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Förord 
 

 

Förord 

Det du nu läser är mitt examensarbete som omfattar 10 poäng. Examensarbetet är del av 

högskoleingenjörsprogrammet i Formgivning och tillverkning, trä på Växjö universitet. 

 
Självklart hade jag inte tagit mig hit på egen hand och vill därför tacka min handledare Göran 

Peterson. Vill också tacka Bodil Griwell på Bowell, Åsa Ohlsson på Design Desserts och 

Christine på Svensk Form för deras åsikter. Sist men inte minst vill jag tacka Kristian Stenfelt 

för alla synpunkter och det stöd han gett mig under uppsatsperioden. 
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Sammanfattning 

 
 

Sammanfattning 
 
Behovet av att skydda sig mot plagiat har blivit allt viktigare. Med dagens snabba 

kommunikation och höga teknologiska standard, kan en mer eller mindre liknade eller exakt 

kopia vara på marknaden efter endast några få dagar. 

 

Den som plagierar sparar både tid och pengar. Att formge en tilltalande produkt, tar tid och 

kostar pengar, vilket gör att den som kopiera utnyttjar det någon annan formgivit och det 

arbete den gjort. Dessutom sparar den som kopierar mycket tid på att inte behöva 

marknadsföra produkten. 

 

De skydd som finns för produktens form och design, ges genom immaterialrätt som omfattar 

upphovsrätten, patent, varukännetecken samt mönster- eller formgivningsskydd. 

 
Alternativ för den som ”bara” vill göra känt att man formgivit något är Svensk Forms 

Nyhetsregister.  
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Inledning 
 

 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Design har aldrig någonsin varit lika populärt som det är idag. Sätten att skydda unika 

produkter har inte anpassats till den moderna teknik och kommunikation som finns i dagens 

samhälle. I dag kan en mer eller mindre liknade eller exakt kopia vara på marknaden efter 

endast några få dagar. Detta medför att det inte längre finns ett naturligt försprång i och med 

den globala handeln och internet. (Gullbring L, 2006) 

I än högre grad än tidigare finns behov av ett effektivt skydd, för att skydda sig mot 

efterbildningar och andra utnyttjande.  

 

Problemet med efterbildningar av produkter framtagna av dagens svenska designers och 

designindustri kan ligga i designskyddets utformning. (Levin M, 1990). 

 

1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är : 

- Att identifiera hur man skyddar sig mot plagiat.  

- Att undersöka vilka olika former av skydd som finns och hur de tillämpas  

- Att belysa hur formgivare som har blivit plagierade har hanterat sin situation. 

 

1.3 Frågeställningar 
Hur kan man skydda sig mot plagiat ? 

Vilka lagar finns och hur gäller de? 

Hur ser formgivarna på plagiat? 



 5

Inledning 
 

 
1.4 Avgränsningar 
I denna uppsats har jag valt att begränsa mig till plagiat av produkter. Första hand behandla 

hur skydden fungerar i Sverige. I någon mån berörs även lagarna hur de gäller i övriga 

världen. 

 

1.5 Metod 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie, omfattande av böcker, internet och artiklar. Vidare 

har formgivare som har blivit plagierade intervjuats. 

 

 

1.7 Begrepp 
I avsnittet redovisas några centrala begrepp och definitioner som återkommer i rapporten. 

 

Brukskonst  Formgivna nyttoföremål, främst inom områdena 

hemslöjd, hantverk, konsthantverk, konstindustri 

eller industriell design, som upphovsrättsligt kan 

skyddas under gruppen konstnärliga verk. 

 

Efterbildning                                            Formgivning som tydligt redan existerar. 
 

Ensamrätt  Förfoga ensam över en produkt. Det innebär enligt 

immaterialrättsskyddet att man ensam har rätt till 

föremålets marknadsföring. 

   

Formgivning  Utformning av produkter med hänsynstagande av 

estetiska och praktiska synpunkter. 

 

Hedersdomstol Är en domstol som är upprättad av en speciell 

bransch. Yttrandet är inte juridiskt bindande men kan 

ändå följas av domstolen. 
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Immaterialrätt  Område av juridiken, som omfattar upphovsrätt, 

patenträtt och varumärkesrätt. Till skillnad från 

sakrätt som skyddar fysisk egendom.  

 

Piratkopia  Efterbildning eller ett avtryck där varumärke, form 

och tillverkningsprocess oftast är helt identisk med 

originalets. Skillnad mellan plagiat och kopia kan 

vara hårfin. 

 

Plagiat  Oredovisad imitation eller kopiering av ett verk som 

framställs som egen skapelse; litterärt, vetenskapligt 

eller konstnärligt. 

 

Rättskydd  Brukskonst kan ha skydd mot otillåtet nyttjande och 

efterbildande, reglerat genom landets lagar och 

förordningar. 
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Varför behövs formgivning skyddas ? 
 

 

2. Varför behövs formgivning skyddas? 
Det finns inte längre något naturligt försprång för den som är först med en ide´ och lanserar 

den på marknaden. Med dagens snabba kommunikationer är det möjligt att endast på några få 

dagar mer eller mindre exakt kopiera en vara. Ser man längre tillbaks när de allra flesta 

produkter gjordes för hand, var kopian oftast lika arbetskrävande som originalet att tillverka.  

Det fanns då inget behov av att skydda sina produkter och det behövdes ingen immaterialrätt.  

 

Att designa tilltalande och fungerande produkter tar tid och kostar pengar.  Det innebäratt den 

som kopierar det någon annan formgivit att utnyttjar andras arbete. Dessutom sparar den som 

kopierar mycket tid och pengar på att inte behöva marknadsföra produkten. 

 

Designhysteri och varumärkesfixering har skapat en växande marknad för piratkopior och 

plagiat. Kina är det land i världen där det tillverkas flest piratkopior. Hela 

piratkoperingsmarknanden, som är avsevärt större än bara designprodukter, uppskattas till 150 

miljarder kronor per år. Det mesta går på export, men en stor del säljs också på den inhemska 

marknaden. På världsmarknaden lär fem till sju procent av hela handeln bestå av 

piratkopierade varor. Inom EU och USA motsvarar det 200 000 förlorade jobb på respektive 

marknad, samtidigt som plagiat industrin skapar arbete för miljontals i många fattiga länder. 

