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Sammanfattning 

Under de senare åren har media visat på en stor konflikt mellan elektronikjättarna Apple 

och Samsung gällande olika immateriella rättigheter avseende så kallade smartphones och 

läsplattor. Ett av dessa immatrialrättsliga områden är designskydd. Frågan om hur och i 

vilken omfattning dessa produkter skyddas är därför aktuellt och det uppsatsen behandlar. 

Design skyddas i Sverige normalt genom Mönsterskyddslagen, men även 

Upphovsrättslagen kan tänkas skydda ett bruksföremåls utseende, som till exempel 

mobiltelefoner och läsplattor. Vid sidan av den svenska lagstiftningen finns även ett EU-

rättsligt skydd från Mönsterskyddsförordningen.  

Upphovsrättslagen kan eventuellt tänkas ge skydd åt mobiltelefoners och läsplattors 

utseende, men rättsläget är osäkert. Det är något som författaren kritiserar då detta 

inkräktar på området för det normala skyddet för designskydd. Både den svenska 

mönsterskyddsrätten och det EU-rättsliga skydd som finns kan skydda mobiltelefoner och 

läsplattor. Skyddsomfånget är dock troligen inte större än att rent praktiskt skyddas 

produkterna endast mot rena efterbildningar. 

  



 

 

Abstract 

In recent years the media has portrayed a great conflict between the electronics giants 

Apple and Samsung regarding various intellectual property rights relating to so-called 

smartphones and tablets. One of the areas of intellectual property where there is con-

flict is the area of design protection. The thesis investigates on the matter of how and 

to what extent such devices are protected. 

Design protection in Sweden is normally provided by the Design Protection Act, but 

the Copyright Act might also protect an object's appearance, such as mobile phones 

and tablets. In addition to the Swedish legislation there is also EU legislation in form 

of a regulation for the protection of designs. 

The Copyright Act could conceivably provide protection for mobile phones and tab-

lets appearance, but the legal situation is uncertain. The idea of design protection 

from this legislation is something the author criticizes as it encroaches on the area of 

the normal protection legislation for design protection. Both the Swedish Design 

Protection Act and the EU legislation cover the protection of the design of mobile 

phones and tablets. The scope of protection is however probably not greater than 

that in practice the products will only be protected against designs that is copies. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom mobiltelefonibranschen är stämningar vanliga. I april 2011 stämdes Samsung av 

Apple för intrång med Galaxymodellen på Apples iPhone. I oktober samma år pågick över 

20 design- och patentmål i världen gällande detta. Utrymmet för att designa en 

mobiltelefon eller läsplatta är litet och konkurrensen på marknaden hård. Med tanke på 

ovanstående är det intressant att ställa frågan vad som faktiskt går att skydda i en sådan 

produkts utseende. Å ena sidan om ett skydd är för brett kan det tänkas hämma andra 

tillverkare, men om ett skydd å andra sidan är för smalt kan det riskera vara verkningslöst. 

Den lag som primärt skyddar en produkts utseende i Sverige är Mönsterskyddslagen 

(1970:485) (ML). ML genomgick vissa förändringar i och med införandet av direktiv 

98/71/EG (direktivet). Även Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk (URL) kan tänkas skydda en produkts utseende. Vid sidan av den svenska 

lagstiftningen finns dessutom ett inom EU gemensamt system för formgivningsskydd i och 

med rådets förordning (EG) nr 6/2002.  

1.2 Syfte och avgränsning 

I denna kandidatuppsats frågan om designskydd av så kallade smartphones och läsplattor. 

Kan de designskyddsregler som finns i Sverige skydda en mobiltelefons eller läsplattas 

utseende och i så fall i vilken utsträckning?  

Uppsatsen avgränsas till skyddet för utseendet på mobiltelefoner, närmare bestämt så 

kallade smartphones som till exempel IPhone, samt läsplattor som till exempel IPad. 

Anledningen till att mobiltelefoner av ”äldre” typ avgränsas bort är att utrymmet för design 

torde vara större där. Något framtida problem med mönsterskyddsintrång av den äldre 

sortsens telefoner torde inte heller vara aktuellt med den utveckling som är på 

produktmarknaden idag, varför dessa produkter är ointressanta. I vilket fall bör möjligheten 

att variera den typen av mobiltelefon skilja sig från smartphonens. Även läsplattor 

innefattas i uppsatsen då de till utseende mer eller mindre är en större kopia av en 

smartphone. Den juridiska frågan bör således inte skilja sig produkterna emellan. 

Uppsatsen avgränsas till gällande svensk rätt samt EU-rätt. Endast den lagstiftning som 

avser att skydda en produkts utseende inkluderas. Patentfrågor kommer därför inte att 
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behandlas, då patent är ett ide-skydd, inte ett designskydd. Uppsatsen intresserar sig endast 

för frågan om designskyddets omfattning. Således kommer frågor om prioritering inte att 

diskuteras då detta är en behörighetsfråga, även om prioritering hör till mönsterrätten. 

1.3 Metod och material 

För fastställande av gällande rätt används en rätthierakisk metod. Detta innebär att i första 

hand beaktas lagstiftning, följt av förarbeten och praxis. 

Den svenska lagstiftning som används är ML samt URL. ML är den huvudsakliga 

lagstiftningen i Sverige för att skydda design och är därmed självskriven för denna uppsats. 

URL kan tänkas skydda en produkts design, och kommer därför också att behandlas. 

Det innebär att för intern svensk rätt gäller i första hand används det aktuella direktiv som 

finns på området tillsammans med svensk lag som källa, följt av förarbeten till stöd. 

Förutom direktiv, lag och förarbeten används också rättsfall från praxisbildande domstolar 

för att klargöra rättsläget. Gällande URL har förutom lagstiftningen förarbeten, praxis och 

doktrin beaktats. 

Den EU-lagstiftning som är aktuell i uppsatsen är Mönsterskyddsdirektivet samt 

Mönsterskyddsförordningen. Direktivet är implementerat i svensk rätt genom ML. Den 

aktuella förordningen ger tillgång till ett skydd på EU-nivå och behandlas därför 

självständigt. Här har även doktrin bidragit vid undersökningen av hur förordningen 

fungerar.  

Gällande gemenskapsformgivning har rättspraxis beaktats med viss försiktighet. Av de tre 

EU-relaterade fall som nämns presenteras två endast ur en mediasyn, vilket ger ett svagt 

underlag för en djupare juridisk diskussion. Det är dock tillräckligt för att faställa resultatet 

av rättsfallen. Det tredje EU-relaterade fallet diskuteras utifrån domstolens dom och 

betraktas därför som praxis. 

Förutom intern svensk rätt och EU-rätt behandlas de internationella konventioner och 

avtal som författaren anser har störst vikt på området, för att ge läsaren en förståelse av det 

internationella behov som finns och ge underlag för analysen. De konventioner och avtal 

som valts bort behandlar i första hand registreringsförfaranden, inte skyddsomfång. Även 

här har doktrin varit till stor hjälp, samt också WIPO:s hemsida. 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med att kapitel två ytligt förklarar behovet av designskydd, vad design 

och designskydd fyller för funktion samt vilken den relevanta lagstiftningen är. Därefter 

följer i tredje kapitlet en beskrivning av de för frågan väsentliga internationella avtal och 

konventioner. I uppsatsens fjärde kapitel kommer sedan en presentation av den gällande 

inhemska lagstiftningen. Först undersöks URL:s möjligheter att ge skydd för design, följt 

motsvarande för ML. Efter den svenska interna rätten följer det EU-rättsliga 

gemenskapsskyddet i uppsatsen femte kapitel där de två olika skydden 

mönsterskyddsförordningen ger presenteras. I uppsatsens sjätte kapitel ges en kort 

genomgång av den kända konflikten mellan elektronikföretagen Apple och Samsung, samt 

en undersökning av ett urval av de EU-rättsliga gemenskapskyddsmål parterna inblandats i. 

Uppsatsen avslutas med en analys av rättsläget och problemet i sjunde kapitlet och en 

slutsats i åttonde kapitlet. 
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2 Behovet av skydd och relevant lagstiftning 

2.1 Produkters utseende 

Utseendet på i stort sätt alla produkter i vår omgivning är resultatet av en medveten design. 

Utseendet på kläder, hemelektronik, bilar och möbler såväl som detaljer som kontakter och 

fästen är uttryck för en genomtänkt design. Vad är då designens funktion, och är den 

funktionen skyddsvärd? 

