättsintrång eller bedrivit marknadsföring i strid med god 

affärssed.  

Nämnden inledde med att ange vad som generellt gäller för upphovsrättsligt skydd för 

brukskonst. Den anförde bl.a. att textilmönstret uppvisade såväl konstnärlighet som 

självständighet och att dubbelskapandekriteriet sannolikt var uppfyllt. Nämnden konstaterade 

att textilmönstret hade verkshöjd och att det därför omfattades av det upphovsrättsliga skyddet 

för brukskonst. Vad gällde sittdynemönstret konstaterade nämnden att vissa detaljskillnader 

förelåg men att dessa inte var tillräckliga för att sittdynemönstret skulle anses falla utanför 

skyddsomfånget för Barbro L:s textilmönster. Nämnden konstaterade att svaret på frågan om 

intrång förelåg eller inte skulle avgöras även med beaktande av andra omständigheter. Den 

viktigaste av dessa var om sittdynemönstret skapats med Barbro L:s mönster i åtanke. 

Nämnden framhöll dock att en sådan fråga ofta involverar svåra bevisproblem, vilka lämpar 

sig bättre för domstolsprövning. Nämnden kom emellertid fram till att Grythyttans 

marknadsföring stred mot god affärssed.  

3.6.3 Kommentar till praxis  

Det kan konstateras att rättstillämparna använder flera olika ord och begrepp vid 

verkshöjdsbedömningen. I förarbetena till ML markerades en skärpning av de 

upphovsrättsliga kraven för brukskonst. Det uttalades bl.a. att Rudastolen, Stringhyllan och 

Luxusspegeln var sådana alster som, i och med de skärpta kraven, i framtiden inte skulle 

kunna anses uppfylla kraven på konstnärlighet och individualitet.
246

  

Opinionsnämnden använder oftast begreppet särprägel i sina yttranden istället för originalitet, 

vilket, enligt Nordell, tyder på att nämnden velat göra en anpassning av kraven till 

brukskonstområdet. Användningen av begreppet särprägel kan, i viss mån, anses visa på att 
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kravet på originalitet gjorts mer objektivt.
247

 Enligt Levin kan Opinionsnämndens verksamhet 

delas in i tre olika perioder. Indelningen görs med utgångspunkt i dess praxis.
248

 Den första 

perioden sträcker sig mellan åren 1953-1970 och kännetecknas av en allt större generositet 

vad gäller beviljandet av upphovsrättsligt skydd för ett flertal olika slags bruksföremål.
249

 Den 

andra perioden sträcker sig mellan åren 1970-1984 och kännetecknas av en sträng 

bedömning.
250

 Den tredje perioden, slutligen, inleddes 1984 och omfattade, vid tiden för 

Levins arbete Svensk forms opinionsnämnd under utveckling (1987), sju yttranden (dock 

saknade ett av dem relevans eftersom det inte handlade om brukskonstalster). Upphovsrätt 

beviljades i tre av fallen och Levin menar att yttrandena bör uppfattas som ett trendbrott i 

jämförelse med period två.
251

  

Bedömningen av vilka brukskonstalster som skyddas enligt URL skiljer sig således från tid 

till annan. En av orsakerna är att det råder osäkerhet om hur den mest optimala avgränsningen 

av skyddet ser ut. En annan orsak är att uppfattningen om vad som omfattas av lagens skydd 

har samband med vad som anses utgöra konst och uppvisa konstnärlighet. När skyddstiden för 

brukskonstalster endast var tio år visade praxis på stor generositet med beviljande av 

upphovsrättsligt skydd. I och med 1970 års lagändringar skulle, som framgått, kraven för 

upphovsrättsligt brukskonstskydd skärpas. Levin frågar sig om vi idag inte återigen tillämpar 

de bedömningsprinciper som gällde före 1970. Smultron-fallet visar hur den upphovsrättsliga 

bedömningen av brukskonstalster görs idag. Fallet visar att upphovsrättsligt skydd kan 

föreligga men med ett snävt skyddsomfång. Samtidigt menar Levin att HD kan komma att 

göra ytterligare preciseringar av verkshöjdsbegreppet vad gäller brukskonst, men påminner 

samtidigt om det originalitetskriterium som, enligt EU-rätten, ska tillämpas inom 

upphovsrätten i stort.
252

  

Trots att EUD uttalat att originalitetskriteriet ska gälla inom hela upphovsrätten har, som 

framgått, framhållits att det fortfarande är osäkert huruvida kriteriet ska tillämpas inom 

området för brukskonst.
253

 Det är därför svårt att förutse hur praxis inom brukskonstområdet 

kommer utvecklas i framtiden. HD har inte avgjort något brukskonstfall sedan Mini Maglite-

fallet, som meddelades några månader före det EU-rättsliga Infopaq-målet. I Mini Maglite-

                                                      
247

 Nordell 1990, s. 97. 
248

 Levin Marianne, Svensk forms opinionsnämnd under utveckling, rättsvetenskaplig studie i Festskrift till 

Sveriges advokatsamfund 1887-1987: Rättsvetenskapliga studier, Norstedts Förlag AB 1987, s. 313-342, s. 316. 
249

 Ibid., s. 324. 
250

 Ibid., s. 328. 
251

 Ibid., s. 334. 
252

 Levin 2011, s. 100 f. 
253

 Bengtsson. Se avsnitt 3.4.3. 



59 
 

fallet uttalade HD att det inte fanns rättsligt stöd för att tillämpa originalitetskriteriet inom 

området för brukskonst. Det återstår att se hur HD i framtiden kommer att bedöma 

skyddsbarheten för alster av brukskonst. Om kriteriet ska tillämpas generellt kommer 

verkshöjdsläran säkerligen att behöva överges. Det har dock framhållits att några omfattande 

förändringar förmodligen inte är att vänta.
254

 Karnell förutspådde att det, i stort sett, endast 

skulle handla om språkliga förändringar, i den meningen att domstolarnas språk skulle kunna 

komma att bli mindre varierat.
255

 

3.7 En konkurrens mellan motstående intressen 

Konsumenterna har intresse av att skaffa sig estetiskt tilltalande varor och formgivningarna 

används ofta i marknadsföring för att locka konsumenterna. Det finns alltid en risk för att en 

attraktiv formgivning efterbildas och dessa efterbildningar kan, även de, sägas fylla en i vissa 

hänseenden viktig funktion. Att kunna köpa estetiskt tilltalande varor till reducerade priser är 

något som gynnar konsumenterna. Efterbildningarna vidgar marknaden, vilket resulterar i 

lägre priser. I många fall spelar det inte någon större roll för konsumenterna om den produkt 

de köper utgör ett original eller en efterbildning, förutsatt att originalet och efterbildningen 

uppfattas som likvärdiga. Här finns således, på kort sikt, en konflikt mellan 

konsumentintresset på ena sidan och upphovsmanna- samt originaltillverkarintresset på den 

andra.
256

 Ofta försöker dock efterbildarna att spara in så mycket kostnader som möjligt vid 

tillverkningen, vilket många gånger resulterar i att efterbildningen, i kvalitetshänseende, blir 

sämre än originalet, trots att produkterna till det yttre är så lika att konsumenten får 

uppfattningen att det är fråga om samma sak. Efterbildningar kan således, i flera fall, medföra 

en risk för att konsumenterna blir vilseledda i sitt beslutsfattande.
257

  

Från samhällssynpunkt gynnas nyskapandet av efterbildningar, eftersom upphovsmännen till 

originalprodukterna blir tvingade att skapa nya produkter. Emellertid finns även ett 

samhällsintresse av att stödja investeringar och se till att t.ex. kunskap och arbete används på 

bästa sätt. För samhället är det därför viktigt att främja upphovsmäns kreativa skapande, och 

identiska eller nästintill identiska efterbildningar bidrar, i det hänseendet, inte till 

utvecklingen. Efterbildningar gör att upphovsmän inte får maximal avkastning på nedlagt 

arbete och ekonomiska investeringar, eftersom originalprodukterna blir mindre värda ur 
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konsumenternas synvinkel. En omfattande efterbildningsverksamhet kan till slut leda till att 

konsumenterna uppfattar produkterna som banala.
258

 Konsumenterna har intresse av att 

produktutbudet är varierat och en alltför långtgående efterbildningsverksamhet riskerar att 

hämma kreativiteten och bidra till ett ensidigt produktutbud. På längre sikt torde därför inte 

längre konflikten mellan konsumentintresset och upphovsmanna-/originaltillverkarintresset 

existera.
259

  

Teknikens utveckling underlättar kopiering och behovet av ett tillfredsställande skydd blir då 

än mer viktigt.
260 

En avvägning mellan olika intressen vid skyddets utformning är nödvändig. 

Formgivarna och industrin har behov av ett effektivt skydd för sina investeringar.  

Konsumenterna har, som framgått, intresse av attraktiva, funktionsdugliga och prisvärda 

produkter, medan konkurrenterna har behov av rörelsefrihet. En sund marknadskonkurrens är 

viktig även från samhällsynpunkt och samhället har intresse av att försöka förhindra att 

enskilda utvecklar monopolställningar. Ur samhällssynpunkt är det eftersträvansvärt med en 

balans mellan efterbildningsskydd och efterbildningsfrihet. I många fall har industriella 

produkter en ganska kort livslängd och oftast är behovet av skydd, för formgivarna och 

industrin, störst i början, eftersom möjligheten då är störst att få tillbaka de investeringar som 

gjorts.
261

 Många gånger finns dock även ett mer långlivat skyddsbehov för originalproduktens 

goodwill. Efterbildningar kan förstöra denna goodwill och kan även medföra att original-

produktens livslängd på marknaden förkortas i onödan.
262
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4. Analys 

4.1 Vad innefattas i och hur görs den upphovsrättsliga verkshöjdsbedömningen 

inom området för brukskonst?  

4.1.1 En eventuell legaldefinition av verkshöjd? 

Frågan om ett brukskonstföremål kan anses skyddat enligt URL uppstår oftast vid 

intrångssituationer. Det är även möjligt att begära att Svensk Forms Opinionsnämnd yttrar sig 

över den upphovsrättsliga skyddsbarheten som sådan. I uppsatsen har redogjorts för såväl 

domstolspraxis som yttranden från Opinionsnämnden.  

Att bedöma huruvida ett visst brukskonstföremål är upphovsrättsligt skyddsvärt är förenat 

med svårigheter och åsikterna om skyddsbarheten i det enskilda fallet skiljer sig ofta åt, vilket 

illustreras av redovisad praxis. De olika domstolsinstanserna, enskilda domstolsledamöter och 

olika sakkunniga har många gånger olika åsikter i frågan. Frågan som måste ställas i varje 

enskilt fall är om alstret uppnår verkshöjd, och i lagtexten finns inte mycket hjälp att tillgå. I 

lagtexten är orden verk och skapat de enda som kan utgöra vägledning, eftersom orden 

innefattar ett visst antal kriterier. I förslaget till ny upphovsrättslag konstaterade utredningen 

att verkshöjdsbegreppet klargjorts i rättspraxis och belysts i doktrin och att utformningen av 

en legaldefinition skulle vara förenad med svårigheter. Det påpekades också att 

rättstillämpningen inte verkade ha hämmats p.g.a. bristen på en sådan definition i lagtexten.
263

 

Det är lätt att inse att det skulle vara problematiskt att, i lagtexten, definiera 

verkshöjdsbegreppet på ett sätt som skulle gälla generellt för upphovsrättens samtliga 

verkstyper. Det är emellertid viktigt att kravet på förutsebarhet så långt som möjligt uppfylls 

och för ett så betydelsefullt begrepp som verkshöjd torde ett sådant krav vara än mer 

påtagligt. Emellertid kan konstateras att införandet av en definition i lagtexten inte skulle öka 

förutsebarheten. Det skulle inte framgå hur själva bedömningen går till och därför skulle, med 

nödvändighet, andra rättskällor behöva uppsökas ändå. Frågan är om inte en legaldefinition, i 

praktiken, skulle medföra att rättstillämpningen hämmades. Domstolarna skulle vara så låsta 

vid lagens definition att en möjlig konsekvens kunde bli att alster som egentligen skulle kunna 

skyddas upphovsrättsligt i vissa fall skulle hamna utanför skyddet och att alster som i själva 

verket inte är skyddsvärda i vissa fall skulle omfattas av skyddet. TR:n påpekade i Mini 

Maglite-fallet
264

 att det inte är möjligt att enbart tillämpa fasta kriterier vid bedömningen av 

om ett alster är skyddat enligt URL, utan att hänsyn även ska tas till andra omständigheter, 
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såsom tidens värderingar och den aktuella typen av brukskonstalster. Förutom förutsebarhet är 

det alltså även önskvärt med flexibilitet. Att föra in en definition av verkshöjdsbegreppet i 

lagtexten skulle förmodligen, till viss del, ske på bekostnad av domstolarnas flexibilitet.  