 

”En del kineser verkar tro att copyright betyder right to copy beklagar sig Jan Helleskov, 

presschef hos Fritz Hansen” som producerar några av designvärldens mest kopierade 

produkter, Arne Jacobsens, Sjuan och Ägget. Företaget driver runt 100 rättsprocesser mot 

företaget angående stolarna. (www.arkitekten.se, 2007) 
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Skydd för design och formgivning 
 

 

3. Skydd för design och formgivning 

Skydd för produktens form och design ges genom immaterialrätt som omfattar upphovsrätten, 

patent, varukännetecken samt mönster- eller formgivningsskydd. Av dessa är det främst 

mönsterrätten som ger skydd för produktens formgivning men även upphovsrätten och 

varumärkesrätten kan komma ifråga. Patent skyddar främst en teknisk funktion och inte 

utseendet. Immaterialrätten ger rättsinnehavaren en ensamrätt som bland annat förbjuder 

kopiering av det skyddade objektet. (www.designito.se, 2007) 

 

Patentskydd, designskydd och varumärkesregistrering är olika sätt att behålla kontrollen över 

sin ide. Ofta räcker det med ett av dessa skydd, men det kan vara bra att söka fler.  

Genom att skydda din design får du ensamrätt till din design. Detta innebär att ingen annan får 

tillverka eller sälja din design. 

(www.prv.se, 2007)  

 

Alternativ för den som ”bara” vill göra känt att man formgivit något är Svensk Forms 

Nyhetsregister. Till Svensk Form kan man även vända sig om man behöver hjälp eller har 

frågor som rör upphovsrätten 

 

En rekommendation är att man i sin försäkring även har ett skydd som bekostar en viss del av 

rättegångskostnaderna om det skulle bli aktuellt med en tvist om upphovsrätt. 

 

Samtliga skydd förklaras mer ingående på sidorna här efter. 
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Immaterialrätt 
 

 
3.1 Immaterialrätt 
3.1.1 Designskydd/Mönsterrättsligt skydd 
Designskydd eller mönsterskydd har på senare tid  även fått bedömningen 

formgivningsskydd. (Brandnews,2005) 

  

Den svenska mönsterlagstiftningen är från 1970 och tillkom i ett nordiskt samarbete.  

Avsikten med 1970 års mönsterskydd var att ta fram ett speciellt skydd för att stimulera till 

nyskapande och framställandet av bättre design. Lagstiftningen erbjuder ett utseendeskydd för 

ny design som skiljer sig väsentligt från tidigare kända utformningar. Det som redan är känt 

kan alltså inte mönsterskyddas. Däremot finns det inget som hindrar att redan kända 

grundelement kan sättas samman till något som ger ett nytt helhetsintryck.  

Det är helhetsintrycket som blir avgörande för om mönsterskydd skall medges eller ej. 

 

Genom att ansöka hos patent – och registreringsverket erhålls mönsterrätt. 

Hos patentverket prövas om designen är ny eller om den skiljer sig väsentligt från vad som 

tidigare är känt, bland varor av samma eller liknade slag. 

En mönsterregistrering gäller under en eller fler perioder om fem år. Registreringen kan 

förnyas för ytterligare femårsperioder. Den maximala skyddstiden är 25 år. 

(www.företagsjuristerna.se , 2007) Mönsterrätten betyder att ingen annan än innehavaren får 

lov att utnyttja mönstret och inte heller något annat mönster som inte väsentligt skiljer sig från 

detta.  

 

Att göra en mönsteransökan är inte särskilt komplicerat. Blanketter finns hos patent- och 

registreringsverket, som även kan hjälpa till med viss rådgivning. Viktigast med en 

mönsteransökan är att bildmaterialet är av god kvalitet. 

 

Mönsterrätten ger inte alltid ett så omfattande skydd som innehavaren skulle önska sig. 

Det omfattar till exempel endast yttre form och inte funktion. Skyddet för ett mönster som väl 

har blivit registrerat gäller från och med ansökningsdagen. Varje intrång från och med denna 

dag kan alltså leda till ersättningsskyldighet. 

(Lewin M,1999)  
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Immaterialrätt 

 
 

3.1.2 Upphovsrättsligt skydd 

Upphovsrätten avser i huvudsak att skydda konstärliga och litterära verk. 

(www.albihns.se, 2007) Ritningar och andra produktionsbeskrivningar omfattas av det 

upphovsrättsliga skyddet. 

Det innebär att ingen annan än upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare, får utnyttja dem 

utan tillstånd. (Lewin M, 1990) 

 

Innehållet i upphovsrätten beskrivs bäst av det motsvarande uttrycket ”copyright”, nämligen 

upphovsmannens rätt att själv bestämma om och i vilken omfattning dennes skapade verk 

skall få kopieras och användas. Att låta någon annan efterbilda ett föremål kan utgöra 

upphovsrättsligt intrång, även om det sker för privat bruk.  

 

Då upphovsrätten inte är ett registrerat skydd gäller det även utan registrering, också i andra 

länder. Den uppkommer automatiskt när verket skapats och gäller fram till 70 år efter 

upphovsmannens död. Den som anser sig ha en upphovsrätt kan visa detta genom en 

markering av symbolen ©.   (www.prv.se, 2007) 

 

Upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare kan alltid anmäla intrång till åklagaren. 

Civilrättslig talan kan redan vid oaktsamhet resultera i skadestånd. I verkligheten är det inte 

många ärenden som går så långt. 

 

Upphovsrätten innefattar alltid ett visst mått av osäkerhet. Den kan ytterst endast fastställas av 

domstol. (www.albihns.se,2007) 
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Immaterialrätt 
 

 
3.1.3 Varumärke 

Ett varumärke är ett kännetecken som användas för att särskilja produkter och tjänster från 

konkurrenternas. 

 

Ett bra varumärke skall vara unikt och skilja sig från konkurrenternas. Det skall vara lätt att 

minnas, vara möjligt att använda och uttala internationellt samt om möjligt ge 

produktantydan. Detta ger konsumenterna en möjlighet att hitta just denna produkt i 

produktfloran. Varumärket skall ge produkten identitet och öka kännedomen om att den finns 

på marknaden. Ju mer inarbetat desto mer ekonomiskt värdefullt blir det.  

 

Skydd för varumärke uppkommer som huvudregel genom inarbetning eller registrering. 

För att skydda sitt varumärke finns varumärkeslagen som anger regler för vad som inte får 

registrerats. Till exempel får inte varumärken beskriva produkten eller bestå av ett geografiskt 

namn eller annans släktnamn.  

 

Registrering sker genom att ansöka hos patent och registreringsverket. Patentverket prövar om 

det sökta märket har särskiljnings förmåga och att det inte gör intrång i andra registrerade 

märken. En ansökan görs för de produkter och eller tjänster för vilka varumärket kommer att 

användas.  

 

En registrering i Sverige ger rätt att använda märket enbart här i landet. För skydd utomlands 

krävs registrering i varje land där det önskas. Möjlighet finns också att genom en gemensam 

registrering täcka hela EU. En internationell varumärkesregistrering har i princip samma 

rättsverkan i Sverige som en nationell registrering.  