2.2 Designens funktion 

Design är framför allt viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Produkter är designade att fylla 

ett visst behov som en till exempel viss funktion eller att vara ergonomiskt vänliga att 

använda. Att utforma produkter på ett visst sätt kan också vara en del av strategin vid 

marknadsföringen. Produkter inom hemelektronik och telekommunikation blir allt mer 

jämnbördiga vad gäller prestanda, och då blir produktens utseende ett viktigt 

konkurrensverktyg att särskilja sig mot andra tillverkare.1 

2.3 Behovet av skydd 

Att utveckla en produkt innebär bland annat självklart att bestämma utseendet på 

produkten. Utseendet på en produkt har ett kommersiellt värde då det är utseendet som 

gör en produkt tilltalande. Ett effektivt skydd av design på produkter är därför nödvändigt 

för ekonomisk utveckling.2 

I vissa fall är det en tämligen lätt procedur och styrs till stor del av produktens funktion, 

medans andra produkter ger större utrymme för ett säreget utseende. I vissa fall är formen 

mer eller mindre given, men utseendet kan variera ändå. En tröja kan till exempel inte ha 

särskilt många olika former, men kan utmärka sig med motiv och färgsättning. Oavsett 

produkt måste resurser avsättas för utformningen av en produkts utseende, ibland mer och 

ibland mindre. Det står med andra ord klart att det finns kostnader kopplade till att ta fram 

designen. En del av priset som betalas för en produkt måste alltså anses vara tänkt att täcka 

dessa utvecklingskostnader.  

En tillverkare som kopierar utseendet på en produkt får då fördelen att slippa 

utvecklingskostnaderna, vilket leder till att denne tillverkare också kan sätta ett lägre pris än 

                                                 
1 SOU 2001:68 sida 83. 

2 http://www.wipo.int/designs/en/about_id.html 130505, 12:29 

http://www.wipo.int/designs/en/about_id.html
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vad utvecklaren kan, då den sistnämnde måste täcka större kostnader. Utan ett skydd för en 

produkts utseende är med andra ord intresset för att utveckla en bättre design lägre, då 

andra kan använda sig av denna design till ett billigare pris. Ett annat hot kopior utgör mot 

orginaltillverkaren kan tänkas vara om kvalitén på kopian är lägre, till exempel sämre 

hållbarhet eller lägre prestanda. Detta skulle kunna påverka marknadens förtroende för 

originalprodukten och därmed sänka dess värde, vilket alltså ger ytterligare en anledning till 

att ett skydd för design är önskvärt. De intressen som skyddas är i första hand ekonomiska. 

2.4 Relevant lagstiftning 

De flesta länder har lagstiftning för att skydda en produkts utseende. I Sverige är det 

framför allt Mönsterskyddslagen3 (ML) som skyddar produkters utseende, men även 

Upphovrättslagen4 (URL) kan tänkas skydda en produkts utseende. Den svenska 

lagstiftningen om mönsterskydd har anpassats utifrån harmonierande EU-direktiv.5  

Det finns internationella avtal som påverkar möjligheten till skydd av immateriella 

rättigheter. När det gäller skydd av produktutseende är de relevanta avtalen huvudsakligen 

Bernkonventionen, Pariskonventionen och TRIPS-avtalet. 

Inom EU finns det, förutom nationella lagstiftningar, ett gemenskapsskydd infört genom 

Mönsterskyddsförordningen.6 

                                                 
3 Mönsterskyddslagen (1970:485). 

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

5 Direktiv 98/71/EG. 

6 Rådets förordning (EG) nr 6/2002. 



 

 
6 

3 Internationella avtal 

I och med en större internationell marknad blir det viktigare med internationella avtal, då 

enbart nationella lagstiftningar inte ger ett tillförlitligt skydd. De avtal och konventioner 

som är av störst vikt på området för designskydd presenteras nedan.7  

3.1 Bernkonventionen 

Bernkonventionen var det första stora internationella avtalet kring upphovsrätt och startade 

1886.8 Det finns idag 1669 avtalsstater. Konventionen bygger på två principer, nämligen 

nationell behandling och minimirättigheter.10 

Konventionens Artikel 2 ger vad som ska skyddas enligt denna. Likt URL ges en icke 

uttömmande lista på en bred mängd skyddade typer av verk, och i stort sätt all typ av 

artistiskt arbete torde innefattas. Inga klara definitioner görs dock vilket ger mycket makt åt 

konventionsländerna att styra över detta i sin lagstiftning.11 

Den första grundläggande principen, nationell behandling, innebär att ett utländskt verk 

från en annan konventionsstat inte får behandlas sämre än inhemska verk.12 Det finns dock 

en begränsning i konventionens skydd gällande design. Om ett verk är skyddat enbart 

under en speciell designskyddslagstiftning i ett konventionsland behöver inte andra 

konventionsländer ge konventionsskyddet till det verket.13 Det bör noteras att denna regel 

endast slår till om ett verk är enbart skyddat av speciell lagstiftning, så om ett dubbelt skydd 

är aktuellt i huvudlandet gäller detta ej.14 

Den andra grundläggande principen, minimirättigheter, sätter en minimistandard av 

skyddet. För det första måste skyddet ges utan några formaliteter, något registeringskrav 

eller liknande är inte tillåtet.15 För det andra måste skyddet innefatta rätten att kopiera16, 

                                                 
7 Design law in Europe sida 425. 

8 Design law in Europe sida 425. 

9 http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15 130421, 00:08 

10 Design law in Europe sida 425. 

11 Design law in Europe sida 426. 

12 Bernkonventionen Art 2.1. 

13 Bernkonventionen Art 2.7. 

14 Design law in Europe s. 428. 

15 Bernkonventionen Art 5.2. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15
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bearbeta17 och göra verket tillgängligt för allmänheten18. Generellt gäller att skyddet måste 

gälla under minst 50 år efter skaparens död. När design skyddas som artistiskt verk kan 

dock skyddstiden begränsas till minimalt 25 år efter att verket skapats.19 

3.2 Pariskonventionen 

Pariskonventionen för industriellt rättsskydd var det första stora internationella avtalet 

gällande patentskydd och stiftades 1883.20 Det finns idag 174 avtalsstater.21 

Pariskonventionen inkluderar sedan 195822 en regel om att ett skydd för industriell design 

ska finnas i avtalsstaterna.23 

Även om industriell design ska skyddas i avtalsstaterna så finns ingen definition för 

begreppet i konventionen. Inte heller finns några bestämmelser kring vad skyddet ska 

innefatta. De regler som finns hanterar prioritering och andra registreringsrelaterade 

frågor.24 

3.3 TRIPS 

TRIPS-avtalet (Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights) är en 

internationell överenskommelse som handhas av Världshandelsorganisationen (WTO). 

Avtalet är ett supplement till Bernkonventionen och Pariskonventionen och är utarbetade 

därefter.25 Alla WTO-medlemmar är bundna av avtalet,26 vilket idag uppgår i 159 stater.27 

                                                                                                                                               
16 Bernkonventionen Art 9.1. 

17 Bernkonventionen Art 12. 

18 Bernkonventionen Art 11. 

19 Bernkonventionen Art 7.4. 

20 Design law in Europe sida 432. 

21 
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&
search_what=C&treaty_id=2 130427 22:22 

22 Design law in Europe sida 432. 

23 Pariskonventionen Art 5 quinquies. 

24 Design law in Europe sida 432-433. 

25 Design law in Europe sida 435-436. 

26 http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripfq_e.htm 130428, 11:31 

27 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 130428 11:32 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&treaty_id=2
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&treaty_id=2
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripfq_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
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Avtalet binder avtalsstaterna att följa vissa bestämmelser i Bernkonventionen och 

Pariskonventionen. De rättigheter som följer av Bernkonventionens artiklar 1-21 gäller 

TRIPS-medlemmarna oavsett medlemskap i Bernkonventionen.28 För Pariskonventionen 

gäller att TRIPS-medlemmarna är bundna av artiklarna 1-12 samt 19.29 

Till skillnad från Pariskonventionen försöker TRIPS-avtalet definiera vilka formgivningar 

som ska skyddas. Enligt avtalet ska industriell design skyddas om den är självständigt 

skapad samt ny eller originell.30 Liksom andra konventioner finns dock ingen definition på 

vad som omfattas av begreppet design eller annan vägledning på avgränsningen mellan 

industriell design och andra skyddsområden.31 

Suthersanen kommenterar att kriteriet "ny eller originell" är lite underligt, då ny och 

originell tycks vara alternativa, samt att begreppet "originell" kan tänkas inkräkta på 

begreppet "självständigt skapad". Det är inte heller uppenbart om medlemsstaterna kan 

lägga till ytterligare kriterier.32 

TRIPS-avtalet stipulerar ett skyddsmässigt minimikrav på ensamrätt att tillverka, sälja och 

importera designen eller kopior på designen.33 Skyddet ska vara i minst tio år.34 

3.4 Sammanfattning 

De internationella avtal och konventioner som finns förspråkar visserligen att skydd ska 

finnas, men definierar dåligt, eller inte alls, hur design ska definieras eller vad kraven för 

skydd är.  