I mönsterrätten anges det uttryckligen i lagtexten vad som krävs för att mönsterskydd ska 

kunna komma i fråga. Dels anges att mönstret måste vara nytt och särpräglat, dels vad dessa 

krav innebär.
265

 Det är dock viktigt att påpeka att ML och EU-FGF endast omfattar en typ av 

skyddsobjekt, närmare bestämt mönster/formgivningar, även om dessa visserligen kan vara av 

många skilda slag. Upphovsrätten omfattar däremot flera olika slags skyddsobjekt/verk och 

det skulle bli tämligen svårt att få in samtliga verkstyper under en och samma definition av 

verkshöjd. Kanske vore en möjlig lösning att föra in en verkshöjdsdefinition för var och en av 

de verkstyper som räknas upp i 1 § 1 st. URL. Åtminstone kunde det kanske, i lagtexten, ges 

förslag på aspekter som bör beaktas vid en verkshöjdsbedömning för var och en av de skilda 

verkstyperna. Det skulle då emellertid vara nödvändigt att beakta det faktum att exempelvis 

brukskonstverk, som är en typ av verk enligt URL, kan vara av många skilda slag, såsom 

klädesplagg och möbler. Även om en verkshöjdsdefinition, alternativt förslag på aspekter som 

bör beaktas vid bedömningen, skulle införas för vart och ett av de uppräknade verken skulle 

det fortfarande kvarstå frågetecken för sådana verk som inte räknas upp i 1 § 1 st. 1-6 p. URL, 

dvs. sådana verk som, enligt 7 p., kommit till uttryck på annat sätt. Dessutom skulle 

förmodligen definitioner för var och en av verkskategorierna hämma rättstillämparnas 

flexibilitet i ännu större utsträckning än en allmängiltig verkshöjdsdefinition. Möjligheten att 

anpassa verkshöjdskravet till det enskilda fallet skulle då bli ännu mindre. 

Av det anförda kan konstateras att det mesta talar mot att införa en legaldefinition av 

verkshöjdsbegreppet. Ett sådant införande skulle förmodligen leda till att rättstillämpningen 

hämmades eftersom det skulle ske på bekostnad av domstolarnas flexibilitet. Att föra in en 

legaldefinition skulle inte heller bidra till ökad förutsebarhet eftersom det, av en sådan 

definition, inte framgår hur själva bedömningen görs. Det skulle således ändå vara nödvändigt 

att söka upp andra rättskällor.  

Det är också nödvändigt att ta hänsyn till den utveckling som skett på EU-nivå, angående den 

grad av originalitet som ett verk ska uppvisa för att kunna skyddas upphovsrättsligt. Infopaq-

målet
266

, där EUD uttalade att originalitetskriteriet skulle tillämpas inom hela upphovsrätten, 
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meddelades några månader senare än Mini Maglite-fallet
267

. I det sistnämnda uttalade HD att 

det inte fanns rättsligt stöd för att tillämpa det EU-rättsliga originalitetskriteriet inom området 

för brukskonst. EUD har således uttalat att originalitetskriteriet ska gälla generellt men i 

nuläget råder, trots det, fortfarande osäkerhet om huruvida begreppet ska tillämpas inom 

upphovsrättens samtliga områden och om dess framtida betydelse för svensk upphovsrätt. Det 

är, som framgått, osäkert om begreppet ska tillämpas inom området för brukskonst. Det har 

hävdats att originalitetskriteriet förmodligen inte kommer innebära några omfattande 

förändringar jämfört med nuvarande rättsläge.
268

 Än så länge är det dock svårt att göra några 

bestämda konstateranden i frågan. På grund av originalitetskriteriet och osäkerheten om det 

ska tillämpas inom hela upphovsrätten är framtiden för verkshöjdsbegreppet oviss. Enligt 

Levin är verkshöjdsläran i dagsläget diskutabel.
269

 Förmodligen måste vi på sikt helt överge 

verkshöjdsbegreppet till förmån för ett EU-anpassat skyddsbarhetskriterium. Det är således 

även av den anledningen olämpligt att föra in en legaldefinition av verkshöjdsbegreppet i 

URL. Eftersom det fortfarande är osäkert om originalitetskriteriet ska gälla inom hela 

upphovsrätten är det svårt att uttala sig i frågan om ett eventuellt införande av kriteriet i lagen. 

Om något av begreppen, dvs. verkshöjdskravet eller originalitetskriteriet, skulle föras in i 

lagen ligger det dock närmare till hands att föra in originalitetskriteriet, eftersom dess 

innebörd är fastställd och eftersom kriteriet utgör ett lägre skyddskrav än verkshöjdskravet.    

4.1.2 Bristen på enhetlighet i praxis 

Den upphovsrättsliga brukskonstbedömningen har varierat över tid. Ibland har stor generositet 

med beviljandet av upphovsrättsligt skydd visats, medan bedömningen i vissa fall varit 

strängare. I samband med lagändringarna 1970 skulle kraven för upphovsrättsligt 

brukskonstskydd skärpas, men i dagsläget är frågan om vi inte, som Levin påpekar, har 

återgått till de bedömningsprinciper som tillämpades före 1970 års lagändringar.
270

 En sådan 

frågeställning kan anses motiverad med tanke på att verkshöjd ansågs föreligga i samtliga, i 

uppsatsen presenterade, rättsfall och yttranden som avgjordes, respektive avgavs, efter 1970, 

med undantag för Badkars-yttrandet
271

. Det är därför svårt att förutse hur de tre 

brukskonstalstren Rudastolen, Stringhyllan och Luxusspegeln skulle bedömas i dagsläget. I 
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Mini Maglite-fallet
272

 uttalade dock HD att verkshöjdskravet fortfarande var högre ställt än 

det var före 1970 års lagändringar. Om det EU-rättsliga originalitetskriteriet på sikt tillämpas 

konsekvent av domstolarna, även inom området för brukskonst, kan antas att den 

upphovsrättsliga brukskonstbedömningen inte kommer att skilja sig lika mycket över tid. En 

tillämpning av originalitetskriteriet torde medföra att ett relativt stort antal brukskonstalster 

skyddas enligt URL, eftersom det enda som krävs är att alstret ska vara ett resultat av 

upphovsmannens eget intellektuella skapande. Till skillnad från verkshöjdskravet är 

originalitetskriteriet definierat och EUD har även uttalat, i olika mål, vad som ska anses 

innefattas i kravet på att det ska vara upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Trots det 

skulle ändå kunna uppkomma tveksamheter om den närmare innebörden för ett specifikt 

alster. EUD uttalade, som framgått, att det är upp till de nationella domstolarna att avgöra om 

originalitetskriteriet är uppfyllt i varje enskilt fall.
273

 Även med tillämpning av ifrågavarande 

kriterium lämnas alltså viss flexibilitet till de nationella domstolarna. 

I den praxis som redovisats i kapitlet om upphovsrätt har ett flertal olika ord och begrepp 

använts vid bedömningen av om alstret i fråga ska anses uppfylla verkshöjdskravet och 

således omfattas av det upphovsrättsliga brukskonstskyddet. Några exempel är: individualitet, 

konstnärlig individualitet, originalitet, egenart, ursprunglighet, självständighet, särprägel och 

konstnärlig form. De grundläggande kraven skulle dock kunna sammanfattas som ett krav på 

individualitet, ett krav på självständighet och ett krav på originalitet.
274

 I redovisad praxis är 

bedömningarna inte heller helt konsekventa. I vissa fall tas, vid bedömningen, uttrycklig 

hänsyn till det funktionella inslaget, medan sådana hänsyn i andra fall inte alls beaktas, 

åtminstone inte uttryckligen. Vidare beaktar domstolarna ibland de möjliga negativa effekter 

som ett upphovsrättsligt brukskonstskydd kan medföra för konkurrensen medan, i andra fall, 

ingen uttrycklig hänsyn tas till sådana effekter. Vad avser dubbelskapandekriteriet tillämpas 

det uttryckligen endast i vissa fall. Intressant är även HovR:ns uttalande i Smultron-fallet
275

. 

HovR:n anförde att de i målet aktuella mönstren var så lika att det var lätt att förväxla dem. 

HovR:n blandade alltså in en slags förväxlingsbedömning i ett upphovsrättsfall, vilket kan 

anses aningen förvirrande. En sådan bedömning förknippas, som bekant, med 

känneteckensrätten, vilket även Opinionsnämnden påpekade i sitt, i fallet, avgivna yttrande.  
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Att flera olika ord och begrepp används och att bedömningarna inte är konsekventa med 

avseende på, exempelvis, tillämpningen av dubbelskapandekriteriet och resonemangen om 

potentiella negativa effekter på konkurrensen kan anses bidra till att förutsebarheten minskar. 

Hur ska en upphovsman kunna förutse om just hans formgivning når upp till 

verkshöjdsgränsen? Krävs konstnärlig individualitet eller endast individualitet och vari består 

skillnaden mellan dessa begrepp? Finns det någon skillnad alls eller är innebörden 

densamma? Trots att det måste finnas utrymme för rättstillämparna att anpassa skyddskraven 

till varje enskilt fall skulle rättstillämpningen gynnas av mer enhetliga begrepp och av en mer 

konsekvent rättstillämpning där, i möjligaste mån, uttrycklig hänsyn tas till samma aspekter. 

Rättstillämpningen skulle då bli mer förutsebar. Att t.ex. endast använda ordet originalitet 

istället för både originalitet och särprägel skulle förmodliga bidra till större klarhet och 

förutsebarhet och torde stå i bättre överensstämmelse med den EU-rättsliga utvecklingen, där 

det talas om originalitet som krav för upphovsrättsligt skydd. Dessutom används begreppet 

särprägel redan i mönsterrätten och har där inte samma innebörd som inom upphovsrätten, 

vilket kan bidra till ytterligare begreppsförvirring.  

Svensk Forms Opinionsnämnd inleder sina yttranden med samma konstaterande om vad som 

generellt gäller för att ett brukskonstalster ska kunna omfattas av upphovsrättsligt skydd. Ett 

sådant förfarande bidrar både till ökad klarhet och till ökad förutsebarhet. Emellertid bör då 

Opinionsnämnden, i möjligaste mån, endast använda sig av de begrepp som ingår i det 

inledande, generella konstaterandet även vid bedömningen av det enskilda alstret. I Mini 

Maglite-fallet
276

 uttalade HovR:n att verkshöjdsbedömningen skulle inledas med att fastställa 

en allmän nivå för verkshöjdskravet för den, i det enskilda fallet, aktuella typen av verk. Nästa 

steg var att bedöma om det enskilda alstret nådde upp till den fastställda nivån. Ett sådant 

tillvägagångssätt påminner om Opinionsnämndens och bidrar även det till klarhet och 

förutsebarhet. Opinionsnämnden gör dock samma konstaterande i alla sina yttranden. Enligt 

min åsikt hade en ännu högre grad av klarhet och förutsebarhet kunnat uppnås genom att 

inleda varje avgörande med samma konstaterande om vad som generellt gäller för upphovsrätt 

för brukskonst. Därefter skulle en precisering av verkshöjdskravet ske, med hänsyn till den 

aktuella typen av brukskonstalster, och slutligen skulle bedömas om det enskilda 

brukskonstalstret kunde anses uppnå verkshöjdskravet och därmed vara upphovsrättsligt 

skyddat. Det skulle då vara av största vikt att samma tillvägagångssätt tillämpades i samtliga 

brukskonstfall, av samtliga instanser. Jag förordar således en bedömning i tre steg istället för 
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två. Visserligen är brukskonstalster en typ av verk i URL:s mening men brukskonstalster kan 

vara av många skilda slag, t.ex. tygmönster och bestick. Variationsmöjligheterna kan anses 

betydligt större när fråga är om tygmönster än när fråga är om bestick. I Stickad tunika-

fallet
277

 uttalade HD att bedömningen av modeprodukter varit relativt sträng, bl.a. p.g.a. kort 

livslängd, vilket illustrerar att verkshöjdsbedömningen kan skilja sig åt beroende på vilken typ 

av brukskonstalster det är frågan om. 