 

Ett varumärke kan upprätthållas under obegränsad tid. Förnyelse kan ske hur många gånger 

som helst för tio år i taget mot en avgift. I de flesta länder gäller att om ett varumärke inte 

använts under en viss tid kan registreringen hävas. 
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Immaterialrätt 
 

Kännetecken som godkänns vid verkets prövning publiceras i Registreringstidning för 

varumärke. Skyddet för ett varukännetecken innebär att ingen annan än 

känneteckensinnehavaren i näringsverksamhet får använda det skyddade kännetecknet eller 

något förväxlingsbart tecken. 

Vid användning av ett registrerat varumärke bör detta markeras med symbolen ®. Ett använt 

men ej registrerat varumärke kan anges med ™.  Ett registrerats varumärke möjliggör att 

hindra andra från att använda namnet som varumärke på liknade produkter.  

(www.prv.se, 2007)  

 

Intrång i varumärkesrätt gäller normalt endast för den som använder samma eller liknande 

kännetecken på samma eller liknande varu- eller tjänsteområde. Varumärkesskyddet är alltså 

relativt snävt. Endast oförsiktig eller medveten märkesanvändning utgör intrång.  

(Lewin M, 1990) 
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Immaterialrätt 
 

 
3.1.4 Patent 
Patent skyddar uppfinningar och tekniska lösningar. (www.prv.se) Patent har till uppgift att 

skapa en monopol ställning för uppfinnaren eller innehavaren av ett patent. Att på marknaden 

få vara ensam med en unik produkt, är en drömsituation för de flesta företag. 

 

Ansöka om patent gör man hos Patent- och registreringsverket eller till Europeiska  

Patentverket, EPO.  

Krav som måste uppfyllas för att en produkt ska kunna patentskyddas, är att produkten ska: 

- Vara ny, den får inte ha blivit känd någonstans i världen innan patentansökan lämnas in. 

- Ha uppfinningshöjd , skilja sig väsentligt från det som tidigare är känt. 

- Vara industriellt tillämpbar. 

 

Beviljat patent i Sverige gäller enbart här i landet. För skydd utomlands ska ansökningar 

inlämnas i respektive land.  

 

Alternativ till patentansökningar är att lämna in till Europapatentkonventionen EPC direkt 

eller till det Europeskiska Patenverket EPO via det Svenska Patent och registreringsverket.  

En central granskning görs och det beviljande patentet kommer att gälla i samtliga länder som 

angivits i ansökan. 

 

En centraliserad granskning och patenterbarhetsbedömning sker genom den internationella 

samarbetskonventionen, Patent Cooperation Treaty (PCT), vilken ett 120- talet länder är 

anslutna till. Enligt detta system görs en nyhetsgranskning i övriga länder och/ eller EPO. 

Granskning enligt PCT kan ske hos EPO eller hos det svenska Patent- och registreringsverket. 

 

Är en produkt patentskyddad i Sverige och inte skyddad i ett visst land, som till exempel 

Japan, kan produkten kopieras och fritt säljas på den marknaden och även i andra länder där 

det svenska företaget inte sökt patent. (Lewin M, 1999) 

 

Såväl i Sverige som internationellt kan patent normalt erhållas för en tid av 20 år. 

Patent upprätthålls mot en årlig avgift. Efter patenttidens utgång är uppfinningen fri att 

utnyttjas av alla intresserade. (www.prv.se, 2007) 
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Immaterialrätt 
 

 
3.1.6 Skydda din design inom hela EU 
Genom en enda ansökan kan man få ett skydd för sin design i 25 länder. 

Sedan 2003 kan man ansöka om EU-omfattande skydd för design, EG-designregistrering. 

Skyddet gäller inom hela EU och kan fås på två sätt, registrerat eller oregistrerat. 

Förutsättningen för skydd är i båda fallen att formgivningen är ny och skiljer sig från redan 

kända sådana. (Brandnews, 2006) 

 

Sedan införandet av EU-designskyddet har även oregistrerad design fått ett skydd, om än 

tidsbegränsat till tre år. Syftet med det treåriga EU-skyddet var främst att skydda 

modeprodukter med kort livslängd, men även andra produkter kan dra nytta av 

möjligheten.(Löfgren C, 2005) 

 

En godkänd EG-designregistrering är en indikation på att man skaffat sig en rätt, men inte 

mer. Den granskning som sker vid OHIM ger inte på något sätt en hundraprocentig kontroll 

av vad som tidigare designats. Därför kan man ha otur att begå intrång i någon annans tidigare 

nationella ensamrätt, även om man fått igenom en registrering.  

Grundkraven är att designen måste: 

- vara ny och 

- ha särprägel  

Det får inte ha funnits en identisk design tidigare. Med identisk menas inte riktigt identisk 

utan det sägs i EG-förordningen att design anses identisk så länge den bara skiljer sig åt i 

oväsentliga detaljer. (Brandnews, 2006) 

 

Undersökningen har visat att Svenska företag är bland de sämsta i Europa på att utnyttja de 

möjligheter som finns för att skydda kommersiell design.  Sedan introduktionsåret har antalet 

ansökningar minskat i Sverige till skillnad från övriga Europeiska länder.(Kindhult U, 2006) 

Enligt OHIMS statisk över inlämnade ansökningar, var av de 57 764 formgivningar som 

registrerades i Alicante under 2004 mindre än två procent från svenska sökanden. 

 Flitigaste att utnyttja gemenskapsformskyddet var tyskarna, som stod för närmare 25 procent 

av alla ansökningar.  

Statistiken visar att svenskarnas intresses för EG-formskyddet till och med minskat efter 

introduktionsåret. (Brandnews, 2005) 
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Svensk Forms Opionsnämnd 

 
 
3.2.1 Svensk Forms Opionsnämnd 
Svenska Slöjdföreningen bildade 1953 Svensk Forms Opionsnämnd. 

Svensk Forms Opionsnämnd vänder man sig till om man behöver hjälp eller har frågor som 

rör upphovsrätten. (www.svenskform.se). Nämnden anlitas ofta för yttrande om 

upphovsrättsligt skydd för alster av brukskonst. Den består av ordförande och sju ledamöter 

som utses av Föreningen Svensk Forms styrelse för en tid av fem år. Ledamöter representerar 

olika design discipliner. (Form, 2006)  

Nämnden är en så kallad hedersdomstol, som yttrar sig om upphovsrättsligt brukskonstskydd 

och om ett alster skall anses göra intrång i en eventuell upphovsrätt. Genom nämndens 

yttrande kan många tvister biläggas utan att parterna behöver gå till domstolen. 

 

Svensk Forms Opionsnämnd stadgar säger att nämndens uppgift är att som opartiskt organ 

avge yttrande om : 

-  ”upphovsrättsligt skydd för brukskonst, såväl i upphovsrättsliga tvistefrågor mellan 

parter som avseende fastställelse av upphovsrättsligt skydd för brukskonst. För enskild 

part och 

- skydd för oregistrerade gemenskapsformgivning enligts rådets förordning.” 