                                                 
28 TRIPS-avtalet Art 9.1. 

29 TRIPS-avtalet Art 2.1. 

30 TRIPS-avtalet Art 25.1. 

31 Design law in Europe sida 437. 

32 Design law in Europe sida 437. 

33 TRIPS-avtalet Art 26.1. 

34 TRIPS-avtalet Art 26.3. 
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4 Intern svensk rätt 

4.1 Upphovsrättslagen 

4.1.1 grundläggande 

Enligt regeringsformen ska författare, konstnärer och fotografer ha rätt till skydd för sina 

verk.35 Detta skydd är uppfyllt i och med URL. Två former av rättigheter följer av 

lagstiftningen. Dels finns en ekonomisk rätt i att få ersättning för nyttjande av arbetet. Dels 

finns en ideell rätt mot missbruk och kränkning av det konstnärliga anseendet.36 

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

oavsett om det är 

1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 

2. datorprogram, 

3. musikaliskt eller sceniskt verk, 

4. filmverk, 

5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 

6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 

7. verk som kommit till uttryck på något annat sätt."37 

Lagrummet ger upphovsrätt gällande alla litterära eller konstnärliga verk, samt ger en 

definition av detta begrepp. De första sex punkterna är visserligen vida, men ändå klart 

avgränsade till en viss typ av alster. Punkt sju ger dock utrymme för alla övriga verk, vilket 

ger begreppet litterärt eller konstnärligt verk ett potentiellt väldigt brett 

tillämpningsområde. Även Bernitz kommenterar att begreppet innefattar praktiskt taget alla 

kulturprodukter och medieinnehåll.38  

I motsats till det vanliga designskyddet enligt ML framgår det även att skyddet skapas i och 

med att verket skapas. Det finns alltså inga registreringsförfaranden som krävs för att 

                                                 
35 2 kap 19 § RF. 

36 Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens sida 27-28. 

37 1 kap 1 § 1 st URL. 

38 Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens sida 30. 
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skyddet ska uppstå. Rättigheten är dock som övriga skydd en förmögenhetsrätt, och kan i 

huvudsak överlåtas.39 

4.1.2 Verkshöjd 

För att ett verk ska skyddas enligt URL måste det uppvisa viss självständighet och 

originalitet.40Denna miniminivå kallas normalt verkshöjd, och fyller samma funktion som 

särprägelrekvisitet för mönsterskyddsreglerna. Vad som krävs för att nå verkshöjd är utrett 

i praxis, och kraven är satt tämligen lågt som demonstreras nedan. Den mängd praxis som 

finns är dock liten och spridd över lång tid, vilket ger att det är svårt att dra säkra 

slutsatser.41 

Ett verktyg som kommer till hjälp vid bedömningen av verkshöjd är det så kallade 

dubbelskapandekriteriet. Kriteriet har omnämnts i förarbete42, något som HD betonar i 

fallet "golvskivan"43. Kriteriet innebär att för att upphovsrättsskydd förutsätter att verket 

innehar en sådan originalitet att risken för att någon annan oberoende skapar ett liknande 

verk är minimal. HD betonar dock också att kriteriet endast är att betrakta som en 

hjälpregel.44 

4.1.3 MagLite-fallet 

Frågan är då om en så relativt enkel design som en smartphone eller läsplatta är kan tänkas 

nå verkshöjd. Någon praxis om specifikt dessa föremål går ej att finna i svensk praxis, dock 

så prövades år 2009 om en handhållen ficklampa av märket MagLite är skyddad av 

upphovsrättsreglerna.45 Domstolen konstaterar i sina domskäl att skydd för bruksföremål är 

tänkt att tillgodoses av mönsterskydd, men att det inte finns något hinder mot att samma 

föremål skyddas även upphovsrättsligt. Det framhålls dock att ett upphovsrättsligt skydd på 

industridesignföremål kan hämma konkurrens och möjligheterna till produktutveckling.  

                                                 
39 Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens sida 30. 

40 Prop 1960:17 sida 379. 

41 Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens sida 50-51. 

42 Prop 1988/89:85 sida 27. 

43 Kallad så av Bernitz, se Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens sida 46-47. 

44 NJA 2004 s. 149. 

45 NJA 2009 s. 159. 
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Även i detta fall nämner domstolen att dubbelskapandekriteriet kan vara till hjälp för att 

avgöra verkshöjd. Ett brukskonstföremål kan tänkas vara svårare att variera och därför kan 

kravet för verkshöjd sättas något lägre. I de fall då graden av originalitet är låg men 

upphovsrättsligt skydd ändå är motiverat så begränsas dock skyddsomfånget.  

I sina domskäl jämför domstolen MagLite-lampan med andra tidigare ficklampor och 

konstaterar att även om konstruktionen är densamma, troligen av tekniska skäl, så ger den 

ett annat intryck med sin slanka utformning jämfört de övriga som ger ett mer robust 

intryck. Utformningen kring lamphuvudet som ger en mer jämn övergång från staven är 

också något domstolen nämner som förstärker detta. 

På grund av ovan nämnda anledningar anses MagLite-lampan erhålla en egen identitet och 

höja sig över ett banalt utseende. I och med detta anser domstolen att lampan når kravet av 

verkshöjd. Domskälen avslutas med att konstatera att även om lampan i detta fall uppnår 

verkshöjd är det ett gränsfall. 

4.2 Mönsterskyddslagen 

4.2.1 Mönsterskyddslagens bakgrund 

Det moderna mönsterskyddet i Sverige infördes i och med mönsterskyddslagen 197046 som 

under vissa förutsättningar ger ensamrätt till brukande av ett visst mönster, vad som 

normalt kallas mönsterrätt. 

4.2.2 Syftet med mönsterskydd 

Mönsterrätt är då den kan överlåtas en förmögenhetsrätt47, och har således ett ekonomiskt 

värde. Att skapare av mönster vill skydda sin investerade tid är naturligt. Tillverkare av 

populära produkter som till stor del marknadsför sig med produktens utseende vill inte att 

billiga kopior kommer in på marknaden, dels för att det kan skada deras egna 

försäljningssiffror, dels för att det kan skada det egna varumärket om lägre kvalitativa varor 

med samma utseende kan förväxlas med den egna. Mönsterrätt skyddar alltså i huvudsak 

ekonomiska intressen. Det påståendet stöds även av 7 § 1 p ML, som undantar privat bruk 

utan vinstsyften från mönsterskyddet. 

                                                 
46 Prop 1969:168. 

47 Prop 2001/02:121 sida 34. 
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Effekten av mönsterskydd framgår av 1 a § ML, nämligen en ensamrätt till mönstret i fråga. 

Enligt Bernitz med flera så är mönsterskyddslagens syfte att ”[...]bereda skydd åt ny och 

särpräglad formgivning vare sig det gäller hantverks- eller industriprodukter och vare sig 

det är fråga om prydnads- eller nyttoföremål.”48  

4.2.3 Mönsterskyddets rekvisit 

Endast det som betraktas som mönster kan få mönsterskydd. För att mönsterskydd ska 

uppstå krävs att två rekvisit är uppfyllda. Dessa framgår av 2 § ML. För det första måste 

mönstret i fråga vara en nyhet. För det andra måste mönstret i fråga vara särpräglat. Vad 

dessa begrepp innebär förklaras nedan. 

4.2.3.1 Mönster 

Mönster definieras i 1§ 1st 1p ML som ”[...]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”. 

Det är alltså framför allt dessa kriterier som definierar mönsterbegreppet. Listan är dock 

inte uttömmande, även andra kriterier kan tänkas innefattas.49 Sedan direktivet infördes 

innefattar mönsterskyddet även ”icke-fysiska” produkter, såsom typsnitt och layouter.50  

Med mönster menas helhetsintrycket en produkt ger, enligt propositionen ”[...]inte var 

detalj för sig utan det helhetsintryck dessa skapar hos betraktaren, sedda tillsammans.”51 

Den här distinktionen mellan delar av mönster och helhetsintrycket av ett mönster är viktig 

att göra, eftersom två mönster skulle kunna ha liknande former, färger eller liknande, utan 

att för den skull ge samma helhetsintryck. 

4.2.3.2 Nyhet 

Det första av de två rekvisit som krävs för att mönsterskydd enligt ML ska kunna 

registreras är enligt 2 § 1st ML att mönstret i fråga är en nyhet. Vad som menas med nyhet 

framgår av 2 § 2st ML, och innebär att att ett mönster anses som nytt om ”[...]inget 

                                                 
48 Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens sida 193. 

49 Prop 2001/02:121 sida 45. 

50 Prop 2001/02:121 sida 2, 43. 

51 Prop 2001/02:121 sida 45. 
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identiskt mönster har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan eller, 

om prioritet åberopas enligt 8-8d §§, före prioritetsdagen”. 

Ett nytt mönster måste alltså skilja sig i utseende från tidigare kända mönster för att gå 

skydda. Att endast skilja sig till utseendet är dock inte tillräckligt. Stycket anger också att 

mönster som är liknande ska betraktas som identiska ”[...]om skillnaderna föreligger endast 

i oväsentliga avseenden”. Alltså kan liknande kopior av en produkt kunna tänkas inkräkta 

på en mönsterrätt.  