4.1.3 Sakkunnigutlåtanden och användningen av en fiktiv bedömningsperson 

Sakkunnigutlåtanden är centrala i de redovisade NJA-fallen och många gånger spelar de en 

betydande roll för målets utgång. Det framgår av berörda rättsfall att antingen domstolen, 

parterna eller båda ofta inhämtar yttranden från olika sakkunniga. I de flesta fall har, bland 

andra, Akademien för de fria konsterna (de tre tidigaste fallen) eller Svensk Forms 

Opinionsnämnd yttrat sig. I Stickad tunika-fallet
278

 hölls förhör med en av nämndens 

ledamöter och i Mini Maglite-fallet
279

 var det tidigare yttranden från nämnden, avseende Mini 

Maglite-ficklampan, som åberopades. Frågan är om sakkunnigutlåtanden, i de fall där 

domstolen tillmäter dem avgörande betydelse för målets utgång, till viss del kan anses 

motsvara mönsterrättens användning av den kunnige användaren, även om sakkunniga inte 

utgör några fiktiva personer. För att kunna besvara frågan måste påminnas om att den kunnige 

användaren är en person som har viss praktisk erfarenhet inom det, i det enskilda fallet, 

aktuella produktområdet. Personen i fråga ska varken vara expert eller lekman. Den kunnige 

användaren har mer erfarenhet än genomsnittskonsumenten men mindre erfarenhet än 

fackmannen. 

Begreppsmässigt uppvisar den kunnige användaren viss likhet med en, inom området, 

sakkunnig person. Båda ska således vara kunniga inom ämnet. EUD uttalade dock i Pogs-

målet
280

 att den kunnige användaren varken är någon sakkunnig eller någon fackman. 

Sakkunniga inom brukskonstområdet bör kunna jämställas med experter och skulle således 

ligga närmare patenträttens fackman än mönsterrättens kunnige användare. Att en sakkunnig 

till större del motsvarar en fackman än en kunnig användare stöds även av Nordells uttalande 

om de omfattande kunskaper som en sakkunnig inom brukskonstens område måste besitta.
281
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I sammanhanget är Regatta-fallet
282

 av intresse. Fallet handlar inte om brukskonst men har i 

uppsatsen använts som en illustration avseende tillämpningen av en fiktiv bedömningsperson. 

I fallet användes begreppet lyssnaren av såväl HovR:n som HD. Enligt både HovR:n och HD 

skulle en helhetsbedömning av melodin göras som den framstod för lyssnaren. Det framhölls 

således inte uttryckligen att det var lyssnaren som skulle göra själva bedömningen men 

samtidigt kan tyckas självklart att det var just lyssnarens uppfattning som skulle avgöra, 

oavsett vem denne lyssnare var, eftersom det rörde sig om en melodi. Med beaktande av de 

uttalanden som domstolen gjorde i frågan om den aktuella melodin hade verkshöjd är det 

rimligt att anta att bedömningen skulle göras av en lyssnare som åtminstone hade viss 

kunskap eller erfarenhet inom populärmusikområdet. Lyssnaren, i det aktuella fallet, skulle 

således till viss del kunna anses motsvara en kunnig användare. 

4.1.4 Likheter mellan mönsterrättslig praxis och upphovsrättslig 

brukskonstpraxis 

Vid en jämförelse mellan redovisad mönsterrättslig praxis och upphovsrättslig 

brukskonstpraxis kan, sammantaget, vissa likheter konstateras. Verkshöjdsbedömningar 

uppkommer oftast i intrångssituationer, vilket även torde vara fallet avseende den 

mönsterrättsliga särprägelbedömningen, eftersom varken PRV eller OHIM gör någon 

materiell förprövning.  

I mönsterrätten är det, som bekant, den kunnige användarens jämförelse mellan helhetsintryck 

som är avgörande vid särprägelbedömningen och som även används vid 

intrångsbedömningen. I mönsterrättslig praxis baserar sig den kunnige användaren på en 

jämförelse mellan mönstrens helhetsintryck. Av brukskonstfallen har framgått att betydande 

vikt ofta tillmäts det helhetsintryck som det enskilda brukskonstalstret framkallar. Det gäller 

främst vid intrångsbedömningen, men sker ibland även vid verkshöjdsbedömningen. Både 

domstolarna och Opinionsnämnden har gjort bedömningar baserade på helhetsintryck. Ett 

tydligt exempel där en sådan bedömning gjordes är Mini Maglite-fallet
283

, där både HovR:n 

och HD gjorde en jämförelse mellan det helhetsintryck som Mini Maglite-ficklampan 

framkallade och helhetsintrycken av tidigare offentliggjorda ficklampor. Vid konstaterandet 

att Mini Maglite-ficklampan åtnjöt upphovsrättsligt skydd baserade sig HD dock inte 

uteslutande på jämförelsen utan tillmätte även vissa andra faktorer betydelse.   
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Vid den mönsterrättsliga särprägelbedömningen och vid fastställandet av skyddsomfångets 

storlek ska hänsyn tas till variationsutrymmet. Även i brukskonstpraxis tas i vissa fall, vid 

fastställandet av skyddsomfångets storlek eller vid själva verkshöjdsbedömningen, uttrycklig 

hänsyn till de variationsmöjligheter som funnits vid skapandet av brukskonstalstret. 

Utformningen av ett brukskonstalster är ofta, åtminstone till viss del, bestämd av funktionella 

hänsyn och i vissa fall är variationsutrymmet ytterst begränsat. Ett tydligt samband föreligger 

mellan variationsutrymmet, verkshöjdskravet och skyddsomfångets storlek, vilket tydligt 

framgår av HD:s domskäl i Mini Maglite-fallet
284

. 

4.2 Vad skulle kunna tala för att använda den kunnige användaren som 

bedömningsstandard vid den upphovsrättsliga verkshöjdsbedömningen inom 

området för brukskonst? 

4.2.1 Skyddskravets höjd 

Det är svårt att avgöra hur höga krav som ska ställas på brukskonstalster för att de ska anses 

skyddade upphovsrättsligt. Nivån på verkshöjdskravet varierar beroende på vilken typ av verk 

det är fråga om. Nordell menar att anpassningen av nivån på verkshöjdskravet till olika typer 

av verk skulle kunna innebära att verk av lägre originalitet bedöms mer objektivt, t.ex. genom 

att större vikt läggs vid dubbelskapandekriteriet.
285

 Det är däremot, som påpekades i 

Golvskiva-fallet
286

, inte möjligt att endast basera sig på kriteriet vid verkshöjdsbedömningen. 

Att göra verkshöjdsbedömningen helt objektiv torde dock inte vara möjligt, av den 

anledningen att bedömningar av exempelvis individualitet och originalitet präglas av 

subjektivitet. Inte heller sakkunnigutlåtanden är helt objektiva, eftersom åsikterna, såsom 

Godenhielm
287

 påpekar och såsom framgått av redovisad praxis, kan skilja sig åt. 

Enligt Levin är en lämplig lösning att likställa brukskonsten med den fria konsten i fråga om 

skyddsförutsättningarna och att vara generös med det upphovsrättsliga skyddet, vilket 

resulterar i en nödvändighet att minska skyddsomfånget.
288

 Jag anser, liksom Levin, att det 

inte bör ställas alltför höga krav för att bruksföremål ska kunna omfattas av det 

upphovsrättsliga skyddet. På grund av upphovsrättens långa skyddstid är det dock viktigt att 

skyddet inte utgör ett hinder i konkurrenshänseende. Ett alternativ är då, som Levin 

framhåller, att ställa lägre krav, med ett snävt skyddsomfång som resultat. Ett annat alternativ 
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är att faktiskt ställa lite högre krav för skydd. Det sistnämnda alternativet gör att respekten för 

upphovsrätten bibehålls. Jag tror även att högre krav faktiskt kan utgöra incitament att skapa 

föremål av mer kvalificerad natur, vilket även stöds av HD:s uttalande i Mini Maglite-fallet
289

, 

att upphovsrätten bidrar till kvalificerade formgivningsinsatser. Det är viktigt att 

förutsebarheten inte minskar och det gör den, som Levin poängterat, om en alltför stor 

generositet med beviljande av upphovsrättsligt skydd visas. Det blir då en fråga om 

skyddsomfångets storlek, vilket kan öka antalet rättstvister.
290

 Emellertid kan förutsebarheten 

tänkas öka i viss mån om fastställandet av skyddsomfångets storlek tar utgångspunkt i en 

kunnig användares perspektiv.
291

 Trots att högre krav kan vara fördelaktigt är det samtidigt 

viktigt, ur förutsebarhetssynpunkt, att skyddsförutsättningarna för brukskonst blir mer lika 

mönsterrättens, p.g.a. att skyddsobjekten många gånger är desamma och att dubbelt skydd är 

möjligt. 

Nordell menar att alltför stor vikt lagts vid förarbetsuttalanden till URL, vilket medfört att 

rättsutvecklingen hämmats. Han framhåller vikten av att i framtiden, i vissa fall, frångå 

uttalandena för att öka skyddsmöjligheterna.
292

 Jag instämmer i Nordells uppfattning och tror 

att det är viktigt att anpassa kraven till de olika verkstyperna för att fler alster ska kunna 

skyddas. För att så ska kunna ske måste, med nödvändighet, förarbetsuttalandena frångås i 

vissa fall. Att anlägga den kunnige användarens perspektiv vid verkshöjdsbedömningen inom 

området för brukskonst utgör, enligt min mening, exempel på en sådan anpassning av kraven. 

Att så stor vikt lagts vid förarbetsuttalandena är, dessutom, ytterligare något som visar på 

svårigheterna som skulle följa av en legaldefinition av verkshöjd. Rättstillämparna skulle då 

vara låsta vid denna definition och rättsutvecklingen skulle förmodligen hämmas ännu mer. 

Vad gäller det EU-rättsliga originalitetskriteriet är det definierat och gäller för samtliga 

verkstyper, möjligen med undantag för brukskonst. Kriteriet anses lägre ställt än kravet på 

verkshöjd, vilket gör att fler verk uppfyller kravet för upphovsrättsligt skydd, och samma 

behov av anpassning till de olika verkstyperna finns då sannolikt inte. 

Godenhielm ställer sig skeptisk till principen att efterbildning utgör ett tecken på verkshöjd 

och menar att den endast skulle kunna fungera när det föreligger absolut identitet mellan 
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alstren. I övriga fall går en kvalitetsbedömning inte att undvika.
293

 Levin anser att principen 

inte kan tillämpas vad gäller brukskonst eftersom hänsyn även måste tas till, exempelvis, 

konkurrensaspekter.
294

 Enligt min åsikt skulle ifrågavarande hjälpnorm inte, i praktiken, vara 

till någon större hjälp. Verkshöjdbedömningar aktualiseras främst i de situationer där 

efterbildning påstås ha skett, och således skulle frågan om verkshöjd föreligger i stort sett 

redan vara besvarad så fort en sådan situation föreligger. En tillämpning av ifrågavarande 

hjälpnorm skulle även kunna medföra att tämligen enkla alster kunde anses upphovsrättsligt 

skyddade, så länge någon efterbildat dem. Även om det är fråga om rena kopieringar anser jag 

att upphovsrätt måste grundas på ytterligare någon form av bedömning, med risk för att 

verkshöjdskravet annars kunde komma att sjunka alltför lågt.  

4.2.2 Tillämpningen av dubbelskapandekriteriet som bedömningsnorm 

Dubbelskapandekriteriet används ibland som hjälpnorm i brukskonstpraxis för att bedöma om 

ett visst alster kan anses uppfylla kravet på verkshöjd. Vid tillämpning av 

dubbelskapandekriteriet förutsätts, förutom subjektiv nyhet, även nyhet i förhållande till det 

som ur objektiv synvinkel redan skapats och det ska även vara sannolikt att inget närliggande 

eller identiskt alster ska kunna skapas oberoende i framtiden. Dubbelskapandekriteriet 

innefattar således även en sannolikhetsbedömning avseende sådant som kan tänkas bli skapat 

i framtiden. Inom mönsterrätten förekommer inte någon sådan framåtsyftande bedömning, 

utan särprägelbedömningen grundas endast på förhållandet till tidigare offentliggjorda 

mönster. Att det ska vara uteslutet eller osannolikt att något identiskt eller närliggande skulle 

kunna skapas i framtiden markerar ett högre krav för upphovsrätt än för mönsterrätt. Jag 

anser, p.g.a. upphovsrättens långa utsträckning i tiden, att det av konkurrensmässiga skäl är 

viktigt att behålla ett något högre krav för upphovsrätt än för mönsterrätt. Det vore dock även 

möjligt att uppställa lägre krav, såsom framgått ovan, men i så fall måste skyddsomfånget 

med nödvändighet bli snävare.  