      ( Svensk Forms stadgar) 

 

Yttrande avges efter anmälan av en part eller på begäran av allmän domstol, åklagare eller 

annan myndighet. 

För att göra ett yttrande behövs följande uppgifter: 

1. Upphovsmannens namn. 

2. Nuvarande innehavare av rätt till verket.  

3. Fotografier av verket och beskrivning. 

4. När och var verket framställdes första gången. 

5. När och var verket visades offentligt första gången. 

Anmälaren bör också ange tidpunkt när efterbildningen blev känd. Samt vilka åtgärder som 

därefter vidtagits med anledning av efterbildningen.   
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Svensk Forms Opionsnämnd 
 

Opionsnämnden yttrande väger tungt i rättstvister och kan i många fall vara avgörande för om 

ett verk blir skyddat av upphovsrätten eller inte. Svensk Forms Opionsnämnd är ett ofta anlitat 

sakkunnigorgan för yttrande om upphovsrättsligt skydd för alster av brukskonst.  

 

Rättstvisterna finns samlade i hittills fyra volymer med titeln ”Upphovsrättsligt skydd för 

brukskonst” 

 

Registreringsavgiften för prövning av ett ärende i Svensk form är 15 500 kr. Moms utgår ej. 

(www.svenskform.se) Svensk Form har även ett alternativ för den som ”bara” vill göra känt 

att man formgivit något är Svensk Forms Nyhetsregister. 

Svensk Forms Nyhetsregister tillkom för att skydda ny design från att plagieras. Anmälan ska 

göras skriftligen och inges till Föreningen Svensk Forms kansli. Med anmälan skall följa 

sådana handlingar som kan vara av betydelse i ärendet. 

 

En nyhetsregistrering innebär inget juridiskt skydd, men det datum då en produkt registrerats 

styrker när den tillkommit och utgör ett bra komplement till patent- och registreringsverket  

För 1200 kronor får man sin design publicerad i föreningens tidning Form.  

Registreringarna görs i tidningen FORM och inom kort på www. svenskform.se 

När anmälan inges skall registreringsavgiften erläggas med ett belopp som Föreningen Svensk 

forms styrelse fastställt. Kostnad 2006 per anmäld produkt var för medlem i Svensk Form 900 

kronor, icke medlem 1000 kr. (Jonson L, Vessby M, 2006) 
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Rättskyddsförsäkring 
 

 

3.2.1 Rättskyddsförsäkring 
I den försäkring man har till sitt företag, är att viktigt att ha en rättskyddsförsäkring. 

Rättskyddsförsäkringen kan hjälpa till om företaget är oense med en person, ett företag eller 

någon annan organisation och där ibland en rättegång är enda utvägen. För att ha största 

möjliga chans att få rätt behövs juridisk hjälp. Den som förlorar rättegången ska betala både 

sina och egna motpartens rättegångskostnader. 

 

Rättskyddsförsäkring ersätter kostnader för tvister och skattemål. Exempel på kostnader som 

ersätts är advokat- och rättegångskostnader, utgifter för sakkunniga och annan bevisning. 

Ombudet ska vara advokat eller jurist som är anställd hos en advokat. 

 

Försäkringen betalar nödvändiga och skäliga ombudskostnader för tvister med personer, 

företag och andra organisationer som är skrivna i de nordiska länderna. Försäkringen kan 

utökas till att gälla i samtliga EU-länder. 

 

Försäkringen har vissa begränsningar. Till exempel gäller försäkringen inte tvister om patent. 

(www.if.se, 2007) 
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Produkter som har blivit plagierade 
 

 

4. Produkter som har blivit plagierade. 
Jag har valt att titta närmre på fem olika produkter som har blivit plagierade. Hur har 

formgivarna hanterat situationen och vilka har resultaten blivit. 

  

4.1 Bodil Griwell, Bowell 
Bowell är ett möbelföretag som designar möbler i massivt trä. Produkterna är enkla och i 

sköna former som ska vara till glädje i generationer. 

 

I början av 1990-talet letade Bodil efter en barstol till sitt nya lantkök som är gustavianskt 

herrgårdsinspirerat. Hon letade även utomlands utan att finna en barstol som passade in. Det 

fanns massor av barstolar som till exempel skinnpuffar, rostfria konstruktioner, 

medelhavsinspirerade, rottningbarstolar, böjträ i bok och björk men inte någon som passade 

till ett svenskt lantkök. Bodil tyckte det var konstigt att ingen tänkt på detta tidigare. Bodil 

började rita på en barstol med inspiration från 1700-talet. Hon hade gjort 

marknadsundersökningen under en längre tid för att garantera att det inte fanns någon 

liknande. Hon fick kontakt med ett snickeri som gjorde en prototyp och efter 3-4 försök fick 

hon fram en stol som hon lät tillverka i fyra exemplar till sitt kök. Det blev väldigt dyrt att 

framställa dessa fyra barstolar. 

 

Bodil förstod ganska snart att stolen blivit unik och sökte och fick den mönsterskyddad 1996, 

vilket gjorde att tillverkningen kunde starta. Efter mycket sökande valde Bodil ut ett snickeri 

som åtog sig tillverkningen. Först 10-20 stolar i taget, senare 200 stolar i taget. 

Att bygga upp ett återförsäljarnät var naturligtvis ett enormt arbete, som tog några år och som 

pågår ständigt fast i mindre skala. Barstolen blev en succé!  I dag säljs barstolen i ett 25-tal 

möbelbutiker, lika många köksbutiker och ett antal inredningsföretag. Därefter har 

det tillkommit nya produkter varje år, men det är barstolen som går bäst och som till viss del 

får betala de nya produkterna. Köksstolen Uddarp med samma formspråk kom 1999, därefter 

slagbordet Uddarp 2003. 
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Produkter som har blivit plagierade 
 

Naturligtvis fanns rädslan i bakhuvudet att någon skulle kopiera min barstol, säger Bodil.  

Jag levde ju i stort sett på den påpekar Bodil. Hon kändes sig trots detta  ganska trygg i och 

med sitt mönsterskydd. 

Men 2002 när barstolen varit på marknaden i 3 år och köksstolen i 2 år kom Ikea ut med 

köksstolen Ingolf, som var mycket lik. Ett problem var att köksstolen inte gick att 

mönsterskydda med motiveringen att den var för lik barstolen. Detta gjorde att jag blev lite 

orolig påpekar Bodil. Och mycket riktigt kom Ikea 2004 ut med barstolen Ingolf.  

Ett slagbord som Bodil ritat 2002 med mått som ingen annan hade, lanserade Ikea som 

slagbordet Leksvik med i stort samma mått som Bodil hade på sitt slagbord. 