Vad som är ”allmänt tillgängligt” är uppenbart ett viktigt begrepp för möjligheten att få 

mönsterskydd. Begreppets innehåll beskrivs i 3-3a §§ ML. Den grundläggande principen är 

att ett mönster anses allmänt tillgängligt om ”[...]det har offentliggjorts i samband med ett 

registreringsförfarande eller på annat sätt.” Vidare gäller också att mönstret anses allmänt 

tillgängligt om det har ”[...]förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller annat blivit 

känt.” 52 

Att mönstret faktiskt blivit känt krävs inte, enbart risken att mönstret kunde blivit känt 

enligt ovanstående omständigheter räcker för att hindra nyhetskravet.53  

Som noteras i propositionen så gällde nyhetskravet i den tidigare lagstiftningen hela 

världen, men är i och med direktivet begränsat till vad fackkretsar inom unionen rimligen 

kan känt till som kan vara nyhetshindrande.54 Värt att notera är att det är fråga om vad 

fackkretsar kunde känt till, det finns inget krav uppställt på att det nyhetshindrade mönstret 

faktiskt ska komma härröras från en unionmedlem.55 Resten av världens marknad spelar 

alltså helt klart en roll. Ett mönster behöver således inte ens finnas på unionens marknad 

för att vara nyhetshindrande, så länge den är känd nog för att fackkretsar i denna ska ha 

kunna ha haft kännedom om den. 

4.2.3.3 Särprägel 

Det andra rekvisitet för att mönsterrätt ska kunna registreras är enligt 2 § 1 st ML att 

mönstret i fråga är särpräglat. Vad som avses med särpräglat förklaras i 2 § 3 st ML. 

Lagtexten ger att ett mönster anses ha särprägel om ”[...]en kunnig användares 

                                                 
52 3 § 1 st ML. 

53 Prop 2001/02:121 sida 50. 

54 Prop 2001/02:121 sida 50. 

55 Jmf Art 6 i direktivet. 
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helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har 

gjorts allmänt tillgänglig före den dag som anges i andra stycket.” 

Den dag som anges i andra stycket avser dag för registreringsansökan alternativt 

prioritetsdagen. Vad som är helhetsintrycket kan skilja sig i olika branscher. I vissa 

branscher är möjligheten att variera mindre än i andra, dels på grund av hur många mönster 

som finns tillgängliga i branschen sen tidigare, dels på hur mycket variation produkten i 

fråga tillåter. Därför har lagstiftaren angett att möjligheter till variation för det specifika 

mönstret måste få inverka vid bedömningen om särprägel, ett mönster som är svårare att 

variera bör få vara mer likt andra mönster än om variationsutrymmet är stort.56 I 

propositionen anges att kravet på särprägel ska anses motsvara det förr gällande kravet på 

väsentlig skillnad.57  

4.2.4 Särprägelns problematik 

När det för det första ska ske en bedömning på om helhetsintrycket av en produkt skiljer 

sig från en annans, och för det andra hur strikt den bedömningen är skiljer sig inom olika 

produktområden, så uppstår som vid alla andra subjektiva bedömningar 

gränsdragningsproblem. Hur högt eller hur lågt ska ett skillnadskrav ställas, hur 

helhetsintrycket bestäms och om en produkt över huvud taget kan ha särprägel är frågor 

som behöver ställas. 

4.2.4.1 Det kvalitativa kravet för särprägel 

Som anges i 4.2.3.3 ovan måste ett mönster för att vara särpräglat skilja sig från vad som är 

känt sen tidigare. Endast simpla ändringar från allmänt tillgängliga mönster är inte 

tillräckliga som visas i ett fall där frågan var om särprägel gällande om ett textilmönster 

uppnådde särprägel.58 I fallet vägras ett textilmönster registrering i såväl Patentbesvärsrätten 

som i Regeringsrätten. I patentbesvärsrättens dom utvecklar patenträttsrådet Deijenberg att 

mönstret på textilen i fråga är banalt, och endast färgsättningen skulle kunna ha en inverkan 

på avgörandet. Inte heller regeringsrätten lade någon vikt vid mönstersättningen. Ett visst 

mått av kvalitativt skapande krävs alltså då ett alltför simpelt mönster inte når kravet på 

särprägel. 

                                                 
56 Prop 2001/02:121 sida 111. 

57 Prop 2001/02:121 sida 110. 

58 RÅ 1982 2:9. 
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4.2.4.2 Detaljer och profilers betydelse för helhetsintrycket 

Författaren ställer sig frågan hur mycket vikt som ska läggas på profilens kontra detaljers 

utseende på en produkt när helhetsintrycket ska bedömas? I ett fall där frågan om särprägel 

förelåg gällande ett saxverktyg59 lade Högsta domstolen vid jämförelsen stor vikt vid 

produkternas profiler, proportioner och vinklar, och lade en jämförelsevis låg vikt vid de 

skillnader i detaljutseende som fanns. I ett annat fall från patentbesvärsrätten gällande 

särprägel av en hörselkåpa60 grundande klaganden sin talan på att det var endast detaljerna, 

så som knappar och mikrofon, som utgjorde skillnaden och det inte skulle räcka för att 

särprägel skulle uppstå. Motparten hävdade att detaljerna visst måste få spela in i 

bedömningen. Patentbesvärsrätten uttalade sig inget om detaljernas betydelse i sina 

domskäl, den bedömde dock den bestridda hörselkåpan som särpräglad. 

Detaljers betydelse kontra profilens har alltså bedömts olika i olika mål. Fallet med 

hörselkåpan är visserligen betydligt nyare än fallet med saxverktyget, men produkterna är 

också av olika natur och utseende. Någon generellt bestämd regel angående hur profil och 

detaljer spelar in i bedömningen tycks inte gå att finna i praxis, bara att de faktiskt spelar in. 

4.2.4.3 Lite utrymme för variation 

Som anges i kap 2.3.4 ovan påverkar möjligheten för variation för en produkt på hur 

särprägel bedöms. Det finns flera exempel på detta ur praxis. Ett fall handlar om särprägel 

på aluminiumprofil61 där domstolen tydligt markerar detta då den i sina domskäl säger att 

”Variationsutrymmet för de aktuella aluminiumprofilernas utseende är begränsat vilket 

innebär att även små skillnader kan medföra att kravet på särprägel är uppfyllt”. Alltså 

måste det vid bedömningen av särprägel först bedömas vilket utrymme för variation det 

finns på produktområdet.  

                                                 
59 NJA 1990 s. 168. 

60 PBR-mål nr 04-257 (NIR 2007 sida 595). 

61 PBR-mål nr 06-114 (finns även i Patent Eye 2008/7 sida 22ff.) 
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5 Gemenskapsskydd 

5.1 Inledning 

Förutom nationell lagstiftning finns inom EU dessutom europeiskt formgivningsskydd 

infört i och med Rådets förordning (EG) nr 6/2002. Förordningen infördes då det bland 

annat ansågs att direktivet inte harmoniserade mönsterskyddet inom unionen på ett 

tillfredställande sätt.62 Det nämns i ingressen att ett mer lättillgängligt system är väsentligt 

för gemenskapens näringsliv.63 Likväl anges det även i ingressen att materiella bestämmelser 

i förordningen bör anpassas till motsvarande i direktivet.64  

Inom förordningen finns två olika möjligheter till skydd som beskrivs nedan. Dels finns det 

en traditionell metod som ger skydd vid registrering, dels finns det ett oregistrerat skydd 

som liksom namnet antyder inte kräver registrering. Anledningen till denna uppdelning är 

en vilja att tillfredsställa alla industriers behov i så stor mån som möjligt.65 Olika industrier 

har olika behov. Vissa produkter har så kort kommersiell livslängd att skyddstiden är 

underordnad det arbete en registrering innebär. Andra produkter har en längre livslängd, 

och ett djupare skydd är önskvärt med större rättslig säkerhet.66 

Det är Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) som handhar 

gemenskapsformgivningar, kallad byrån för harmonisering inom den inre marknaden, eller 

byrån, i den svenska versionen av förordningen.67Det alltså till denna myndighet ansökan 

om gemenskapsformgivning lämnas.68 Det är även möjligt att lämna en sådan ansökan till 

en medlemsstats centrala myndighet för industriellt rättsskydd, eller till Benelux 

formskyddsbyrå.69 Om en ansökan tas emot av en myndighet som inte är OHIM, ska den 

myndighet vidarebefordra ansökan till OHIM.70 

                                                 
62 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 2-6 stycket i ingressen. 

63 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 8 stycket i ingressen. 

64 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 9 stycket i ingressen. 

65 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 15 stycket i ingressen. 

66 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 16 stycket i ingressen. 

67 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 2. 

68 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 35.1.a. 

69 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 35.1.b-c. 

70 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 35.2. 
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5.2 Skyddskrav 

Av vikt är självklart vad som avses skyddas. Begreppet formgivning används istället för det 

uttryck som används i den svenska lagstiftningen, mönster. Vad som avses med begreppet 

formgivning finns definierat i förordningen: 

"formgivning: en produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer 

som finns på själva produkten och/eller i produkts ornament och som särskilt 

kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material"71 

Beskrivningen av formgivning är väldigt likt beskrivningen av begreppet mönster i den 

svenska mönsterskyddslagen.72 Detta beror troligen på att som sagts ovan är tanken att 

materiella bestämmelser i förordningen och direktivet, vilket den svenska lagstiftningen är 

anpassad efter, ska vara av samma innebörd.73 Precis som i den svenska lagtexten ger inte 

förordningen en uttömmande lista på vad som innefattar formgivning utan ger exempel på 

vad som särskilt bör beaktas i produktens utseende. Andra faktorer kan således tänkas 

innefattas av begreppet formgivning. 