Dubbelskapandekriteriet har kritiserats starkt i doktrin. Levin menar att kriteriet endast är till 

hjälp när två prestationer är helt identiska.
295

 Även Nordell har kritiserat kriteriet och menar 

att det inte kan krävas fullständig identitet mellan prestationerna, eftersom dubbelskapande då 

endast skulle bli aktuellt när det handlar om ren kopiering. Han anser att kriteriet inte är till 
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någon hjälp när det gäller frågan hur lika prestationerna ska vara och hur likheten ska 

bedömas, samt att verkshöjdsgränsens olika nivåer för olika typer av verk försvårar 

bedömningen. Han menar även att kriteriet innehåller en dold originalitetsfaktor.
296

 Jag anser, 

liksom Nordell, att dubbelskapandekriteriet måste kunna anses uppfyllt även när prestationer 

skiljer sig åt i viss mån, eftersom utrymmet för att tillämpa kriteriet annars skulle bli avsevärt 

mycket mindre. Om ett alster, i detalj, överensstämmer med ett annat är det sannolikt att det 

senare tillkommit genom att kopiera originalet, om alstren inte är tämligen enkla. Det skulle 

därför kunna anföras att kriteriet konsekvent bör definieras som en risk för att någon, genom 

ett oberoende skapande, skulle kunna åstadkomma ett identiskt eller ett mycket likt alster. 

Levin menar att en tillämpning av dubbelskapandekriteriet ofta medför att bedömningen blir 

alltför sträng.
297

 Att konsekvent definiera kriteriet såsom nyss nämnts skulle dock kunna 

medföra att bedömningen blev ännu strängare, och att det därmed skulle vara svårare att 

erhålla skydd. Å andra sidan blir bedömningen mer objektiv om kriteriet tillämpas. Det bör 

dessutom kunna krävas, för upphovsrättsligt skydd, att alstret faktisk uppvisar en sådan grad 

av originalitet att inget identiskt eller mycket likt alster sannolikt skulle kunna skapas 

oberoende av någon annan. Eftersom valfrihetsläran, enligt min mening, kan anses inkluderad 

i dubbelskapandekriteriet kommer, vid bedömningen av vilken grad av likhet som kan tillåtas 

för att dubbelskapandekriteriet ska anses uppfyllt, hänsyn tas till den variationsfrihet som 

upphovsmannen haft vid sitt skapande.
298

 

Enligt min åsikt innebär det inga större problem att dubbelskapandekriteriet inte innehåller 

något uttryckligt krav på originalitet, eftersom ett sådant ligger inbyggt i kravet på att risken 

för oberoende dubbelskapande ska vara obefintlig. Det ligger då i sakens natur att alstret i 

fråga måste vara originellt, och ett uttryckligt krav på originalitet skulle då kunna anses 

överflödigt. För övrigt är dubbelskapandekriteriet endast en hjälpnorm, och individuella 

bedömningar av originalitet, individualitet och självständighet torde därför, dessutom, behöva 

göras.
299

 Av uttalandena i propositionen, att alstret ska utgöra en sådan konstnärlig och 

individuell utformning att risken för dubbelskapande ska vara utesluten eller minimal,
 300 

framkommer dock kravet på originalitet tydligare. Frågan är då om rättstillämpningen skulle 

bli tydligare om en kunnig användares perspektiv anlades vid verkshöjdsbedömningen. 
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4.2.3  Möjligheten att införa den kunnige användaren som bedömningsstandard 

Det kan konstateras att det föreligger såväl likheter som skillnader mellan mönsterskyddet och 

det upphovsrättsliga skyddet för brukskonst. Frågan är om de likheter som finns skulle kunna 

tala för att tillämpa den kunnige användaren som bedömningsstandard vid 

verkshöjdsbedömningen, eller om skillnaderna gör att tillämpningen av en sådan 

bedömningsperson inte låter sig göras. 

Möjligheten att erhålla såväl mönsterskydd som upphovsrättsligt skydd för en och samma 

formgivning visar på att skyddsobjekten, inom de två skyddstyperna, många gånger är av 

samma slag. Som Levin framhållit kan en sådan möjlighet till dubbelt skydd anses naturlig 

eftersom såväl mönsterrätten som upphovsrätten utgör formskydd.
301

 Sambandet mellan 

mönsterrätten och det upphovsrättsliga brukskonstskyddet framhålls även på flera ställen i 

förarbetena till ML och URL.  

I såväl ML som EU-FGF definieras mönster respektive formgivning.
302

 I URL återfinns 

endast, i 1 §, en uppräkning av olika typer av verk och någon definition finns således inte. För 

att veta vad ett brukskonstverk är för något måste hjälp tas av andra rättskällor, t.ex. 

förarbetena till URL, där Auktorrättskommittén definierade begreppet brukskonst och gav 

några exempel.
303

 Skyddsförutsättningarna för mönsterskydd är angivna i ML och EU-FGF. I 

doktrin har framhållits att den mönsterrättsliga särprägelbedömningen inte har några tydliga 

konturer, p.g.a. begrepp som kunnig användare, helhetsintryck och variationsutrymme, och att 

bedömningen därför kan präglas av skönsmässiga inslag.
304

 Trots att innebörden av begreppet 

den kunnige användaren har förtydligats i praxis har det framhållits att osäkerhet fortfarande 

föreligger p.g.a. begreppets abstrakthet.
305

 Enligt min mening är emellertid användningen av 

ett abstrakt begrepp en nödvändighet för att kunna behålla flexibiliteten i rättstillämpningen. 

Att konkretisera begreppet alltför mycket skulle kunna leda till att rättstillämpare blev alltför 

låsta i sina bedömningar. Som framgått av redovisad mönsterrättspraxis har såväl OHIM som 

PBR i viss mån anpassat begreppet till de enskilda fallen. Det måste finnas en balans mellan 

förutsebarhet och flexibilitet, och ökas den ena faktorn kan det ske på bekostnad av den andra.  
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Förutsebarheten har troligen ökat i och med införandet av begreppet den kunnige användaren i 

svensk mönsterrätt. Innan dess skulle visserligen en jämförelse mellan helhetsintrycken göras 

men att veta vem som gör denna jämförelse och vilka kvalifikationer personen ifråga har 

borde innebära en betydande ökning av förutsebarheten. Att helt komma ifrån att viss 

osäkerhet föreligger torde inte vara möjligt när fråga är om särprägelbedömningen, eftersom 

mönster kan vara av en mängd olika slag.  

I URL står inget om vilka kraven är för att ett alster ska kunna utgöra ett verk i lagens mening 

och därmed skyddas upphovsrättsligt. Det står endast, i 1 §, att verket ska ha skapats av 

upphovsmannen. Som framgått ovan används olika ord och begrepp vid 

verkshöjdsbedömningen och rättstillämpningen är inte helt konsekvent. Graden av 

förutsebarhet kan således anses lägre än i mönsterrätten. Av redovisad brukskonstpraxis kan 

konstateras att en jämförelse mellan helhetsintryck ibland förekommer vid själva 

verkshöjdsbedömningen. Oftast görs dock en sådan jämförelse vid intrångsbedömningen, dvs. 

mellan originalföremålet och det påstådda intrångsföremålet. I mönsterrätten ska 

särprägelbedömningen baseras på den kunnige användarens jämförelse mellan 

helhetsintrycken av det aktuella mönstret och alla tidigare offentliggjorda mönster. I och med 

att någon materiell förprövning inte sker i samband med en mönsterregistrering torde 

särprägelfrågan oftast uppkomma i samband med en intrångssituation. I praktiken baseras 

därför såväl särprägelbedömningen som intrångsbedömningen på den kunnige användarens 

jämförelse mellan helhetsintrycken av de, i det enskilda fallet, aktuella mönstren. Eftersom en 

jämförelse mellan helhetsintryck förekommer även inom det upphovsrättsliga 

brukskonstskyddet skulle det kunna vara en omständighet som talar för tillämpningen av en 

kunnig användare. Att veta vem som gör bedömningen av intrång eller verkshöjd, vilka 

kunskaper han eller hon har och vilka skillnader som uppmärksammas och förbises skulle 

bidra till att göra bedömningen mer objektiv och förutsebar. Rättstillämparna skulle då i viss 

mån även kunna anpassa den kunnige användaren till det enskilda fallet, såsom skett i 

mönsterrättslig praxis.    

Ytterligare en likhet som föreligger mellan upphovsrätten och mönsterrätten är att skydden 

endast kan komma i fråga om det rör sig om något skapat. I förarbetena till URL betonades att 

ordet skapa markerade att det skulle röra sig om en andlig verksamhet.
306

 I ML byttes ordet 

frambringa ut mot ordet skapa, vilket understryker att, det för skydd, ska krävas en personlig 
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insats.
307

 Även om nyhetskravet inom mönsterrätten är objektivt har framhållits att det, i ordet 

skapa, ligger ett krav på subjektiv nyhet, vilket innebär att mönstret inte får vara resultatet av 

en efterbildning.
308

 I upphovsrätten understryks vikten av att det ska vara upphovsmannens 

personliga skapelse genom kraven på individualitet, självständighet och originalitet. Det 

personliga inslaget är således viktigt såväl inom mönsterrätten som inom upphovsrätten och 

utgör en omständighet som talar för att den upphovsrättsliga verkshöjdsbedömningen, inom 

området för brukskonst, blev mer lik den mönsterrättsliga särprägelbedömningen.  

Något som skulle kunna tala mot att använda den kunnige användaren vid verkshöjds-

bedömningen är att kraven på nyhet i mönsterrätten och upphovsrätten skiljer sig åt. I 

mönsterrätten tillämpas ett objektivt nyhetskrav, medan upphovsrättens nyhetskrav är 

subjektivt.
309

 Inom mönsterrätten krävs, som huvudregel, att mönstret ska vara nytt i 

förhållande till vad som tidigare offentliggjorts. Vad beträffar upphovsrätten ska verket vara 

nytt för upphovsmannen och ska således inte utgöra en efterbildning av tidigare verk. Vid 

särprägelbedömningen gör den kunnige användaren en jämförelse med tidigare 

offentliggjorda mönster, baserad på helhetsintrycken av dessa, och även i denna bedömning 

ligger således ett slags nyhetskrav. Eftersom det i upphovsrätten räcker att det skapade ska 

vara nytt för upphovsmannen själv tycks inte finnas samma behov av en dylik jämförelse, 

även om en sådan i vissa fall ändå görs, t.ex. i Mini Maglite-fallet
310

. 

Skyddstidens längd utgör en annan betydande skillnad mellan de båda skydden. I 

mönsterrätten kan skydd erhållas för en period om sammanlagt 25 år och inom upphovsrätten 

sträcker sig skyddstiden t.o.m. det sjuttionde året efter upphovsmannens dödsår.
311

 Det ansågs 

i förarbetena till ML motiverat med en lika lång skyddstid för brukskonst som för övriga 

verkstyper. I samband med förlängningen av skyddstiden för brukskonst markerades att 

skyddskraven skulle skärpas, vilket även motiverades med hänsyn till möjligheten att erhålla 

mönsterrättsligt skydd.
312

 Jag anser att det av förutsebarhetsskäl underlättar med en enhetlig 

skyddstid och att det är motiverat med skärpta krav för upphovsrätt när skyddstiden är så pass 

lång. Emellertid har inte mönsterskyddet visat sig innebära en, i praktiken, fullgod lösning 

och Svea HovR anförde, i Stickad tunika-fallet
313

, att mönsterskyddet inte kan utgöra 
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kompensation för ett alltför begränsat upphovsrättsligt skydd. Levin har framhållit att ett 

registrerat mönsterskydd utgör det bästa skyddet för brukskonst.
314

 Att skyddstiden är kortare 

torde många gånger inte ha så stor betydelse eftersom marknadsintresset för bruksföremål 

sjunker efter en ganska kort tidsperiod.
315

 Trots det borde vetskapen om den långa 

skyddstiden utgöra ett starkt incitament för skapandeverksamheten. Även om ett registrerat 

mönsterskydd, bl.a. ur bevissynpunkt, innebär ett starkare skydd för bruksföremål än det 

upphovsrättsliga brukskonstskyddet är det viktigt att framhålla att mönsterrätten, till skillnad 

från upphovsrätten, saknar en ideell del. Att upphovsrätten innehåller en ideell del tror jag 

innebär en trygghet för upphovsmannen, även om den kanske, beträffande brukskonst, mer 

sällan får praktisk betydelse än vad som är fallet med t.ex. romaner och målningar. Även om 

upphovsmannen överlåter sin ekonomiska rätt på någon annan är den ideella rätten i princip 

oöverlåtbar.
316

 Jag tror därför att, utöver skyddets långa utsträckning i tiden, även de till 

upphovsrätten knutna rättigheterna, som är av både ekonomisk och ideell natur, utgör ett 

starkt incitament för skapandeverksamheten. 

Levin menar att skyddsbarheten hos brukskonstalster bör utgå från konsumentens uppfattning, 

p.g.a. brukskonstens kommersiella karaktär.
317

 Jag antar att hon med konsument avser en 

genomsnittskonsument eftersom hon även anför att brukskonstskyddet skulle kunna betecknas 

som ett industriellt rättsskydd med upphovsrättslig prägel. Genomsnittskonsumenten används, 

som bekant, bl.a. inom varumärkesrätten, som utgör en del av det industriella rättsskyddet. 