Det är samma formgivare, Carina Bengs, som kopierat Bodils produkter och till sitt försvar 

säger hon i pressen att vi leker i samma sandlåda och att hon också är intresserad av 1700-

talet säger Bodil. 

 

Ikea tillverkar i lågprisländer varav följer att man kan sälja produkter till ett mycket lågt 

pris. Ikeas plagiat görs i betsad furu, alltså inte i de ädla träsorterna som vi använder oss av, 

ek, bok, björk, körsbär, valnöt säger Bodil. Alla produkter som Bodil designar är 

svensktillverkade. De görs i Småland och på Österlen. Svensktillverkat är som bekant dyrt, 

men Bodil vill ha översikt över produktionen och kvalitet på produkterna. 

Bodil skrev själv först ett brev till Ikea, där hon påtalade deras kopiering och bad dem dra in 

sin barstol. Svaret hon fick var att det inte var någon kopia och att formen fanns allmänt i 

formgivning. Därefter skrev Bodils advokat ett skarpare brev till dem med samma resultat. 

Dessutom upplyste Ikea om att de skulle riva upp mönsterskyddet hos PRV.   

Advokater som Bodil anlitade påpekade att hon har en stor chans att vinna. Men det är för 

riskabelt att ta strid mot dem säger Bodil. Det går inte som liten formgivare att stämma ett så 

kraftfullt bolag som Ikea. De har världens bästa advokater och obegränsade ekonomiska 

möjligheter. Om jag skulle förlora kan det kosta 10 miljoner, så det är helt uteslutet menar 

Bodil. 
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Produkter som har blivit plagierade. 
 

  

Bodils barstol                                                     Ikeas barstol 
Bilder från  Bowell (www.bowell.se, 2007)               Ikea ( www.ikea.se, 2007) 

 



 21

 Produkter som har blivit plagierade. 
 

 

4.2 Åsa Ohlsson, Design Desserts 
Tre snarlika produkter av designduon Design Desserts har dykt upp i Ikeas sortiment. Plagiat 

hävdar formgivarna, medan Ikea nekar. (www.affarsvarlden.se) 

 

I februari 2004 ställde Design Desserts ut sina innovationer på Greenhouse, Möbelmässan i 

Stockholm, avdelning för nya oetablerade formgivare. Produkterna fick stor uppmärksamhet. 

Främst var det fotvärmarmattan City Moss med tillhörande ponchopläd, som ådrog sig blickar 

och besök. 

”– Ikeas designchef Lars Engman var i vår monter, kollade på våra grejor och pratade med 

oss. Ett och ett halvår senare dyker snarlika produkter upp i deras sortiment. Det är 

obegripligt,” säger Åsa Ohlsson,  Design Desserts.  

- “Vår designchef träffar dagligen designstudenter världen över, men han ägnar inte sin tid åt 

att åka runt och sno idéer. Och vi delar absolut inte uppfattningen att det handlar om plagiat ” 

säger Fredrik Wahlroeln (www.e24.se, 2007) 

 

När det börjar dra ihop sig till någon form av rättsprocess kommenterar inte Ikea några 

detaljer. “Vi sysslar inte med kopior, utan har egna designerns, både anställda och frilans, som 

skapar våra produkter säger Fredrik Wahrolén.” (www.e24.se, 2007)  

 

Ikeas produkter, kuddvärmaren och filten i serien Genevad och väggförvaringen Hofors är 

designade av Maria Vinka,som påpekar att hon har daterade skisser långt innan mässan  och 

att hon inte ens var där.  

Design desserts tycker att det är osannolikt att hon skulle ha haft tre identiska idéer, som de 

som de visade på mässan. Dessutom är det dåliga kopior, som gör det omöjligt för oss att gå 

vidare med våra produkter, säger Åsa Ohlsson. 

 

 Design Desserts hade varit i kontakt med en tillverkare som var redo att börja producera 

Hello och City Moss, men säger att den möjligheten inte finns längre. Att processa mot ett 

företag är dock inte så lätt, menar advokat Björn Gärde. 

Storföretagen har lärt sig att inte sno varandras idéer, för det kan  

bli dyrt. Även om det oftast slutar med förlikning.  
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Produkter som har blivit plagierade. 

 

Kring att kopiera mindre företags idéer eller produkter finns däremot inga hämningar, mer än 

hos den enskilda personen eller designern. Samtidigt har upphovsmannen också möjlighet att 

mönsterskydda produkterna innan de visas, något som långt ifrån alla gör. (www.e24.se,2007) 

 

Design desserts har via sin advokat skickat ett brev till Ikea med plagiatanklagelser. 

Men Design dessert gick inte vidare med processen. Vi vill markera men vi är för små som 

formgivare och det blir för kostsamt att processa säger Åsa Ohlsson. Deras advokat skriver 

brev angående två produkter. Ikea vill ha mer kompletterande uppgifter varje gång advokaten 

skickar brev till Ikea, vilket leder till dyra kostnader efter bara fyra brev 10 000 kr. Det tycker 

de blir för kostsamt och om det skulle bli en lång process i och med att de var nya på 

marknaden känner de inte heller att tiden finns. 

 

De hade inget skydd alls för sina produkter. Åsa tror inte på lagarna och ser det som dyrt och 

en jobbig process att söka något form av skydd. Åsa skulle vilja ha en försäkring som täcker 

kostnader om man skulle bli plagierade och gå in rättsprocess. 

Åsa påpekar också att hon inte förstår att designers på Ikea vill plagiera om de är rädda om 

sitt rykte och vill komma med egna idéer. (Samtal med Åsa Ohlsson, 2007) 

                            
Design Dessert   Ikea                                    

 
                 

       Design Dessert                             Ikea 
 

                                       Samtliga bilder från www.e24.se , 2007 
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 Produkter som har blivit plagierade. 
 

 

4.3 Stringhyllan 
En av Sveriges mest kopierade produkter är Stringhyllan som lär ha utsetts för mer än 200 

plagiat sedan lanseringen på femtiotalet. 

 

Arkitekten Nisse Strinning var en av de stora designers som i mitten av förra århundradet gav 

Sverige världsrykte. Den enkla modernistiska designen blev snabbt en favorit när den 

introducerades 1949. Hyllorna är lika omtyckta och populära än idag. Det är säkert en stor 

anledning till att den blivit plagierade så många gånger. 

 

Strinning föddes 1917 och utbildade sig till arkitekt. Som en del i ett uppdrag ritade han 1946 

ett diskställ som skulle minska problemet med alla diskhanddukar som genast blev 

genomblöta. Stället var gjort i plastöverdragen ståltråd och blev mycket populärt. Tre år 

senare vann, Strinning, tillsammans med sin fru Kajsa, Bonniers Folkbiblioteks tävling om 

nytt bokhyllesystem. Denna produkt mottogs med öppna armar av efterkrigstidens 

konsumenter. 1951 startade Strinning Arkitektkontor i Stockholm och året därpå String 

Design AB.  