Det är alltså utseende på en produkt som skyddas. Även produkt definieras i förordningen: 

"produkt: alla industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, inklusive 

delar som skall hopmonteras till en sammansatt produkt, förpackningar, 

utstyrsel, grafiska symboler och typografiska typsnitt, dock med undantag för 

datorprogram"74 

Då definitionen av inkluderar alla maskintillverkade eller handgjorda föremål, måste det 

anses att begreppet gjorts så brett som möjligt. Ett fysiskt föremål som är tillverkat 

kommer alltid inrymmas i begreppet. Även en del icke fysiska objekt faller innanför, som 

grafiska symboler och typsnitt. 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att i stort sätt allt som påverkar utseendet på 

en produkt inkluderas i begreppet formgivning, och att begreppet produkt har definierats i 

sin bredaste tänkbara form. 

                                                 
71 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 3.a 

72 1§ 1st 1p ML. 

73 Se kapitel 5.1 ovan. 

74 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 3.b. 
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5.3 Uppkomst 

5.3.1 Oregistrerat skydd 

Ett oregistrerat skydd kräver som namnet antyder ingen registrering, utan uppstår i samma 

ögonblick som en formgivning vilken uppfyller kraven för skydd görs tillgänglig för 

allmänheten inom gemenskapen.75 Det oregistrerade skyddet är alltså inte villkorslöst och 

uppstår inte vid skapelsen som vid upphovsrätt76. För att skyddet ska uppstå måste de två 

rekvisit som förordningen uppställer vara uppfyllda, vilket är att a) formgivningen har 

gjorts tillgänglig för allmänheten i b) gemenskapen. Vad som avses mer gemenskapen torde 

inte vara en fråga av större problem. Fråga av betydelse är däremot vad som menar med 

begreppet ”tillgänglig för allmänheten”. Enligt förordningen anses en formgivning gjorts 

tillgänglig för allmänheten om: 

”den har offentliggjorts, förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller 

blivit känd på annat sätt, så att dessa omständigheter rimligen kunde ha blivit 

kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn 

inom gemenskapen.”77 

En grundförutsättning är dock också att kraven i avsnitt 1 av förordningen är uppfyllda, 78 

vilka behandlas nedan. 

5.3.2 Registrerat skydd 

Det registrerade skyddet uppstår till skillnad från det oregistrerade skyddet genom 

registrering. Det registrerade skyddet uppstår efter: 

"...registrering vid byrån skall en formgivning som uppfyller kraven i avsnitt 1 

skyddas som en registrerad gemenskapsformgivning..."79 

Det registrerade skyddet uppstår alltså inte på samma sätt som det oregistrerade. Även 

kraven i avsnitt 1 som nämns i den citerade texten skiljer sig till viss del för registrerade 

skydd. 

                                                 
75 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 11.1. 

76 Se ovan kap 4.1.1. 

77 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 11.2. 

78 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 11.1. 

79 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 12. 



 

 
19 

5.4 Nyhet 

5.4.1 Oregistrerat skydd 

Vad gäller tidpunkten för nyhetskravet gäller att ingen identisk formgivning har gjorts 

tillgänglig för allmänheten före en viss tidpunkt.80 Denna tidpunkt är för oregistrerade 

formgivningar: 

”...före den dag då den formgivning för vilken skydd begärs, för första gången 

gjordes tillgänglig för allmänheten."81 

Nyhetskravet tar med andra ord i detta fall sikte på när formgivningen faktiskt blev känd. 

Är det en nyhet i det avseendet att ingen tidigare formgivning hindrar den vid denna 

tidpunkt, uppfyller formgivningen nyhetskravet. Att nyhetskravet tar sikte på en sådan 

svårbestämd tid beror rimligen på att det inte finns någon registrering att utgå ifrån. 

5.4.2 Registrerat skydd 

Det registrerade skyddet uppstår genom registrering, tar tidpunkten för nyhetskravet 

naturligt sikte på tiden innan registreringen, likt det oregistrerade skyddet som enligt ovan 

tar sikte på tiden innan formgivningen blev tillgänglig för allmänheten. Tidpunkten som tas 

sikte på vad gäller registrerade skydd är att formgivningen ska betraktas som en nyhet om 

ingen identisk formgivning gjorts tillgänglig för allmänheten: 

"...före den dag då en ansökan om registrering lämnades in avseende den 

formgivning för vilken skydd begärs..."82 

Formgivningen ska alltså vara en nyhet vidtidpunkten för ansökan. Regeln är dock inte helt 

så strikt som det låter. Allmänhetens kännedom om formgivningen hindrar inte en 

registrering omedelbart, en ansökan om skydd är fortfarande möjlig upp till tolv månader 

efter det att formgivningen blivit känd.83 

                                                 
80 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 5.1. 

81 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 5.1.a. 

82 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 5.1.b. 

83 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 7.2.b. 
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5.5 Särprägel 

Förutom nyhetskravet så måste formgivningen också uppnå kravet på särprägel. Till 

skillnad från nyhetskravet görs i denna bedömning ingen skillnad mellan registrerade eller 

oregistrerade skydd. Det som krävs för att en formgivning ska anses ha särprägel är: 

"...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."84 

Med uttrycket "en formgivning som har gjorts tillgänglig" menas faktiskt alla formgivningar 

som gjort tillgängliga för allmänheten, något som tydligare framgår av den engelska 

språkversionen "...any design which has been made available to the public..."85. Det är 

också en självklarhet om man ser till förordningens syfte, men språket i den svenska 

förordningen kunde varit tydligare och innehållet begreppet "alla". Regeln är närapå 

ordagrant lika med den svenska lagstiftningen, och beror rimligen liksom vad gäller 

nyhetskravet på att de materiella reglerna i direktivet vilket den svenska lagstiftningen är 

styrd av är tänkt att ha samma innebörd.  

Vid bedömningen av särprägelkriteriet påverkar den redan etablerade marknaden denna 

bedömning. Enligt ingressen ska en formgivnings särprägel bedömas: 

"...utifrån om det helhetsintryck som en kunnig användare ges vid betraktande 

av formgivningen tydligt skiljer sig från det han ges av den samlade mängden 

av redan befintliga formgivningar, med beaktande av arten av den produkt som 

formgivningen används för eller ingår i och i synnerhet den industrisektor dit 

den hör samt graden av formgivarens frihet att utveckla produkten."86 

För att nå kravet av särprägel måste alltså den nya formgivningen ge ett annat 

helhetsintryck än alla tidigare kända formgivningar på gemenskapens marknad. Då det 

uppenbart kan skilja stort mellan produkttyper i hur svårt det är att skilja sig från andra 

                                                 
84 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 6.1. 

85 Council Regulation (EC) no 6/2002 Art 6.1. 

86 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 14 stycket i ingressen. 
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liknande produkter ska den frihet formgivaren haft beaktas.87 Produkttätheten i den sektorn 

vilken formgivningen hör till spelar och roll enligt ovan.  

5.6 Skyddsomfång, skyddstid och rättigheter 

5.6.1 Skyddsomfång och begränsning i rättigheter 

Skyddsomfånget är detsamma för både registrerade som oregistrerade formgivningar, men 

som visas nedan finns vissa skillnader i hur lång tid en formgivning är skyddad så väl som 

vilka rättigheter som följer av skyddet. Det som gäller bägge typer av skydd är att: 

"En gemenskapsformgivnings skyddsomfång skall omfatta varje formgivning 

som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck."88 

Regeln är uttryckt på samma sätt som regeln för särprägel, vilket är naturligt då det annars 

skulle kunna uppstå konflikter mellan dessa. Liksom vid regeln om särprägel ska därmed 

även vid bedömningen av skyddsomfånget hänsyn tas till formgivarens frihet vid 

utvecklingen av formgivningen.89 

Gemenskapsskydd kan dock inte gälla för en detalj som är uteslutande betingad av en 

teknisk funktion.90 Detta följer naturligt av att gemenskapsskyddet är ett utseendeskydd, 

inte ett funktionsskydd. 

De rättigheter som följer av gemenskapsskyddet som beskrivs nedan kan inte utövas emot 

användning som görs privat och utan vinstsyfte, handlingar som görs i experimentsyfte 

eller återgivning för citat eller undervisning så länge användningen inte omotiverat skadar 

normalt utnyttjande av formgivningen samt att källa anges.91 Detta undantag är identiskt 

med det undantag som följer av det svenska skyddet som följer av direktivet.92 

                                                 
87 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 6.2. 

88 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 10.1. 

89 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 10.2. 

90 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 8.1. 

91 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 20.1. 