Det som bör vara avgörande är, enligt Levins uppfattning, om konsumenten uppfattar alstret 

som särpräglat. Det ska uppfattas som en nyhet jämfört med, det på marknaden, föreliggande 

utbudet. Att basera det enskilda alstrets skyddsbarhet på konsumentens uppfattning skulle, 

enligt Levin, innebära ett relativt nyhetskrav, vilket, enligt min uppfattning, borde kunna 

anses motsvara ett slags objektivt nyhetskrav. Upphovsrättens nyhetskrav är, som framgått, 

subjektivt, och det räcker således att det skapade är nytt för upphovsmannen själv. Jag 

instämmer i Levins uppfattning att det skulle innebära en fördel att gå utöver det subjektiva 

nyhetskravet, just inom området för brukskonst. Eftersom variationsutrymmet ofta är 

betydligt mer begränsat än när det gäller den fria konsten är det svårt att fastställa om det 

skapade är helt nytt för upphovsmannen eller om det är inspirerat av tidigare alster. För att 

bedömningen ska bli mer konkret tror jag att det är nödvändigt att utgå från något som går att 
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få kännedom om, såsom, det av Levin föreslagna, marknadsutbudet. Det är även värt att 

påpeka att en jämförelse med det föreliggande marknadsutbudet gjordes i Mini Maglite-

fallet.
318

 

När Levins arbete, i vilket hon framförde nyss nämnda synpunkt, skrevs existerade inte 

begreppet den kunnige användaren i svensk rätt. En bedömning baserad på 

genomsnittskonsumentens uppfattning skulle förmodligen resultera i att färre brukskonstalster 

kom att skyddas än om bedömningen skulle utgå från den kunnige användarens perspektiv. 

En kunnig användare är särskilt uppmärksam och uppfattar, trots att denne endast gör en 

jämförelse mellan olika alsters helhetsintryck, fler skillnader än vad genomsnittskonsumenten 

gör. En genomsnittskonsument skulle således, i vissa fall, kunna bedöma att ett visst alster var 

alltför likt ett på marknaden redan existerande alster, medan den kunnige användaren skulle 

bedöma alstren som två, från varandra, självständiga sådana. En tillämpning av 

genomsnittskonsumentens perspektiv skulle således medföra att alstret i fråga inte kunde 

skyddas upphovsrättsligt, medan en tillämpning av den kunnige användarens perspektiv skulle 

leda till motsatt resultat. Emellertid behöver det inte innebära någon nackdel att färre alster 

skulle komma att skyddas. Som ovan framgått anser jag att det är motiverat med ett högre 

skyddskrav för upphovsrätt än för mönsterrätt, p.g.a. upphovsrättens långa skyddstid. En 

bedömning baserad på genomsnittskonsumentens uppfattning skulle således innebära ett 

högre skyddskrav, eftersom färre alster då skulle komma att skyddas. Ett alternativ är dock att 

tillämpa lägre skyddskrav, med ett åtföljande snävt skyddsomfång. Att anlägga den kunnige 

användarens perspektiv skulle resultera i att fler alster skyddades, och således i ett lägre 

skyddskrav samt snävare skyddsomfång. Det skulle således, baserat på ifrågavarande 

resonemang, inte spela någon roll om en genomsnittskonsuments eller en kunnig användares 

uppfattning tillämpades vid bedömningen av ett bruksföremåls skyddsbarhet. Jag anser dock, 

som framgått ovan, att ett högre skyddskrav kan skapa incitament till ett mer kvalificerat 

skapande. Det bidrar också till att bevara respekten för upphovsrätten. En kunnig användare 

skulle emellertid, förutom marknadsutbudet av brukskonst, även kunna utgå från de mönster 

som registrerats, eftersom skyddsobjekten ofta är av samma natur. Den kunnige användaren 

har, som bekant, kunskap inom det, i det enskilda fallet, aktuella området och torde därför ha 

kännedom om de mönster som registrerats inom ifrågavarande område. Skyddskravet skulle i 

så fall bli något högre än om den kunnige användaren endast baserade sig på marknads-

utbudet. 
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Godenhielm menar att det är svårt att skilja bedömningen av verkshöjd från bedömningen av 

om alstret i fråga besitter ett konstnärligt värde eller uppvisar konstnärlig kvalitet.
319

 Även om 

kvalitetsbedömningar inte ska göras inom upphovsrätten anser jag att det inte helt går att 

undvika sådana. Verkshöjdsbedömningen är till stor del präglad av subjektivitet och 

kvalitetsbedömningar görs säkerligen många gånger omedvetet. Kanske är det till och med så 

att experter och sakkunniga, inom området för brukskonst, har svårare att skilja en 

verkshöjdsbedömning från frågan om det aktuella alstret uppvisar konstnärlig kvalitet. De har 

omfattande kunskaper inom området och granskar troligen ofta alstren på detaljnivå, trots att 

avsikten endast är att göra en helhetsbedömning. Ifrågavarande ståndpunkt stöds av Levins 

uttalande att verkshöjdsbedömningar gjorda av hedersdomstolar, som t.ex. Opinionsnämnden, 

ofta mynnar ut i någon sorts recension eller kritik av alstret.
320

 Att, som Levin förordar, 

använda en konsument som bedömningsperson är troligtvis mest fördelaktigt om 

kvalitetsbedömningar, i möjligaste mån, ska undvikas, eftersom denne inte är lika insatt i 

området och därmed har svårare att bedöma vad som kan anses utgöra god konst. 

Kvalitetsbedömningar skulle dock förmodligen minska även med en kunnig användare som 

bedömningsstandard. Trots det nyss anförda är givetvis sakkunnigutlåtanden av värde för 

domstolarna. Jag tror dock att det är viktigt att domstolarna inte okritiskt baserar sig på dessa 

utlåtanden. Utlåtandena bör granskas för att upptäcka eventuella, direkta eller indirekta, 

kvalitetsbedömningar. Domstolarna bör göra sina egna bedömningar och använda utlåtandena 

som stöd. Bedömningen blir då troligtvis mer objektiv. 

Godenhielm tar upp möjligheten att använda en fiktiv bedömningsperson, i form av den 

sakkunnige bedömaren, vid verkshöjdsbedömningen på ett generellt plan. Han nämner 

patenträttens fackman och skadeståndsrättens bonus pater familias som exempel. Han anser 

dock att en tillämpning av en sådan bedömningsperson inte skulle vara till någon hjälp 

eftersom det i slutändan ändå är domstolen som uppställer de normer som ska användas vid 

verkshöjdsbedömningen i varje enskilt fall. Godenhielm menar att en bättre lösning är tydliga 

och precisa domsmotiveringar där det är lätt att förstå hur domstolarna kommer fram till att 

alstret i fråga är ett litterärt eller konstnärligt verk eller något annat.
321

 Det är viktigt att 

komma ihåg att en fiktiv bedömningsperson endast är fiktiv. De som gör själva bedömningen 

är fortfarande domstolarna eller Opinionsnämnden. Emellertid kan i så fall ifrågasättas varför 

det, inom de flesta grenar inom immaterialrätten och inom marknadsföringsrätten, tillämpas 
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någon form av fiktiv bedömningsperson. Det måste väl ändå finnas någon nytta med en sådan 

tillämpning?  

Införandet av den kunnige användarens perspektiv i rättstillämpningen, inom området för 

brukskonst, kunde vara ett sätt att i viss mån göra bedömningen mer objektiv. Själva 

definitionen av den kunnige användaren skulle i stort sett kunna motsvara mönsterrättens 

definition. I mönsterrätten ska särprägelbedömningen, åtminstone i teorin, grundas på den 

kunnige användarens jämförelse mellan helhetsintrycken av mönstret i fråga och alla tidigare 

offentliggjorda mönster, och det ska även tas hänsyn till variationsutrymmet. Vid en 

tillämpning av den kunnige användaren inom det upphovsrättsliga brukskonstskyddet, vid en 

tvist inom området för exempelvis blomvaser, är det viktigt att användaren har kännedom om 

tidigare offentliggjorda blomvaser för att kunna göra en mer välgrundad bedömning. Han 

skulle då kunna basera sig på marknadsutbudet och på existerande mönsterregistreringar. Det 

skulle dock innebära att det subjektiva nyhetskravet skulle frångås till förmån för ett 

nyhetskrav som ligger mer åt det objektiva hållet. 

Hur bedömningen av verkshöjd skulle gå till, mer exakt, är svårare att fastställa eftersom 

verkshöjdskravet inte har några tydliga konturer och eftersom många olika ord och begrepp 

används i rättstillämpningen. Kravet kan visserligen sammanfattas i orden individualitet, 

originalitet och självständighet men frågan är om det skulle vara till någon hjälp att endast 

definiera verkshöjdskravet som ett krav på att den kunnige användaren ska uppfatta alstret 

som individuellt, originellt och självständigt. En sådan definition skulle bli alldeles för bred 

och skulle inte vara till någon större ledning. Enligt min mening är därför lämpligare att bryta 

ned verkshöjdsbedömningen i beståndsdelar. En tänkbar lösning skulle kunna vara att 

kombinera dubbelskapandekriteriet med en tillämpning av den kunnige användaren och att 

utgå från den kunnige användarens perspektiv vid fastställandet av skyddsomfångets storlek 

och vid själva intrångsfrågan.  

4.2.4 När skulle den kunnige användaren kunna tillämpas? 

4.2.4.1 Vid bedömningen av skyddsbarheten 

En möjlighet vore att tillämpa den kunnige användaren i kombination med 

dubbelskapandekriteriet, dvs. att det, enligt den kunnige användarens uppfattning, skulle vara 

uteslutet eller osannolikt att två personer oberoende av varandra skulle kunna skapa identiska 

eller mycket närliggande alster. Dubbelskapandekriteriet skulle på det sättet, enligt min 
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mening, bli tydligare, eftersom den kunnige användarens kvalifikationer då är definierade på 

förhand. Handlar det enskilda fallet om exempelvis fåtöljer kan den kunnige användaren, som 

har kunskap inom området, bedöma sannolikheten för oberoende dubbelskapande. Vid 

tillämpningen av dubbelskapandekriteriet förutsätts, som framgått, nyhet i förhållande till det 

som i objektivt hänseende redan skapats liksom nyhet i förhållande till sådant som kan 

komma att skapas i framtiden. Bedömningen hade därför underlättats om skyddade verk 

registrerats, eftersom det då skulle vara lättare att ha kännedom om sådana brukskonstverk 

som redan är skyddade. Det skulle på så sätt även innebära ett bättre underlag för att kunna 

göra en bedömning avseende sannolikheten för framtida oberoende dubbelskapande. 

Att införa en registrering inom upphovsrätten var något som togs upp i förarbetena men det 

konstaterades att någon obligatorisk registrering inte kunde krävas, med hänsyn till 

Bernkonventionen, och möjligheten till frivillig registrering visade sig senare inte ha fått 

något större genomslag.
322

 Den kunnige användaren skulle, vid tillämpningen av 

dubbelskapandekriteriet, vara tvungen att basera sig på en sannolikhetsbedömning, såväl i 

förhållande till det som redan skapats som i förhållande till det som skulle kunna skapas i 

framtiden. Inom mönsterrätten har den kunnige användaren kännedom om tidigare 

offentliggjorda mönster, vilket underlättas av att de flesta mönster registreras. Ett mönster 

skyddas, till skillnad från verk, inte i och med själva skapandet. Vad som är offentliggjort går 

således att få reda på, även om det i vissa fall skulle krävas mycket omfattande och 

tidskrävande undersökningar. Inom upphovsrätten skulle det vara en omöjlighet för den 

kunnige användaren att få kännedom om samtliga brukskonstverk som skyddas enligt URL, 

eftersom såväl ett alster som säljs på marknaden som ett som ännu inte gjorts allmänt 

tillgängligt kan skyddas. Med tanke på upphovsrättens subjektiva nyhetskrav skulle en sådan 

kännedom inte heller kunna krävas. Emellertid anser jag att bedömningen av sannolikheten 

för oberoende dubbelskapande skulle bli mer välgrundad om den kunnige användaren skulle 

ha kännedom om, åtminstone en stor del, av redan existerande bruksföremål inom det aktuella 

området. Den kunnige användaren skulle då kunna basera sig på marknadsutbudet och även 

kunna utgå från registrerade mönster, eftersom skyddsobjekten inom mönsterrätten och det 

upphovsrättsliga brukskonstskyddet många gånger är desamma. Nyhetskravet skulle då ligga 

mer åt det objektiva hållet och, i stort sett, motsvara det av Levin förordade relativa 

nyhetskravet.
323

 Levin menar att dubbelskapandekriteriet innefattar ett absolut och kvalificerat 
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nyhetskrav och att bedömningen, med tillämpning av kriteriet, ofta blir alltför sträng inom 

området för brukskonst.
324

 Jag anser dock att bedömningen skulle bli mindre sträng om 

kriteriet kombinerades med den kunnige användarens uppfattning. Eftersom den kunnige 

användaren, enligt mitt föreslagna tillvägagångssätt, har kännedom om tidigare 

brukskonstalster och registrerade mönster inom området kan han bedöma, med hänsyn till 

variationsutrymmet, hur stor grad av originalitet som ska krävas för att dubbelskapande-

kriteriet ska anses uppfyllt. Jag anser att det skulle innebära en fördel, ur förutsebarhets-

synpunkt, att anlägga den kunnige användarens perspektiv vid tillämpningen av 

dubbelskapandekriteriet. Det skulle dock förutsätta att domstolarna och Opinionsnämnden 

konsekvent tillämpade kriteriet vid verkshöjdsbedömningen inom området för brukskonst. Att 

utgå från kriteriet, i kombination med den kunnige användaren, skulle då medföra att 

bedömningen blev mer lik den mönsterrättsliga särprägelbedömningen.  