Under åren som följde utvecklades Stringkonceptet till ett internationellt möbelprogram.  

 

Stringhyllan har agerat föregångare inom upphovsrätten och blev ett omtalat mål. 

String design AB yrkade på skadestånd från Arne Gunnar B och handelsbolaget Firma AB & 

Co som sålde till mått och utformning en hylla som överensstämde med Stringhyllan under 

benämningen typ nr 78. (Brandnews, 2006). 

 

”A B & Co påpekade att Stringhylla hade skapas för ett nyttosyfte utan uttryck för 

konstnärligt och individualitet med avsaknad av originalet. ” (Rättsbanken, NJA 1962:97) 

Men i och med att makarna Strinning fått ett pris av Bonniers folkbibliotek och ett yttrande 

från Svenska Slöjdföreningens Opionsnämnd, samt ett antal uttalande från sakkunniga vilka 

var till deras fördel. 
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 Produkter som har blivit plagierade. 
 

Rådhusrätten tyckte inte att Stringhyllan borde vara skyddad som alster av konstindustri och 

konsthantverk. Rådhusrätten förstod inte vad som i målet hade resulterat i att Stringhyllan gav 

en sådan estetisk utformning att den uppnådde karaktären av ett konstverk. 

 

I Hovrätten utökades antalet sakkunniga vittnen för att få en omfattning av allsidighet. Alla 

sakkunniga förutom en hade uppfattningen av att Stringhyllan föll inom lagens beteckning 

alster av konsthantverk och konstindustri. Med detta som utgångspunkt förklarade Hovrätten 

att Stringhyllan hade givits en individuellt präglad konstnärligt form och ansåg därmed utgöra 

ett alster av konsthantverk och konstindustri. Hovrätten ansåg att Arne Gunnar B:s hylla var 

identisk med stringhyllan och därmed en efterbildning. (Rättsbanken) 

 

”Högsta domstolen anförde att bedömningen måste avse formgivningens helhetsverkan och 

det ansågs styrkt av den framstående sakkunskapen så som har intagits av sakkunniga att 

Stringhyllan besatt en sådan originalitet att den utgjorde alster av konsthantverk och 

konstindustri.” (Rättsbanken, NJA 1962:97) 

 

I dag har String Design AB endast skyddat varumärket ”String” inom kategorin möbler i 

Västeuropa och USA. Företaget har precis lanserat ett nytt utförande av Stringhyllan och det 

kan mycket väl komma kopior i framtiden vartefter uppmärksamheten kring String växer 

påpekar Pär. String arbetar mot butiker som jobbar med design och kända varumärken. Dessa 

butiker kommer aldrig att sälja kopior men sedan finns det förstås en hel del andra, mindre 

nogräknade. Vi jobbar också hårt på att bygga varumärket med hög kvalitet, utställningar, 

press etc., så att designmedvetna kunder skall välja String framför eventuella framtida kopior. 

(Kontakt med  Pär Josefsson, 2007) 
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Produkter som har blivit plagierade. 
 

  
Stringhyllan Hyllplan på original och kopia. 
Bild från www.string.se , 2007                                     Bilder från www.arkitekten.se , 2007  
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 Produkter som har blivit plagierade. 
 

 

4.4 Mag Instruments 
Ett av de absolut mest aktiva företagen när det gäller att skydda sin design i Svenska 

domstolar är det amerikanska företaget Mag Instruments. 

 

För drygt trettio år sedan grundade Anthony Maglica företaget, som idag är stora inom 

ficklampor. Mini Maglite ficklampan lanserades 1984.  Sedan dess har Mini Maglite tilldelats 

olika designpriser samt fått uppmärksamhet i designtidningar och på museer. 

 Enligt uppgifter från Mag Instruments säljs det 100 000 Mini Maglite-ficklampor per dag 

runt om i världen.  

 

Som storsäljare och producent av konsumentprodukter har Mag Instruments fått agera i stor 

omfattning mot plagiat. Mag Instruments utnyttjar vidden av skyddsmöjligheter. Mini Maglite 

är registrerat som varumärke. I domstolarna har man utnyttjat det skydd mot vilseledande 

efterbildningar som marknadsrätten erbjuder och upphovsrättens skydd för brukskonst.  

Mag Instruments har två uttalande från Svensk Forms Opionsnämnd som både 1993 och 2001 

kommit fram till att lampans design uppfyller kraven för upphovsrättsligt skydd. 

 

1999 inleddes en stämning mot Ikea att företaget sålde i stort sett identiska lampor med 

Maglite i sitt Family-koncept under 1991-1993.  Ikea slutade med försäljningen när Mag 

Instruments hävdade att den var för lik deras lampa. Mag Instrument påstod att Ikea sålt 

24 000 ficklampor, Ikea medgav att de sålt drygt 22 500 stycken. 

Mag Instrument började med att skicka ett brev till Ikea. Detta ledde till att Mag instruments 

anmälde Ikea för upphovsrättsintrång. Enligt Ikea är ficklampans design för enkel för att ha 

den originalet och självständighet som krävs för skyddet, upphovsrätt. Ikea påpekar också att 

ficklampan är allt för lik tidigare lampor, att risken för dubbelskapande är stor och att lampan 

är utformad av funktionella hänsyn. 

( Brandnews,2005)  
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 Produkter som har blivit plagierade. 
 

Grundformen är inte tillräcklig originell för att vara ett konstverk. Det är orimligt att en 

ficklampa får skydd i över 100 år, vilket kan bli fallet för konstverk säger Ikeas ombud, 

advokat Jonas Gulliksson. 

 

Hovrätten fastslår att ficklampan inte är tillräckligt originell för att klassas som ett konstverk 

utan att betrakta som ett bruksföremål. Det kommer hovrätten fram till och ändrar därmed 

tingsrättensdom från 2005 där Ikea dömdes till att betala skadestånd på 300 000 kr 

tillsammans med rättegångskostnader på 4 miljoner kronor. 

Rättens dom leder till att Ikea slipper både skadestånd och rättegångskostnader och får istället 

de egna kostnaderna betalda på 3,8 miljoner kronor. (Sunden M, 2007) 

 

 

 

 

 

 
Ikeas ficklampa överst. Mini- Maglite under . 
          Bild kommer ifrån Brandnews, 2005 
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 Produkter som har blivit plagierade. 
 

 

4.5 Elflugan 
I december 1992 sökte Kina Strandberg en ljusstake till familjens nya hus. Hon fann dock 

ingen som hon gillade. Kina Strandberg, som arbetar i reklambranschen, tog då kontakt med 

sin vän Marie Lundgren, grafisk formgivare. De hade tidigare försökt finna en gemensam 

affärsidé att arbeta med. Detta ledde till att de började arbetet med att skapa en tilltalande 

ljusstake. 