92 Jmf 4.2.2 ovan samt direktiv 98/71/EG Art 13.1.c. 
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5.6.2 Registrerat skydd, skyddstid och rättigheter 

Ett registrerat skydd gällande en formgivning som uppfyller kraven för ett sådant skyddas 

under 5 år. Det är möjligt att förlänga skyddstiden med fler perioder till en total 

sammanlagd tid av 25 år.93 

Registreringen ger en ensamrätt att använda formgivningen samt en rätt att hindra andra att 

utnyttja formgivningen. Med användning avses: 

"...särskilt att tillverka, bjuda ut, släppa ut på marknaden, importera, exportera 

eller använda en produkt som formgivningen ingår i eller används för eller att 

lagerhålla en sådan produkt för sådana ändamål."94 

Förordningen pekar särskilt ut dessa användanden, men begränsar sig inte till enbart dessa. 

Listan är således inte uttömmande och begreppet använda kan alltså innefatta andra 

användanden än de uppräknade.95 

5.6.3 Oregistrerat skydd, skyddstid och rättigheter 

Ett oregistrerat skydd som uppfyller kravet för skydd gäller under tre år räknat från den dag 

då formgivningen för första gången gjordes tillgänglig för allmänheten inom 

gemenskapen.96 Vad som avses med begreppet tillgänglig för allmänheten behandlas ovan97. 

Rättigheterna som följer ett oregistrerat skydd är i sak detsamma som de för ett registrerat 

skydd, men enbart om användningen i fråga är ett resultat av att formgivningen i fråga 

efterbildats.98 Viss vägledning om vad som avses med efterbildning finns att få från 

förordningen. En användning ska inte anses vara ett resultat av efterbildning 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."99 

                                                 
93 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 12. 

94 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 19.1. 

95 Design law in Europe sida 58 samt sida 46. 

96 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 11.1. 

97 Se kap 5.3.1 ovan. 

98 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 19.2. 

99 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 Art 19.2. 
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6 Samsung v Apple 

6.1 Översikt 

En sökning i Google på "apple samsung war summary" ger över 2,5 millioner100 träffar. 

Kriget över immateriella tillgångar parterna emellan har varit en medial nyhet sedan det 

uppmärksammade målet101 i Kalifornien startade i mitten av april år 2011.102 Mediaintresset 

har varit stort och vissa nyhetsförmedlare har rapporterat varje förändring. Till exempel har 

den amerikanska webplatsen "theverge.com" 161 uppdateringar på situationen i 

Kalifornien.103 Under sommaren år 2012 fanns fler än 50 öppna mål världen över mellan 

parterna.104 Alla mål handlar inte om designskydd. Inom EU-området har det dock 

förekommit designskyddsmål utifrån mönsterskyddsförordningen. 

6.2 Mål i EU-området 

Under år 2011 förbjöds försäljning av läsplattan Galaxy Tab 7.7 samt Galaxy Tab 10.1 i 

Tyskland på grund av likheten med Apples Ipad. I en senare dom under år 2012 utsträcktes 

förbudet av den förstnämnda produkten till hela EU-området.105 

Effekten av den tyska domen påverkade inte Nederländerna, då frågan var uppe för 

prövning i domstol där. Domstolen i Nederländerna ansåg, till skillnad från den tyska 

domstolen, att Apples registrerade skydd var alltför generiskt och inte kunde ge ett brett 

skydd. Därav stoppades inte försäljningen av läsplattan i Nederländerna.106 

Galaxy-läsplattorna har även varit en fråga i brittisk domstol, där de ej ansågs inkräkta på 

Apples gemenskapsskydd.107 I och med den brittiska domen har tre olika domstolar 

                                                 
100 

https://www.google.com/search?q=apple+samsung+war+summary&aq=f&oq=apple+samsung+war+su
mmary&aqs=chrome.0.57j0j62.7397j0&sourceid=chrome&ie=UTF-
8#q=apple+samsung+war+summary&ei=A5uCUZujMKT04QT_hIHABA&start=10&sa=N&bav=on.2,
or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.45960087,d.bGE&fp=840023518346be54&biw=1349&bih=745 130502 19:10 

101 Case Number: 5:2011cv01846, California Northern District Court. 

102 http://dockets.justia.com/docket/california/candce/5:2011cv01846/239768/ 130502, 20:49 

103 http://www.theverge.com/apple/2011/11/2/2533472/apple-vs-samsung#apple-complies-with-uk-
judgment-acknowledges-that-samsung-didnt-copy 130502, 23:53 

104 http://www.fosspatents.com/2012/07/apple-seeks-25-billion-in-damages-from.html 130502, 23:57 

105 http://www.dn.se/ekonomi/samsungs-surfplatta-far-inte-saljas-i-eu 130503, 16:53 

106 http://www.forresters.co.uk/news/145apple.htm 130503, 17:40 

107 http://www.reuters.com/article/2012/10/18/us-apple-samsung-idUSBRE89H0DW20121018 130503, 
18:46 

https://www.google.com/search?q=apple+samsung+war+summary&aq=f&oq=apple+samsung+war+summary&aqs=chrome.0.57j0j62.7397j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=apple+samsung+war+summary&ei=A5uCUZujMKT04QT_hIHABA&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.45960087,d.bGE&fp=840023518346be54&biw=1349&bih=745
https://www.google.com/search?q=apple+samsung+war+summary&aq=f&oq=apple+samsung+war+summary&aqs=chrome.0.57j0j62.7397j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=apple+samsung+war+summary&ei=A5uCUZujMKT04QT_hIHABA&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.45960087,d.bGE&fp=840023518346be54&biw=1349&bih=745
https://www.google.com/search?q=apple+samsung+war+summary&aq=f&oq=apple+samsung+war+summary&aqs=chrome.0.57j0j62.7397j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=apple+samsung+war+summary&ei=A5uCUZujMKT04QT_hIHABA&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.45960087,d.bGE&fp=840023518346be54&biw=1349&bih=745
https://www.google.com/search?q=apple+samsung+war+summary&aq=f&oq=apple+samsung+war+summary&aqs=chrome.0.57j0j62.7397j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=apple+samsung+war+summary&ei=A5uCUZujMKT04QT_hIHABA&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.45960087,d.bGE&fp=840023518346be54&biw=1349&bih=745
http://dockets.justia.com/docket/california/candce/5:2011cv01846/239768/
http://www.theverge.com/apple/2011/11/2/2533472/apple-vs-samsung#apple-complies-with-uk-judgment-acknowledges-that-samsung-didnt-copy
http://www.theverge.com/apple/2011/11/2/2533472/apple-vs-samsung#apple-complies-with-uk-judgment-acknowledges-that-samsung-didnt-copy
http://www.fosspatents.com/2012/07/apple-seeks-25-billion-in-damages-from.html
http://www.dn.se/ekonomi/samsungs-surfplatta-far-inte-saljas-i-eu
http://www.forresters.co.uk/news/145apple.htm
http://www.reuters.com/article/2012/10/18/us-apple-samsung-idUSBRE89H0DW20121018
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(hemmahörande i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien) kommit fram till tre olika 

resultat gällande samma lagstiftning. Det är därför intressant att undersöka hur 

resonemanget går i en sådan dom. 

6.3 EWHC 1882 (pat) 

Under sommaren år 2012 avgjordes ytterligare ett mål mellan Samsung och Apple, denna 

gång i Storbritannien gällande ett gemenskapsskydd utifrån Mönsterskyddsförordningen.108 

Fallet gäller designen på läsplattor, mer specifikt om tre av Samsungs läsplattor109 bryter 

mot ett registrerat skydd110 som Apple äger. Jämförelsen gjordes ej mot en specifik produkt 

utan mot det registrerade skyddet, då ingen av Apples produkter enligt egen utsago är 

identisk med det registrerade mönstret.111 Målet är av intresse för uppsatsens fråga då fallet 

direkt behandlar ett gemenskapsskydd och två produkter av väldigt lika utseende. Det är ett 

verkligt exempel på hur en domstol kan resonera i mönsterskyddsfrågor och är relevant då 

domstolen i fråga hanterar en EU-lagstiftning, inte inhemsk brittisk rätt. För tydlighetens 

skull är de engelska uttrycken som används i domen utskrivna efter sin svenska motpart vid 

behov, då språkliga betydelser inte alltid helt går översätta. 

Domen inleds från domstolens sida med en kort beskrivning av hur det av Apple skyddade 

mönstret uppfattas se ut samt hur Samsungs produkter ser ut. Mönstret Apple äger som 

skyddas beskrivs i första hand att ge ett simplifierat (its simplicity) intryck, outsmyckat och 

brickformat (unadorned and tile shaped), med runda hörn och rena (blank) sidor, och en 

linje (rim) runt hela kanten (edge).112 

Samsungs läsplattor är beskrivna som tunna och brickformade (thin tile shaped). Framsidan 

är ren (blank), rundande hörn, en linje (rim) runt kanten (edge) och en kant (border) runt 

skärmen. Rundade kanter (edges) som sticker ut något (bulge outwards somewhat), med 

knappar på sidan.113 

                                                 
108 [2012] EWHC 1882 (Pat). 