Vid särprägelbedömningen och vid bestämmandet av det mönsterrättsliga skyddsomfånget 

ska variationsutrymmet beaktas. Variationsutrymmet beaktas många gånger även i 

upphovsrättslig brukskonstpraxis. Ofta tas uttrycklig hänsyn till variationsutrymmet vid 

fastställandet av skyddsomfångets storlek, men det beaktas ibland uttryckligen även vid själva 

verkshöjdsbedömningen, såsom i Mini Maglite-fallet
325

. Brukskonstalster är, till viss del, 

bestämda av funktionalitet och ofta även av trender. Vad avser själva verkshöjdsbedömningen 

skulle kunna göras gällande att den s.k. valfrihetsläran ingår implicit i 

dubbelskapandekriteriet.
326

 Om den kunnige användaren, vid verkshöjdsbedömningen, 

användes ihop med dubbelskapandekriteriet kunde denne således samtidigt ta hänsyn till 

variationsutrymmet. Den kunnige användaren är insatt i det aktuella området, t.ex. 

stålrörsstolar, och känner till vilka trender som råder och hur stor del av utformningen av en 

stålrörsstol som bestäms utifrån funktionella hänsyn.  

Vad avser skyddsomfångets storlek ska påminnas om att det går att ställa verkshöjdskravet 

lägre om möjligheten till variation är begränsad, vilket i sin tur medför ett snävare 

skyddsomfång. I mönsterrätten bestäms skyddsomfånget med utgångspunkt i den kunnige 

användarens uppfattning. Skyddsomfånget omfattar således, enligt 5 § 2 st. ML och art. 10 

EU-FGF, alla de mönster som inte framkallar ett annorlunda helhetsintryck hos den kunnige 

användaren och hänsyn ska därvid tas till variationsutrymmet. Trots att det inte går att känna 
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till allt som är upphovsrättsligt skyddat tror jag inte att det hade inneburit några problem att 

tillämpa en liknande bestämmelse inom det upphovsrättsliga brukskonstskyddet. 

Skyddsomfångets storlek skulle, i så fall, kunna omfatta alla de brukskonstalster som 

sannolikt skulle framkalla en identitetsupplevelse hos en kunnig användare, med hänsyn tagen 

till variationsutrymmet, och det skulle då kunna avgöras om skyddsomfånget var snävt eller 

brett. Enligt min åsikt skulle det bidra till ökad förutsebarhet och tydlighet om rättstillämparna 

konsekvent beaktade variationsutrymmet såväl vid själva verkshöjdsbedömningen som vid 

fastställandet av skyddsomfångets storlek. Det skulle medföra att bedömningen blev mer lik 

den mönsterrättsliga, vilket skulle underlätta för en skapare/upphovsman, speciellt med 

hänsyn till att dubbelt skydd många gånger är möjligt. Skyddsmöjligheterna för det 

ifrågavarande objektet skulle då bli mer överblickbara.  

Att upphovsrätten kan omfatta flera olika typer av brukskonstverk anser jag inte innebära en 

nackdel vad avser just tillämpningen av begreppet den kunnige användaren. Den kunnige 

användarens kunskap skulle då endast avse den, i det enskilda fallet, aktuella typen av 

brukskonstverk. Ibland kan det dock vara svårt att förutse hur det produktområde, inom vilket 

den kunnige användaren kan anses besitta kunskap, ska avgränsas. Om jag som upphovsman 

tillverkat t.ex. en damklocka med läderarmband, hur vet jag då om produktområdet utgörs av 

damklockor med läderarmband, klockor med läderarmband, damklockor eller 

armbandsklockor i allmänhet? Rättstillämparen skulle, i varje enskilt fall, vara tvungen att 

avgränsa den kunnige användarens kunskap till det specifika området och precisera den 

kunnige användarens kvalifikationer, vilket således kan vara förenat med svårigheter. En 

sådan precisering sker dock även i mönsterrättslig praxis, t.ex. att den kunnige användaren, i 

Skoskyddsbehållar-fallet
327

, skulle vara någon som var ansvarig för val och inköp av bl.a. 

inredning i miljöer där tillfälliga skoskydd behövdes. I doktrin har framhållits svårigheten, för 

någon som inte har så mycket kunskap inom området, att fastställa vem den kunnige 

användaren ska anses vara i det enskilda fallet och att omfattande undersökningar ofta 

behöver göras.
328

 Det kan konstateras att de flesta domstolsledamöter troligen inte besitter 

någon vittomfattande sakkunskap inom området för brukskonst. Om de därför konsekvent 

inhämtar yttranden från sakkunniga kan de få stöd både i avgränsningen av det aktuella 

produktområdet och i fastställandet av den precisa innebörden av den kunnige användaren i 
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det enskilda fallet. Det är då av yttersta vikt, såsom Godenhielm
329

 påpekar, med tydliga och 

precisa domsmotiveringar där det är lätt att förstå hur domstolarna kommer fram till sina 

domslut. Om bedömningen istället hade baserats på en konsuments uppfattning, på det sätt 

som Levin
330

 förordar, hade dock inte samma avgränsning behövt göras. Konsumenten har 

ingen speciell kännedom inom något avgränsat område, utan har allmän kännedom om det 

existerande marknadsutbudet. Samma avgränsningsproblem skulle således inte föreligga om 

konsumentens perspektiv tillämpades istället för den kunnige användarens.  

Att hitta det mest optimala skyddet för brukskonst är svårt och praxis, förarbeten och doktrin 

visar på att det inte råder någon egentlig enighet om hur bedömningen ska gå till. Den 

upphovsrättsliga verkshöjdsbedömningen avseende alster av brukskonst skulle, enligt ovan 

nämnda tillvägagångssätt, till viss del komma att utgå från den kunnige användarens 

perspektiv. Eftersom dubbelskapandekriteriet endast är en hjälpnorm, som inte kan tillmätas 

avgörande betydelse vid verkshöjdsbedömningen, torde även kraven på originalitet, 

självständighet och individualitet behöva beaktas vid sidan av kriteriet. I redovisad praxis görs 

ofta både en bedömning enligt dubbelskapandekriteriet och en fristående bedömning av de 

grundläggande verkshöjdskraven. För att göra verkshöjdsbedömningen mer objektiv anser jag 

att domstolarna bör fortsätta att inhämta sakkunnigutlåtanden och använda dessa som stöd. 

Jag anser även att tydliga, preciserade domsmotiveringar och yttranden bör eftersträvas. Jag 

tror att verkshöjdsbedömningen av brukskonst, ur förutsebarhetssynpunkt, skulle tjäna på att 

bli mer lik den mönsterrättsliga särprägelbedömningen, med tanke på att skyddsobjekten ofta 

är desamma och att dubbelt skydd många gånger är möjligt. Jag tror även att 

verkshöjdsbedömningen av brukskonst i viss mån skulle effektiviseras genom att konsekvent 

tillämpa på förhand givna standarder som en del av bedömningen, såsom 

dubbelskapandekriteriet och den kunnige användaren.  

Förutom vid bedömningen av brukskonstalstrets skyddsbarhet skulle den kunnige användaren 

även kunna användas vid intrångsbedömningen. 

4.2.4.2 Vid intrångsbedömningen 

För att upphovsrättsintrång ska föreligga krävs att den påstådda intrångsgöraren, vid sitt 

skapande, varit medveten om originalverkets existens. I mönsterrätten krävs inte att 

intrångsgöraren varit medveten om det tidigare mönstret. Vid avgörandet av intrångsfrågan 
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görs, inom mönsterrätten, en jämförelse mellan de helhetsintryck som den kunnige 

användaren får av de, i fallet, aktuella mönstren. Inom upphovsrätten är det med stor 

sannolikhet fråga om intrång om de, i fallet, aktuella alstren framkallar en upplevelse av 

identitet, baserad på en helhetsjämförelse. Det framgår dock inte vem som ska få denna 

identitetsupplevelse. När det gäller intrångsfrågan föreligger således stora likheter mellan de 

båda skydden. För att avgöra om intrång föreligger bör därför, enligt min mening, en kunnig 

användares perspektiv kunna anläggas även inom det upphovsrättsliga skyddet för brukskonst, 

när det gäller att bedöma graden av likhet mellan de, i det enskilda fallet, aktuella 

prestationerna. 

Dubbelskapandekriteriet används ofta även när det gäller att bedöma huruvida intrång 

föreligger. Det bedöms då om det påstådda intrångsföremålet kan antas ha uppstått genom ett, 

i förhållande till originalalstret, oberoende dubbelskapande, eller om efterbildning skett. Att 

anlägga den kunnige användarens perspektiv vid tillämpningen av dubbelskapandekriteriet 

skulle, enligt min mening, medföra att det tydligare skulle framgå hur likheten enligt kriteriet 

skulle bedömas, eftersom den kunnige användarens kvalifikationer då skulle preciseras på 

förhand. Eftersom den kunnige användaren känner till det aktuella området skulle han kunna 

bedöma om absolut identitet skulle krävas för intrång eller om det skulle räcka med en hög 

grad av likhet. Han skulle då ta hänsyn till variationsutrymmet.
331

  

Att det är en genomsnittskonsument som skulle få en identitetsupplevelse skulle innebära en 

risk för att många alster skulle anses utgöra intrång, p.g.a. det faktum att 

genomsnittskonsumenten endast upptäcker framträdande skillnader. Att en fackman skulle 

avgöra intrångsfrågan skulle innebära att intrång mer sällan ansågs föreligga p.g.a. att denne 

har förmåga att upptäcka skillnader på detaljnivå. Därför bör det, enligt min åsikt, vara 

rimligare att anlägga en kunnig användares perspektiv, som är ett mellanting mellan 

genomsnittskonsumentens och fackmannens perspektiv. Ett problem med att använda en 

fiktiv bedömningsperson vid intrångsbedömningen skulle dock kunna vara det subjektiva 

inslaget, dvs. att efterbildning inte kan anses ha skett om den påstådde intrångsgöraren inte 

kände till originalverket. Emellertid används då, om betydande likhet föreligger, den omvända 

bevisbörderegel som formulerades av HD i Smultron-fallet.
332
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Vad gäller frågan om intrång skett i upphovsmannens respekträtt, som är en del av den ideella 

rätten, måste bedömas huruvida det påstådda intrångsföremålet kränker upphovsmannens 

konstnärliga anseende eller egenart. För att det påstådda intrångsföremålet ska utgöra en 

kränkning på angivet sätt måste det falla inom originalalstrets skyddsomfång. Den kunnige 

användaren skulle således kunna användas vid själva likhetsbedömningen mellan de båda 

alstren, dvs. om det påstådda intrångsalstret faller innanför originalalstrets skyddsomfång. När 

denna fråga avgjorts handlar det således om att bedöma om kränkning skett. I den senare 

frågan handlar det alltså inte om att göra någon likhetsbedömning. Inom mönsterrätten 

används den kunnige användaren vid särprägelbedömningen och vid fastställandet av 

skyddsomfångets storlek och någon ideell ensamrätt förekommer överhuvudtaget inte. Det är 

möjligt att den kunnige användaren skulle kunna tillämpas även vid den upphovsrättsliga 

kränkningsbedömningen inom området för brukskonst men den frågan skulle kräva en 

utredning för sig, varför jag inte går in närmare på den här.  