 

De bestämde sig för att utgångspunkten skulle vara en rak och stilistiskt ren ljusstake med 

många ljus placerade på samma nivå på en rak platta. Våren 1993 gjordes en första prototyp. 

Arbetet med tekniska lösningar, framtagande av nya prototyper, kontakter med tillverkare 

fortlöper sedan under en längre period. Efter tre år var Elflugan ett faktum.  Ett litet företag, 

Gnosjö konstsmide, tillverkade 500 exemplar som de ställde ut på Formex 1997. 

(www.arkitekt.se, 2007) Spänningen var stor, skulle den sälja eller inte. Lundgren och 

Sandberg hyllades i designtidskrifter och köparna stod på rad.  Ljusstaken blev en succé och 

redan första året såldes 10 000 Elflugor, men med framgången kom också problemet med 

kopiering av Elflugan. 

 

Året efter på en mässa i Danmark fann man en monter fullproppad med exakta kopior av 

Elflugan under namnet Cascade tillverkad i Polen av ICB Svenska AB  och salufördes till ett 

lägre pris än orignalet. Lundgren och Sandgren ansåg att Cascade gjorde intrång i 

upphovsrätten. 

 

Lundgren och Strandberg hade inte mönsterskyddat sin ljusstake eftersom det kostade pengar 

och då de inte visste om ljusstaken var säljbar över huvudtaget.  

  

Som tur var hade de nyhetsregistrerat Elflugan på Svensk Form i december 1998 och fick 

Opionsnämndens utlåtande att Elflugans design var unik.  
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Produkter som har blivit plagierade. 
Opionsnämnden ansåg att ”Elflugan i sin helhet är ett uttryck av tydlig konstnärlig särprägel 

och individualitet”.  Elflugans form kännetecknas av strikthet och återhållsamhet i fråga om 

detaljer och materialval. Dess gestalt visar en unik och genomarbetad elektrisk ljusstake. 
Nämnden beslutar att Elflugan är skyddad som alster av brukskonst enligt upphovsrättslagen.  

Nämndens bedömning är således att Elflugan har verkshöjd och att den därmed är 

upphovsrättsligt skyddad. Upphovsmännen  varumärkesskyddade även namnet Elflugan år 

1998. 

 

I april 1999 återkom Elflugan som fall hos Opionsnämnden. Nu ville skaparna av Elflugan få 

ett yttrande om de konkurrerande produkterna under namnet Cascade. 

Opionsnämnden hörde båda parter i målet. Tillverkare av Cascadeljusstakarna pekade på en 

rad olikheter mellan ljusstakarna och menade att Elflugan var uppbyggd av standard 

komponenter.  

 

Nämnden var enig i sitt utlåtande att Cascadeljusstakarna gjorde intrång i det upphovsrättsliga 

skyddet för Elflugan och ansåg att Cascadeljusstakarna, trots vissa olikheter var påfallande 

lika de karaktäriska formdetaljerna hos Elflugan. (www.svenskform.se, 2007). Försäljningen 

av Cascadeljusstakarna innefattar också vilseledande och otillbörlig marknadsföring av en 

produkt som är lätt förväxlingsbar med Elflugan. 

Cascade har sålts till ett stort antal butiker runt om i Sverige. Uppgifter visar att Cascade sålts 

i många tusentals exemplar. Försäljningen har varit till stort skada för Lundgren och 

Strandberg, vilket har stört deras betydande roll på marknaden, gett upphov till en mängd 

förfrågningar från kunder och skapat osäkerhet om Elflugan. 

 

Strandberg och Lundgren försökte i flera avseenden utan att ange rättsliga grunder för sina 

påståenden göra gällande att ICB gjort sig skyldig till upphovsrättsligt intrång. 

Trots att ICB hade all anledning att konstatera att påståenden var grundlösa, kontaktade ICB 

en lämplig sakkunnig för bedömning av frågan. Denne fick så ett uttalande från en designer 

hos Electrolux, som avrådde ICB från marknadsföring av Cascade då den kunde strida mot 

någon upphovsrätt. 
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Produkter som har blivit plagierade. 
 

ICB valde att omgående före årsskiftet 1998/1999 avbryta all marknadsföring och försäljning 
av lampmodellen Cascade. (www2.infotorg.se/rb/, 2007)   
 

Det förekommer även andra efterbildningar på marknaden av Elflugan. Under våren 1999 

började Belid en av Skandinaviens största belysningstillverkare att tillverka och sälja 

efterbildningar av Elflugan, som marknadsfördes som ljusflugan. Försäljningen av Elflugan 

rasade samtidigt som Ljusflugan under 1999 och 2000 såldes i 16198 exemplar. Lundgren och 

Strandberg anser att många kunder har valt Belids ljusstakar framför original på grund av 

produktens lägre pris, men att kopian också har varit så lik originalet att kunderna har haft 

svårt att se skillnaden. I maj 2000 anmälde Lundgren och Strandberg Belid till 

marknadsdomstolen som förbjöd Belid att tillsvidare marknadsföra ljusstakarna Ljusflugan. 

(www.arkitekt.se) 

 

Lundgren och Sandberg lyckades snabbt få igenom ett tillfälligt förbud. Belid valde att ge upp 

i en förlikning där de accepterades ett vitesförbud och att de var skadeståndskyldiga. 

Lundgren och Sandberg kunde nu gå direkt till Marknadsdomstolen, i stället för att gå via 

Stockholms tingsrätt, men parterna kom inte överens om skadeståndsbeloppet. 

 

Lösningen blev att Lundgren och Sandberg stämde Belid för upphovsrättsligt intrång vid 

Varbergs tingsrätt och yrkade drygt 1, 6 miljoner kronor i skadestånd. Belid medgav intrång 

men ansåg att drygt 200 000 kronor var rätt nivå på deras ersättningsskyldighet. Båda parter 

var eniga om att Belid hade sålt 16 198 intrångsföremål. Inför tingsrätten förklarade Lundgren 

och Sandberg att deras krav var baserat på en skälig licens avgift, om 100 kr per såld ljusstake  

De krävde även ett skadestånd på 50 000 kr. 

Den höga licensavgiften motiverande man med att det var den royalty Lundgren och Sandberg 

hade från tillverkaren av Elflugan, Gnosjö Konstsmide. Lundgren och Sandberg pekade på att 

ett allmänt skadestånd var befogat eftersom Belids omfattande försäljning hade stört 

marknaden för originalet och skapat oklarhet om Lundgren och Sandgren lampa är originalet.  
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Produkter som har blivit plagierade. 
 