109 Galaxy Tab 10.1, 8.9 och 7.7. 

110 Community Registered Design No. 000181607-0001 

111 [2012] EWHC 1882 (Pat) para 8. 

112 [2012] EWHC 1882 (Pat) para 9. 

113 [2012] EWHC 1882 (Pat) para 12. 
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De likheter som Apple hävdar finns mellan det skyddade mönstret och Samsungs 

produkter listas sedan. De sju likheter som listas är kortfattat (i) en symetrisk rektangulär 

platta med rundade hörn, (ii) en platt genomskinlig framsida utan utsmyckningar, (iii) en 

väldigt smal ram som smälter samman med fronten, (iv) en rektangulär display med en 

simpel kant under den genomskinliga framsidan, (v) en väsentligt platt baksida med 

rundade kanter, (vi) en tunn profil samt (vii) en överlag extremt simplifierad design.114 

Det är av vikt att komma ihåg att det som ska jämföras är det registrerade skyddet jämfört 

med den påstått inkräktande produkten. Det är inte heller en specificerad lista av likheter 

som ska jämföras, utan helhetsintrycket.115 

Jämförelsen görs utifrån den fiktive rättspersonen den kunnige användaren. Som 

domstolen påpekar har detta begrepp diskuterats i många tidigare fall och är väl analyserat. 

Denne fiktive person har ingen expertis på området, men är väldigt uppmärksam, 

intresserad och känner till produktmarknaden.116 

Som sägs i förordningens ingress stycke 14 så påverkar den befintliga mängden 

formgivningar på marknaden bedömningen som den kunniga användaren gör. Hur mycket 

som skiljer från den befintliga mängden påverkar också skyddsomfånget. En större skillnad 

från de befintliga formgivningarna motiverar ett bredare skydd.117 Då vad som finns på 

marknaden påverkar bedömningen tar domen upp vad för liknande objekt som finns på 

marknaden, och varför de är relevanta.118 

Då alla påstådda likheter är listade och en uppställning av utseendet på den befintliga 

marknaden är gjord följer en undersökning av varje enskild likhet som påstås finnas. 

Metodiken som används är att (i)först undersöka vilken frihet som finns vid 

formgivningen, (ii) hur ofta förekommer detta särdrag i den befintliga marknaden, (iii) 

likheten mellan formgivningsskyddet och produkten i fråga samt (iv) vikten av denna 

                                                 
114 [2012] EWHC 1882 (Pat) para 16. 

115 [2012] EWHC 1882 (Pat) para 31-32. 

116 [2012] EWHC 1882 (Pat) para 33-34. 

117 [2012] EWHC 1882 (Pat) para 42-49. 

118 [2012] EWHC 1882 (Pat) para 67-90. 
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likhet.119 En detaljerad förklaring över varje jämförelse är i författarens mening varken 

givande eller intressant för uppsatsens fråga, därför görs enbart en metodförklaring.  

Vid en avslutande jämförelse över helhetsintrycket pekar domstolen tre stora likheter. (i) 

Båda produkterna har en väldigt slående (striking) front. (ii) Ingen av produkterna har 

indikatorlampor eller knappat på framsidan eller uppenbara knappar nån annanstans. Det 

ger ett väldigt simplistiskt intryck. (iii) Den tunna utformningen av kanterna förstärker den 

simplistiska formgivningen och ger en känsla av att produkten svävar på underlaget.120 

Det som domstolen pekar på skiljer produkterna åt är två saker. Båda produkterna är 

visserligen tunna, men Galaxy läsplattorna är märkbart tunnare och står ut med detta.121  

Galaxy läsplattorna har detaljer på sin baksida, motsvarande finns inte på Apples 

formgivning.122 Sammanfattningsvis anser domstolen att Galaxy läsplattorna ger ett 

annorlunda intryck, då de har vissa detaljer och därmed inte ger ett lika extremt simplistiskt 

intryck.123 

Domen är med sina 46 sidor rätt så mycket längre än vad som förväntas för en fråga av 

detta slag, något som domstolen i fråga kommenterar. Trots att en fråga om 

formgivningsskydd bör vara simpelt blir det komplicerat när parterna har ett så stort 

kommersiellt intresse.124 

                                                 
119 [2012] EWHC 1882 (Pat) para 92-177. 

120 [2012] EWHC 1882 (Pat) para 184. 

121 [2012] EWHC 1882 (Pat) para 186. 

122 [2012] EWHC 1882 (Pat) para 187. 

123 [2012] EWHC 1882 (Pat) para 189-190. 

124 [2012] EWHC 1882 (Pat) para 65. 
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7 Analys 

I detta kapitel analyseras materialet och frågan. Uttrycket smartphone, läsplatta och 

liknande uttryck används omväxlande, men då produkterna är extremt lika, i praktiken bara 

skala som skiljer, så avser varje diskussion bägge typer av produkter. Att skriva ut bägge 

uttrycken varje gång skulle ge en sämre läsupplevelse för läsaren. 

7.1 Internationell vilja att skydda design 

Det finns en uppenbar vilja från designägare att skydda design. Den tid och de resurser 

som måste läggas ner i skapandet av en formgivning är självklart intressant att skydda. Det 

tycks inte heller råda något tvivel om att detta behov har uppfattats av lagstiftare världen 

över då en stor mängd nationer skrivit under på de internationella avtal som presenteras i 

uppsatsen. I en växande internationell marknad är ett gränsöverskridande skydd nästan en 

nödvändighet då bördan av totalt olika system skulle kunna bli mycket kostsamt för 

tillverkare och dessutom väldigt förvirrande då produkter kan komma att vara skyddsbara i 

vissa områden men inte i andra. 

Bara för att det finns en vilja att skydda design betyder inte det att överenskommelser är 

lätt att göra. Det syns tydligt i de internationella avtal som presenteras i uppsatsen att även 

om alla är överens om att skydd behöver finnas, är det svårt att komma överens om hur ett 

sådant skydd ser ut. Till och med begreppet design lämnas oftast odefinierat, vilket i 

författarens ögon får dessa avtal att mer likna avsiktsförklaringar än avtal. Utan definitioner 

på vad som ska skyddas och på vilket sätt skyddet ska ske blir avtalet mer eller ett tomt 

skal. Det vore ändå dock orättvist att påstå att de internationella avtal som finns är 

misslyckade. En mer lik inställning till designskydd finns troligen med dessa än utan. 

Det som mest liknar ett framgångsrikt internationellt avtal är EU-rättens 

gemenskapsförordning. Det är i och för sig inte ett avtal i det avseendet som de 

konventioner som finns då förordningen är en del av EU-rätten, men förordningen ger 

likväl ett gränsöverskridande skydd som innehåller tydliga regler om vad som ska skyddas 

och på vilket sätt. 

Det finns enligt ovan en klar internationell vilja att skydda design, även om det är oklart på 

vilket sätt design ska skyddas. 
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7.2 Skydd enligt upphovsrättslagen 

Även om ML och Mönsterskyddsförordningen är de naturliga platserna att leta efter skydd 

för mobiltelefoners utseende bör inte URL:s skydd helt åsidosättas. Även om 

verkshöjdskriteriet ställer högre krav på produkten än vad särprägelbegreppet gör kan 

mobiltelefoner och läsplattor tänkas falla under URL:s skydd som MagLite-fallet visar.  

Domstolen uttalar i MagLite-fallet att det är fråga om ett gränsfall. Fallet ger med andra ord 

tillgång till ett rättsfall nära i tiden som visar var gränsen för verkshöjd för bruksföremål 

går. Dessvärre finns inga fler mål att tillgå som gör detta vilket ger målet ett relativt svagt 

värde, framför allt med tanke på hur subjektiv en verkshöjdsbedömning rimligen är. 

Det i målet aktuella bruksföremålet är en handhållen lampa som har en något renare design 

än tidigare handhållna lampor. Den är slätare och har ingen tydlig gräns mellan olika delar. 

Jämför man en modern mobiltelefon med äldre modeller är likheten i situationen slående. 

Skyddsomfånget i målet anses dock vara väldigt smalt, vilket är rimligt då marknaden 

annars kan tänkas hämmas. Om mobiltelefoner och läsplattor skulle visa sig skyddas enligt 

URL är troligen skyddsomfånget lika smalt som i MagLite-fallet. 

Författaren ställer sig dock frågande till om domstolen inte gjorde ett misstag att godkänna 

upphovsrätt i MagLite-fallet. Tanken att ett oregistrerat väldigt långt skydd skapas enligt 

URL gällande vanliga bruksföremål som fått en unik eller egen "look" är vansklig. Är det 

verkligen frågan om ett artistiskt skapande här? Hur många andra produkter kan tänkas 

skyddas på detta sätt? Det blir svårt att svara på dessa frågor utan vidare praxis på området. 

Det skulle vara väldigt intressant att se om iPhone fick ett liknande skydd. 

Det är ingen omöjlighet att mobiltelefoner och läsplattor skyddas av URL, men rättsläget 

där bör betraktas som högst osäkert. En sådan möjlighet för endast vissa formgivningar 

kan dessutom tänkas göra marknaden skev då vissa formgivningar får ett betydligt längre 

skydd. 