Att delvis anlägga en kunnig användares perspektiv vid den intrångsrelaterade 

likhetsbedömningen skulle troligen innebära en ökad förutsebarhet för upphovsmannen, 

eftersom han då, på förhand, känner till den kunnige användarens kvalifikationer och att 

denne är ett mellanting mellan en genomsnittskonsument och en fackman. 

4.2.5 Konsekvenserna av det EU-rättsliga originalitetskriteriet 

Det är svårt att säga hur bedömningen av brukskonst kommer att se ut i framtiden eftersom 

art. 17 i mönsterdirektivet och art. 96.2 EU-FGF inte är förenliga med EUD:s uttalande om att 

originalitetskriteriet ska gälla inom hela upphovsrätten. Om verkshöjdsbedömningen överges, 

till förmån för det EU-rättsliga originalitetskriteriet, måste ifrågasättas om ovan nämnda 

tillvägagångssätt, avseende den kunnige användaren, behöver modifieras. Inga andra krav ska 

ställas för skydd än att det ska vara fråga om upphovsmannens egen intellektuella skapelse.
333

 

Trots att kriteriet kan anses lägre än verkshöjdskravet har det, enligt min mening, vissa 

gemensamma nämnare med det kravet. Att det ska vara ett eget intellektuellt skapande borde, 

i viss mån, kunna anses motsvara upphovsrättens skapandekriterium, och därmed även kraven 

på originalitet, självständighet och individualitet. Kravet på egen skapelse borde, åtminstone 

till viss del, kunna anses motsvara kravet på självständighet. EUD:s uttalande om att alstret 

ska spegla upphovsmannens personlighet och uttalandet om att begreppet intellektuell innebär 

ett krav på egenart borde, åtminstone till viss del, kunna anses motsvara kraven på 
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individualitet och originalitet. Vid en närmare granskning av originalitetskriteriet tycks därför 

skillnaderna mot kravet på verkshöjd inte vara så stora. Det har framhållits att en tillämpning 

av originalitetskriteriet, i stället för kravet på verkshöjd, inte skulle medföra några omfattande 

förändringar.
334

 Eftersom inga andra krav än att det ska vara fråga om upphovsmannens egen 

intellektuella skapelse ska ställas måste emellertid dubbelskapandekriteriets tillämpbarhet 

ifrågasättas. I doktrin har framhållits att utrymmet att beakta ytterligare omständigheter vid 

den EU-rättsliga bedömningen är mindre än vid verkshöjdsbedömningen.
335

 Samtidigt ska 

påpekas att dubbelskapandekriteriet endast utgör en hjälpnorm vid bedömningen och att det är 

de nationella domstolarna som ska avgöra om originalitetskriteriet är uppfyllt i varje enskilt 

fall. Så länge dubbelskapandekriteriet inte tillmäts avgörande betydelse borde det därför 

kunna tillämpas som stöd för att besvara frågan om det enskilda alstret verkligen är resultatet 

av ett eget skapande och, således, inte utgör en efterbildning. Den kunnige användaren skulle 

därför, troligen, kunna tillämpas även här. Ytterligare en oklarhet är variationsutrymmets 

betydelse. I Painer-målet
336

 uttalade EUD att utrymmet för konstnärlig kreativitet inte skulle 

ha någon betydelse för skyddsomfångets storlek, men det är inte helt klart om uttalandet var 

avsett att ha generell innebörd eller om det endast avsåg fotografier.
337

 Vad avser den 

intrångsrelaterade likhetsbedömningen ser jag inga hinder för att utgå från den kunnige 

användarens perspektiv.  

Om det, med hänvisning till ovan nämnda bestämmelser i mönsterdirektivet och EU-FGF, 

fortfarande finns utrymme för att tillämpa verkshöjdsbedömningen inom området för 

brukskonst skulle samma tillvägagångssätt som ovan förordats, avseende den kunnige 

användaren, kunna tillämpas. Begreppet verkshöjd kommer dock troligtvis ersättas av 

begreppet originalitet. Karnell menar att effekten av harmoniseringen skulle kunna medföra 

att språket blev mindre varierat.
338

 Jag anser att det skulle innebära en fördel ur 

förutsebarhetssynpunkt om rättstillämparnas begreppsvariation övergavs till förmån för mer 

enhetliga begrepp, även om inte verkshöjdsbedömningen som sådan överges. I presenterade 

brukskonstfall används, som framgått, ett flertal olika ord och begrepp vid bedömningen.  
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4.3 Skulle användningen av den kunnige användaren, ur ett 

upphovsmannaperspektiv, innebära en fördel jämfört med nuvarande rättsläge? 

4.3.1 Allmänt 

Att tillämpa den kunnige användaren vid den upphovsrättsliga verkshöjdsbedömningen inom 

området för brukskonst skulle, i viss mån, kunna vara fördelaktigt ur upphovsmannasynpunkt. 

Jag anser att det, p.g.a. möjligheten att erhålla såväl mönsterskydd som upphovsrättsligt skydd 

för en och samma produkt, skulle innebära en fördel ur förutsebarhetssynpunkt om en kunnig 

användares perspektiv anlades vid denna bedömning. Bedömningen skulle då bli mer lik den 

mönsterrättsliga särprägelbedömningen. 

Uppfyllandet av verkshöjdskravet kan inte göras helt beroende av en kunnig användares 

jämförelse mellan helhetsintrycken av ett specifikt alster och tidigare skyddade alster, såsom 

är fallet vid mönsterrättens särprägelbedömning (låt vara att även variationsutrymmet ska 

beaktas), eftersom upphovsrätten endast innefattar ett subjektivt nyhetskrav. Emellertid 

innebär såväl den av Levin
339

 föreslagna lösningen, att utgå från konsumentens uppfattning, 

som den av mig föreslagna lösningen, att tillämpa den kunnige användaren, att det subjektiva 

nyhetskravet frångås till förmån för ett nyhetskrav av mer objektiv karaktär. Som framgått 

ovan anser jag att det, inom området för brukskonst, skulle innebära en fördel att, i viss mån, 

frångå det subjektiva nyhetskravet. Lösningen att, vid bedömningen av skyddsbarheten, 

tillämpa den kunnige användaren ihop med dubbelskapandekriteriet, och därmed även med 

variationsutrymmet, innebär dock inte att bedömningen görs helt beroende av den kunnige 

användarens uppfattning. Eftersom dubbelskapandekriteriet endast är en hjälpnorm, som inte 

ensam kan vara avgörande för om verkshöjdskravet ska anses uppfyllt, torde det även vara 

nödvändigt att göra en bedömning av originalitet, individualitet och självständighet vid sidan 

av dubbelskapandekriteriet. Jag anser därför att min föreslagna lösning skulle innebära ett, i 

mindre utsträckning, objektivt nyhetskrav än om bedömningen helt hade baserats på den 

kunnige användarens uppfattning och jämförelse med tidigare alster. 

För att göra bedömningen tydligare och öka förutsebarheten anser jag det nödvändigt att 

bedömningen bryts ned i beståndsdelar och, som framgått ovan, skulle den kunnige 

användaren kunna användas som en del av bedömningen. Att använda den kunnige 

användaren som ett led i verkshöjdsbedömningen skulle sannolikt innebära en fördel ur 

upphovsmannens synvinkel eftersom verkshöjdsbedömningen då skulle påminna mer om den 
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mönsterrättsliga särprägelbedömningen. Upphovsmannen har intresse av såväl förutsebarhet 

som flexibilitet i rättstillämpningen, och jag tror att mitt förslag på tillvägagångssätt för 

verkshöjdsbedömningen skulle främja båda dessa aspekter. Där den kunnige användaren inte 

används, dvs. vid en från dubbelskapandekriteriet fristående bedömning av alstrets 

originalitet, individualitet och självständighet, kan rättstillämparna anpassa bedömningen till 

det enskilda fallet. Även den kunnige användaren kan, i viss mån, anpassas till den aktuella 

situationen. För att verkshöjdsbedömningen inte ska bli alltför subjektiv anser jag att 

domstolarna bör fortsätta att inhämta yttranden från sakkunniga och använda dessa som stöd.  

Att delvis använda sig av den kunnige användaren vid verkshöjdsbedömningen borde, i viss 

mån, även minska risken för kvalitetsbedömningar, jämfört med om bedömningen helt 

baseras på uttalanden från sakkunniga, vilket innebär en fördel ur upphovsmannens synvinkel. 

Bedömningen blir mer objektiv och upphovsmannen behöver då inte, i lika stor utsträckning, 

oroa sig över om hans brukskonstalster uppfattas som ”dålig” konst. Skydd ska, som bekant, 

kunna erhållas oavsett om alstret utgör ”bra” eller ”dålig” konst. Att risken för 

kvalitetsbedömningar minskar förutsätter dock att den kunnige användaren, som 

bedömningsstandard, tillämpas konsekvent på det sätt som förordats ovan. 

4.3.2 En balans mellan olika intressen 

Om verkshöjdsbedömningen helt utgick från den kunnige användarens helhetsintryck skulle 

det, åtminstone i teorin, innebära ett lägre krav jämfört med det verkshöjdskrav som tillämpas 

i dagsläget. Det skulle dock med all säkerhet innebära ett lägre krav än det skärpta 

verkshöjdskrav för brukskonst som kom till uttryck i förarbetena till ML.
340

 Ett lägre krav 

medför att fler alster skyddas, vilket i sin tur leder till ett snävt skyddsomfång. Levin har tagit 

upp de olika intressekonflikter som kan uppkomma i samband med skyddet för 

bruksprodukter och nödvändigheten av en avvägning mellan dessa intressen vid utformningen 

av skyddet.
341

 Enligt min mening torde upphovsmannen ha intresse av ett brett skyddsomfång 

för sitt skapade verk, eftersom han då inte i lika stor utsträckning behöver oroa sig för 

konkurrenters efterbildningsverksamhet. Enligt Opinionsnämndens yttrande i Smultron-

fallet
342

 ansågs det motiverat med ett bredare skyddsomfång för alster av brukskonst, av bl.a. 

den anledningen att dessa typer av alster ofta är förenade med stora investeringar. I yttrandet 
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gjorde således Opinionsnämnden en koppling mellan skyddsomfångets storlek och storleken 

på nedlagda investeringar. Trots att Opinionsnämnden även resonerade kring 

variationsmöjligheterna och graden av konstnärlig självständighet måste kopplingen mellan 

skyddsomfånget och nedlagda investeringar betraktas som anmärkningsvärd. Det 

upphovsrättsliga skyddet är främst till för att premiera konstnärlighet, och när 

Opinionsnämnden blandar in investeringar i bedömningen frångås, i viss mån, detta 

grundläggande syfte. Att koppla skyddsomfångets storlek till storleken på nedlagda 

investeringar strider mot de, enligt gällande rätt, rådande principerna om hur skyddsomfångets 

storlek bestäms. Skyddsomfånget kopplas, som framgått, normalt sett endast till 

verkshöjdskravet, där hänsyn även tas till de variationsmöjligheter som upphovsmannen haft 

vid skapandet. Ett högre krav på verkshöjd medför ett bredare skyddsomfång, medan ett lägre 

verkshöjdskrav medför ett snävare skyddsomfång. HD gick emot Opinionsnämndens yttrande 

och baserade uteslutande bestämmandet av skyddsomfånget för smultronmönstret på dess 

grad av originalitet och kom fram till att mönstret skulle anses ha ett snävt skyddsomfång. 

Ett bredare skyddsomfång innebär således, enligt rådande principer, ett högre krav för skydd 

och en upphovsman kan därför inte påräkna skydd för tämligen enkla prestationer. Jag tror 

dock att ett lite högre skyddskrav, och därmed ett bredare skyddsomfång, skapar incitament 

för upphovsmän att skapa prestationer av mer kvalificerad art. Kravet bör däremot inte ställas 

så högt att det upplevs som en oöverkomlig tröskel. Emellertid har konkurrenterna, dvs. andra 

upphovsmän och tillverkare, intresse av ett snävt skyddsomfång för att kunna ha möjlighet att 

vidareutveckla produkten i fråga och skapa egna varianter av den. Här måste således finnas en 

balans mellan upphovsmannaintresset och konkurrenternas intresse. Jag tror att det ovan 

föreslagna tillvägagångssättet för verkshöjdsbedömningen bättre tillgodoser en sådan balans 

än det stränga verkshöjdskrav som uttryckts i förarbetena till ML, och eventuellt även i 

jämförelse med den nivå som tillämpas i dagsläget. Det föreslagna tillvägagångssättet kan, i 

viss mån, sägas ligga någonstans mellan mönsterrättens lägre särprägelkrav och 

upphovsrättens högre verkshöjdskrav. 