Man argumenterade att kopior som såldes till lägre pris och i stora volymer har gett en 

”förslitning” på originalverket, som medfört minskade försäljnings möjligheter för 

originalprodukten, även efter det att intrånget upphört. Till detta kom även den kränkning av 

Lundgren och Sandberg personligen då deras ensamrätt inte har respekterats. 

 

 Tingsrätten kunde konstatera att parterna var ense om att upphovsrättsintrång hade skett och 

om hur många kopior Belid hade sålt. Detta gjorde att tingsrätten helt kunde fokusera på 

skadeståndsbedömningen.  

Rätten pekade på att en vanlig nivå för royalty inom belysningsbranschen är fem procent av 

nettoförsäljningsvärdet. Frågan var om Lundgren och Sandbergs krav på elva procent var 

relevant.  

 

Domen föll i Varbergs tingsrätt efter sju år. Rätten tilldömde Lundgren och Sandgren 

ersättning om 100 kronor per ljusstake, totalt drygt 1, 6 miljoner kronor. Det slutliga 

skadeståndet blev på över två miljoner kronor. Eftersom de 1, 6 miljonerna ökades på med 

ränta på cirka 12 procent sedan hösten 2003. Belid överklagade inte utan domen har vunnit 

laga kraft. (Brandnews, 2006) 

 

 

 

       
            Original Elflugan                   Kopian Cascade  
                                                        Bilder från Brandnews 2005. 
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5. Diskussion  
Design är en självklar del av vår kultur, konsumenterna vill ha snygga och bra produkter till 

rimliga priser. Ett problem är att många konsumenter inte bry sig om de köper original eller 

en kopia. Kan de få samma vara till ett lägre pris är de mer intresserade av det lägre priset. 

 

Om formgivare inte får betalt för det arbete och den tid som de lägger ner på att skapa nya 

produkter, finns risken att många tröttnar på att formge och tillverka nya produkter. Detta kan 

leda till att det snart inte finns något  attraktivt att kopiera eller låta sig inspireras av.  

 

För att formgivare ska känna att det är värt att formge nya produkter, måste det finnas skydd 

som är lättförståliga och inte allt för kostsamma. Plagiat skydd är inget som en formgivare 

prioriterar om det tar tid och är kostsamt. Som formgivare vill man i första hand se om det 

finns ett intresse för produkten och om det är en produkt att satsa på. I dag är risken stor att 

när man får respons på att produkten är bra och känner att det är något att satsa på, så kan det 

vara för sent eftersom ett plagiat fredan finns på marknaden. Vissa lagar kräver att produkten 

inte är visad för allmän beskådan för att få skydd. 

 

Visst finns det lagar som kan skydda design men det är en annan sak att verkligen sätta ned 

foten och utnyttja de rättigheter som erbjuds. Att driva en process är både tidskrävande och 

kostsamt. Både Åsa och Bodil påpekar att som formgivare är det svårt att driva en rättsprocess 

mot storföretag och det kan bli väldigt kostsamt och dra ut på tiden. Att driva en rättprocess m 

är därför ingen självklarhet. I de fall som jag granskat Elflugan och Mini Maglite handlade  

det om stora summor och rättsprocessen om Elflugan tog sju år.  
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Diskussion 

 
Det är svårt att hitta en balans i lagstiftningen som känns rättvis utifrån alla utgångspunkter 

vilket är värt att tänka på. Lagarna måste också alltmer anpassas till internationell standard i 

och med att de flesta svenska formgivare och designföretag idag har en marknad som sträcker 

sig långt utanför landets gränser. Behovet av designskydd är inte begränsat till Sverige. 

Kopior kan förekomma i vilket land som helst i världen. 

EU har arbetat fram ett gemenskapsformskydd, som är giltigt i samtliga 25 medlemstater, 

vilket ska göra det lättare att snabbt stoppa ett pågående intrång. Ett problem är att skyddet 

inte är helt pålitligt och det diskuteras ofta om skyddets hållbarhet och dess skyddsomfång. 

Ansökningar granskas inte materiellt och därför blir det svårt att veta hur starkt skyddet är.  

Först om det skulle bli tal om intrång avgörs det om kraven uppfylls och vilket skydd man kan 

förlita sig på. Har en registrering skett utan att kraven varit uppfyllda kan det enkelt hävas. 

Man kan då ha lagt ner tid och pengar på ett skydd som man ändå inte kan få nytta av. Det 

finns till och med riska att själv bli anklagad för plagering och därmed hamna i en kostsam 

process. Det måste finnas skydd man kan lita på fullt ut som formgivare, om man ska känna  

trygghet i och med att ta fram nya produkter. 

 

Som formgivare måste man vara påläst för att veta vad man har rätt till och vilka skydd som 

finns. Det finns ett förslag från utbildningsdepartementet att studenter som läser design ska få 

grundläggande kunskaper om immateriella rättigheter och  

offentlighetsprincipen. Detta tror jag skulle vara bra för att ge formgivarna mer kunskap om 

vad det finns för risker och vilka olika form av skydd det finns och innebörden av dessa. 

 

 Man måste även veta att det finns andra skydd än lagarna.  I en artikel i affärsvärlden 

påpekade en advokat att han trodde att vi skulle få se långt fler processer om det fanns bättre 

rätts-/eller försäkringsskydd i dessa sammanhang. Eftersom förloraren även får betala 

motståndarens kostnader kan sådana tvister uppgå till betydande belopp. 
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Slutsats 
 

 

6.Slutsats 
Det är vikigt för den som har en ide att först göra en marknadsundersökning, innan 

ansökningar om olika former av skydd lämnas in. Detta för att ta reda på hur förutsättningarna 

ser ut för den egna iden. 

Är min design ny? Vad har konkurrenterna för sig?  

Förundersökningen gör att man skaffar sig kunskap om vilka patent, mönster eller 

varumärken som finns. Man undviker då att begå intrång i andras rättigheter.  

Effekten av att inte fullgöra sin undersökningsplikt kan bli att drabbas av större skadestånd 

om man begår intrång om undersökningen försummats än vad man annars skulle göra  

 

Gemensamt för att få skydd i någon form är att produkten måste vara ny och annorlunda från 

sådant som redan finns. Skyddsformer ger dig chansen att ta var på din rikedom. Genom att 

skydda din uppfinning, din design eller ditt varumärke hindrar du andra från att kopiera dig. 

Därmed ökar dina möjligheter att tjäna pengar på dina produkter och tjänster. 

 

Det är viktigt att dokumentera allt så att det finns bevis om någon skulle göra intrång på din 

ide. Det är en storfördel att kunna vissa hur du gått tillväga och när iden föddes. 

 

Använder någon din registrerade design utan tillstånd kan detta innebära att den gör sig 

skyldig till intrång. Om detta händer kan du vända dig till allmän domstol och domstolen kan 

förbjuda den som gjort intrång att fortsätta med det och besluta om skadestånd.  
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