Ett snävare skyddsomfång skulle även, i ett kortare perspektiv, gynna konsumenternas 

intressen. En konsument är intresserad av att köpa attraktiva produkter till bra priser. Ett 

snävare skyddsomfång lämnar större utrymme för konkurrens, vilket medför att produkter 

lättare kan vidareutvecklas och att liknande produkter kan skapas, vilket i sin tur medför att 

priserna sjunker. Levin menar att det i många fall inte spelar någon större roll för 

konsumenterna om de köper originalprodukten eller en efterbildning, så länge produkterna 
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uppfattas som likvärdiga.
343

 Jag tror dock att det kan variera beroende på vilken typ av 

produkt det är fråga om. För många konsumenter spelar det troligtvis mindre roll om de köper 

original eller efterbildning när det gäller bestick än när det gäller armbandsur. I det 

sistnämnda fallet tror jag att många känner en större tillfredsställelse i att äga en lite dyrare 

klocka, från ett visst ansett märke, än att äga en billigare efterbildning med likvärdiga 

kvalitetsegenskaper. 

I ett längre perspektiv torde dock, som Levin påpekar, konsumenternas intressen sammanfalla 

med upphovsmännens. Efterbildningar kan leda till att konsumenterna blir vilseledda i sitt 

beslutsfattande. Frekventa efterbildningar kan dessutom, i det långa loppet, leda till att det 

kreativa skapandet hämmas och således till ett ensidigt produktutbud. Efterbildningar leder 

även till att konsumenterna uppfattar originalprodukterna som mindre värda, och eventuellt 

även, på längre sikt, som banala, vilket gör att upphovsmän inte kan få ut största möjliga 

avkastning på nedlagda investeringar. Dessutom kan efterbildningar medföra att 

originalproduktens livslängd på marknaden förkortas i onödan.
344

  

Samhället har intresse av en effektiv konkurrens och gynnas, i viss mån, av ett snävt 

skyddsomfång, eftersom efterbildningar bidrar till nyskapande från upphovsmännens sida. 

Samhället har dock även intresse av att stödja investeringar och se till att t.ex. kunskaper 

används på ett optimalt sätt. Det är därför viktigt att samhället främjar det kreativa skapandet, 

och i det avseendet bidrar inte de identiska eller nästan identiska efterbildningarna till 

utvecklingen. Ur samhällssynpunkt är det således viktigt att sträva efter en rimlig balans 

mellan efterbildningsskyddet och efterbildningsfriheten.
345

 Eftersom både samhället och 

konsumenterna trots allt gynnas av en viss efterbildningsverksamhet bör även här finnas en 

slags intressebalans, närmare bestämt mellan upphovsmannaintresset och samhälls- och 

konsumentintresset. Skyddskravet bör ligga på en slags mellannivå i jämförelse med det 

mönsterrättsliga kravet på särprägel och verkshöjdskravet för brukskonst. 

Det är, som framgått ovan, osäkert huruvida verkshöjdskravet fortfarande ska tillämpas inom 

området för brukskonst eller om det EU-rättsliga originalitetskriteriet ska tillämpas även 

där.
346

 Originalitetskriteriet anses utgöra ett lägre krav än verkshöjdskravet, eftersom den enda 

skyddsförutsättningen är att det ska vara fråga om upphovsmannens egen intellektuella 
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skapelse. Kriteriet kan dock anses ha vissa gemensamma nämnare med verkshöjdskravet men 

i och med att kravet anses lägre ställt skulle möjligen ovan nämnda balans mellan intressena 

kunna åstadkommas endast genom att tillämpa kriteriet, utan att behöva tillämpa den kunnige 

användaren. Det förutsätter dock att kriteriet, i praktiken, inte innebär ett alltför lågt krav. 

Dessutom måste uttalandet i Painer-målet
347

, avseende skyddsomfångets storlek, beaktas. 

Om uttalandet i Painer-målet var avsett att ha generell innebörd ska skyddsomfånget vara lika 

stort oavsett hur omfattande utrymmet för konstnärlig kreativitet varit. När det gäller 

brukskonst begränsas variationsutrymmet, och därmed utrymmet för konstnärlig kreativitet, i 

större eller mindre utsträckning av funktionella hänsyn och i vissa fall även av hänsyn till 

rådande trender. Enligt min mening ter det sig märkligt om en tesked skulle ha ett lika stort 

skyddsomfång som en matta. En tesked präglas av stor mönstertäthet, och således av ett snävt 

utrymme för konstnärlig kreativitet, medan en matta är förknippad med liten mönstertäthet, 

och därmed ett större utrymme för konstnärlig kreativitet. Det är därför svårt att se hur en 

balans mellan olika intressen skulle kunna upprätthållas om skyddsomfångets storlek var lika 

stor oavsett vilket brukskonstverk det var frågan om. Frågan är om det som avses med 

uttalandet i Painer-målet endast är att skyddsomfånget inte ska variera mellan olika typer av 

verk, dvs. mellan brukskonstalster, skönlitterära verk etc., och att det således fortfarande kan 

skilja sig åt mellan, exempelvis, olika slags brukskonstverk. En sådan slutsats verkar rimligare 

än att samma skyddsomfång skulle gälla rakt av, oavsett kreativitetsutrymmets storlek. Det 

EU-rättsliga originalitetskriteriet gäller oavsett vilken typ av verk det är.
348

 Så länge det är 

upphovsmannens egen intellektuella skapelse kan alstret skyddas och det blir således inte 

aktuellt att tala om olika nivåer på originalitetskriteriet beroende på vilken typ av verk det är 

frågan om. Skyddsomfångets storlek skulle således inte kunna bero på originalitetskriteriets 

höjd. När det däremot gäller kravet på verkshöjd föreligger, som framgått ovan, ett tydligt 

samband mellan dess höjd och skyddsomfångets storlek. Eftersom det, enligt min mening, 

skulle leda till orimliga resultat om alla brukskonstalster åtnjöt ett lika stort skyddsomfång 

måste därför någon annan faktor än skyddskravets höjd påverka storleken på skyddsomfånget. 

Det är följaktligen rimligt att helt låta skyddsomfånget för olika slags brukskonstalster bero på 

hur stort utrymmet för variation och därmed konstnärlig kreativitet varit vid skapandet. 

Skyddsomfångets storlek skulle därmed vara frikopplad från skyddskravets höjd. Om 

utrymmet för variation, och därmed konstnärlig kreativitet, inte kan spela in i bedömningen 
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anser jag att det, för att kunna upprätthålla balansen mellan olika intressen, måste finnas 

någon annan faktor som påverkar. Ett exempel på en sådan faktor skulle kunna vara, såsom 

Opinionsnämnden uttalade i Smultron-fallet
349

, storleken på nedlagda investeringar. Att 

basera bedömningen på en sådan faktor skulle dock innebära ett avsteg från upphovsrättens 

grundläggande syfte att premiera det konstnärliga.  
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5. Slutsats 

Den upphovsrättsliga verkshöjdsbedömningen inom området för brukskonst präglas av viss 

osäkerhet och praxis har varierat över tid. I lagtexten finns varken någon definition av 

verkshöjd eller av verk och det skulle vara förenat med svårigheter att utforma sådana 

eftersom verkstyperna kan vara av flera olika slag. Rättstillämparna skulle sannolikt även bli 

alltför låsta vid sådana legaldefinitioner. Åsikterna om vilka alster av brukskonst som anses 

skyddsvärda skiljer sig ofta åt mellan de olika instanserna och mellan olika 

domstolsledamöter och sakkunniga. Rättstillämpningen är inte helt konsekvent, eftersom t.ex. 

dubbelskapandekriteriet och konkurrensaspekter uttryckligen beaktas endast i vissa fall. 

Dessutom används en rad olika ord och begrepp vid verkshöjdsbedömningen, vilka kan 

sammanfattas som ett krav på individualitet, ett krav på självständighet och ett krav på 

originalitet. Dessa aspekter bidrar till att förutsebarheten minskar. Det är svårt för 

upphovsmän att förutse om deras alster är upphovsrättsligt skyddade eller inte. Det EU-

rättsliga originalitetskriteriet är definierat och EUD har uttalat att det ska gälla inom hela 

upphovsrätten. Trots det är det fortfarande osäkert om kriteriet ska tillämpas inom området för 

brukskonst. 

Det föreligger flera likheter mellan mönsterskydd och upphovsrättsligt skydd för brukskonst 

men även vissa skillnader. En jämförelse mellan mönsterrättslig praxis och brukskonstpraxis 

visar bl.a. att helhetsintrycken av prestationerna är centrala för bedömningen. Jag har 

konstaterat att det, p.g.a. att upphovsrätten, till skillnad från mönsterrätten, endast innehåller 

ett subjektivt nyhetskrav, inte vore möjligt att helt basera verkshöjdsbedömningen på en 

kunnig användares jämförelse mellan helhetsintryck. Jag har istället föreslagit ett 

tillvägagångssätt där den kunnige användaren används i kombination med 

dubbelskapandekriteriet, vilket förutsätter att hjälpnormen tillämpas konsekvent i praxis. Den 

kunnige användaren skulle då även ta hänsyn till variationsutrymmet. Lösningen innebär att 

det subjektiva nyhetskravet frångås till förmån för ett nyhetskrav av mer objektiv karaktär. 

Bedömningen blir dock inte helt beroende av den kunnige användarens uppfattning och 

jämförelse med tidigare alster, eftersom dubbelskapandekriteriet endast utgör en hjälpnorm 

som inte kan tillmätas avgörande betydelse. Definitionen av den kunnige användaren skulle, i 

stort sett, motsvara den mönsterrättsliga definitionen. Jag har också tagit upp möjligheten att 

utgå från den kunnige användarens perspektiv vid fastställandet av skyddsomfångets storlek 

och vid själva intrångsfrågan.  
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Om det EU-rättsliga originalitetskriteriet ska tillämpas även inom området för brukskonst 

kommer förändringen förmodligen inte att bli så stor jämfört med nuvarande rättsläge. Den 

kunnige användaren skulle troligtvis kunna tillämpas även då. En oklarhet är dock, med 

hänvisning till EUD:s uttalande i Painer-målet, variationsutrymmets betydelse vid 

fastställandet av skyddsomfångets storlek inom området för brukskonst. 

Att delvis använda den kunnige användaren som bedömningsstandard skulle öka 

förutsebarheten, eftersom verkshöjdsbedömningen då skulle påminna mer om 

särprägelbedömningen, och göra bedömningen mer objektiv. Domstolarna bör även fortsätta 

att inhämta sakkunnigutlåtanden och använda dessa som stöd. En bedömning baserad på en 

genomsnittskonsuments uppfattning skulle dock, i vissa avseenden, vara mer fördelaktig. Det 

skulle medföra ett högre skyddskrav och en lägre risk för kvalitetsbedömningar. Dessutom 

skulle någon avgränsning till ett specifikt produktområde inte behöva göras. 

Ur upphovsmannasynpunkt är det troligtvis mest fördelaktigt med ett högre ställt 

verkshöjdskrav, och därmed ett bredare skyddsomfång, eftersom det då är lättare att hävda sin 

rätt i förhållande till konkurrenter. Ett högre krav och ett bredare skyddsomfång skapar 

troligen ett starkare incitament för upphovsmannen att skapa mer kvalificerade produkter. 

Han kan också känna sig tryggare om han vet att alster som är mycket lika hans eget faller 

innanför skyddsomfånget, och således utgör intrång. Ett brett skyddsomfång innebär en större 

trygghet avseende nedlagda ekonomiska investeringar och nedlagt arbete. Emellertid får 

kravet för skydd inte ställas så högt att det, i praktiken, blir nästan omöjligt att uppnå. 

Upphovsmannen har intresse av förutsebarhet beträffande de upphovsrättsliga 

skyddsförutsättningarna, och idag präglas kravet på verkshöjd av en viss grad av osäkerhet. 

Han har även intresse av att rättstillämparna behåller viss flexibilitet i sina bedömningar och 

att de således inte är helt låsta vid en definition av verkshöjdskravet. Att delvis använda den 

kunnige användaren i samband med verkshöjdsbedömningen, på det sätt som föreslagits ovan, 

skulle tillgodose såväl förutsebarhetsintresset som intresset av flexibilitet. Det skulle likaledes 

tillgodose behovet av en balans mellan upphovsmannaintresset på ena sidan, och konsument-, 

konkurrent- och samhällsintressena på den andra. Nämnda intressebalans skulle möjligen 

kunna upprätthållas även med en tillämpning av det EU-rättsliga originalitetskriteriet, utan att 

behöva tillämpa den kunnige användaren, förutsatt att kriteriet i praktiken inte är alltför lågt. 

Det förutsätter även att skyddsomfångets storlek kan variera mellan olika slags 

brukskonstverk, oavsett om den görs beroende av variationsutrymmet eller av någon annan 

faktor.  
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