7.3 Skydd enligt mönsterskyddslagen 

7.3.1 Produktens mönster 

En central fråga för frågeställningen är vad i en mobiltelefon som faktiskt kan tänkas 

innefattas av begreppet mönster. Helhetsintrycket är som visats i både förarbeten och 

praxis det centrala, men vad ska vägas in i helhetsintrycket? Linjer, konturer och former ska 

uttryckligen vägas in. Det torde innefatta telefonens dimensioner, utseende på hörn och 
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kanter. Storleken på en telefon är något som användare rimligen väger in, då det påverkar 

användarvänligheten. Mjuka eller skarpa kanter och hörn torde påverka både hur 

”aggressiv” en telefon uppfattas, samt hur den känns att användas. Även knappars 

placering och storlek samt skärmens storleksförhållande till hela produkten är något som 

bör beaktas då dessa rimligen är det som en användare tidigast lägger märke till. De flesta 

tillverkare tillhandahåller sina produkter i flera färger, men de dominerande färgerna är vit 

och svart. Med en så banal färgläggning så det är tveksamt om det är något som bör vägas 

in, det är uppenbart inte en viktig del av designen.  

Det är rimligt att fråga sig om layout och ikoner i telefonens mjukvara hör till samma 

mönster. De syns trots allt vid ett normalt användande av produkten. Layout och ikoner 

syns dock inte hela tiden. Inte heller har de mönsterskydd registrerade hos OHIM som 

hänvisats till i denna uppsats har valt att inkorporera någon del av layout direkt i sitt skydd 

för telefonen, vilket tyder på att designers inte anser de vara en del av produktens mönster. 

Dessutom är layouter och ikoner endast mjukvara som egentligen med lätthet kan bytas 

utseendemässigt. Därmed inte sagt att layouter och ikoner inte går att skydda. Enligt 

definitionen av produkt i lagtexten går layouter går uttryckligen att skydda. Ikoner är 

grafiska symboler och går därmed också uttryckligen att skydda. Det är däremot mer 

tveksamt om dessa bör innefattas i telefonens mönsterskydd. 

Författarens uppfattning om vad som innefattar smartphonens mönster är enligt 

ovanstående diskussion det sammanvägda intrycket av telefonens dimensioner, kanternas 

profil samt knapparnas och skärmens placering och storlek. Såvida inte färgsättningen har 

gjorts med eftertanke bör den ej vägas in, inte heller bör användargränssnittets utseende 

vägas in. 

7.4 Tillräckligt för särprägel? 

Då det i förarbetena är angett att det nyare särprägelbereppet är i stort likvärdigt med det 

tidigare begreppet, torde praxis på området från före direktivets införande i stort bibehålla 

sitt värde. 

Även då det fastställts att smartphonen har ett mönster, så måste det mönstret också vara 

särpräglat för att mönsterskydd ska kunna uppstå. Som påtalas i ovan kräver särprägel inte 

endast att produkten skiljer sig från tidigare produkter utseendemässigt, det krävs också ett 

visst mått av kvalitet. Ett alltför banalt mönster kan inte uppnå särprägel. Det är väldigt 

logiskt, då ett alltför banalt mönster skulle hindra andra mönster att använda samma 
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funktion, vilket skulle falla utanför mönsterrättens syfte som är att ge ett skydd för 

utseendet. Ett hinder av funktion skulle mer likna ett ideskydd, som hör till patenträttens 

område. 

Även om ett visst mått av egenhet måste krävas så bör inte kravet ställas för högt, detta av 

två skäl. Det första skälet är att mönsterskyddet är tänkt att skydda utseendet på en 

produkt, inte att skydda konstnärliga alster, det är upphovsrättens område. Ett alltför högt 

krav på mönstret skulle göra att särprägelbegreppet skulle närma sig verkshöjdsbegeppet 

inom upphovsrätten. Det andra skälet är att om kravet för att särprägel ska uppnås ställs 

för högt riskerar vissa produkter att helt hamna utanför mönsterskyddets område, då de i 

sin natur är för banala. 

Det är inte avlägset att tänka sig att en smartphones utseende är så generellt att mönstret är 

för banalt och simpelt för att skydda, då grundmallen är rätt simpel och svår att avvika från. 

Det argumentet skulle dock också gå att föra mot ett flertal andra produkter. Hela 

produktgrupper är dock svårt att tänka sig att lagstiftaren avser undanta från 

mönsterskyddet. Grundmallen som är för banal kan tänkas innefatta endast ett rätblock 

med en pekskärm på. Alla avvikelser från den bör i författarens åsikt vara tillräckligt 

utvecklad för att kunna nå begreppet särprägel. 

7.5 EU-rätten 

De krav som förordningen ställer för att skydd ska uppnås är till synes lika med den 

svenska mönsterskyddslagen. Med tanke på att mönsterskyddsförordningen ska vara 

materiellt lika med mönsterskyddsdirektivet är det inget som förvånar, då direktivet är 

implementerat i svensk rätt i och med ML. En analys av mobiltelefoners och läsplattors 

möjlighet att nå särprägel enligt förordningen skulle i och med den materiella likheten bara 

vara en upprepning av föregående text. Det räcker med att konstatera att särprägel uppnås 

även inom förordningen. 

Det som förordningen ger som den svenska lagstiftningen saknar är ett skydd över 

gränserna inom hela Unionen. Det låter väldigt bra i teorin, men hur fungerar det i 

praktiken? Samma fråga har prövats av tre olika domstolar i Unionen, nämligen om 

Samsungs Galaxy Tabs inkräktar på Apples gemenskapsformgivning. De tre olika 

domstolarna kom fram till tre olika svar. Då samma lagstiftning genererar olika resultat när 

samma fråga prövas bör slutsatsen vara att frågan är väldigt subjektiv. Domstolen i det 

brittiska målet uttalar att mål om gemenskapsformgivningar bör vara enkla. Ändå blir 
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prövningen väldigt lång och komplex. I författarens mening beror detta på det relativt 

smala skyddsområde en mobiltelefon eller läsplatta bör ha, då det är svårt att variera. 

Huruvida Samsungs läsplattor inkräktar på Apples designskydd är inget författaren avser att 

svara på. Resultaten i de europeiska domstolarna talar dock för att rättsäkerheten på 

området är låg då det är svårt att avgöra vad resultatet av en prövning kommer att bli. Det 

råder inget direkt tvivel om mobiltelefoner och läsplattor kan skyddas enligt förordningen, 

det kan de. Skyddsområdets storlek är däremot mer öppen för debatt. 

7.6 Problemet 

7.6.1 Skyddsområdet 

Hur stort skyddsområdet är har en naturlig koppling till hur nära en annan produkt kan 

komma i utseende och ändå uppnå särprägel. Uppnår produkt A särprägel kränker den 

uppenbarligen inte produkt Bs mönsterrätt, för då hade inte särprägel funnits. 

Skyddsområdet på en produkt är alltså beroende på variationsmöjligheterna på typen av 

denna. 

Mönstret på en smartphone är av sin natur svår att variera. Majoriteten av fronten täcks av 

en pekskärm, och det finns generellt väldigt få fysiska knappar då de flesta funktioner sköts 

via pekskärmen. Storleken på produkten är oftast avhängig skärmens storlek, då det finns 

få orsaker att göra produkten mycket större än att skärmen får plats då ingen knappsats 

eller liknande ska tillföras. Större än så kan nog uppfattas som onödigt klumpigt av 

konsumenterna, då skärmstorleken idag ofta är över fyra tum. De få justeringar som kan 

göras är knappars placering och storlek samt kanternas avstånd till skärmen. På marknaden 

finns ett, jämfört till möjligheten att variera, stort antal produkter. Med tanke på den 

relativa mönstertätheten och svårigheten att variera torde även en liten avvikelse vara 

tillräcklig för att särprägel ska uppstå. 

7.6.2 Konflikten 

På mönsterrättens område tycks det finnas två motstridiga intressen, nämligen intresset 

från mönsterrättsägaren att ha ett så brett skydd som möjligt gentemot andra tillverkares 

intresse att ha utrymme för sin design. Om ett produktområde har ett stort utrymme för 

variation torde konflikten vara mindre än om utrymmet för variation är litet. Det följer av 

att på mönstertäta områden med låg möjlighet till variation kommer produkters utseende 
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befinna sig närmare varandra, något som minskar skyddsområdet för en produkt i 

förhållande till en produkt på ett mindre mönstertätt område. 

Problemet med att skyddsområdet krymper på mönstertäta och svårvarierande 

produktområden är att när väldigt små variationer räcker för att nå särprägel, så blir 

mönsterskyddet inte mycket mer än ett skydd mot direkta kopior. Ett sådant skydd finns 

redan med det oregistrerade EU-rättsliga skyddet, visserligen i en begränsad tid. I de fallen 

kan man undra om det registrerade mönsterskyddet tjänar sitt syfte. 

7.6.3 Lösningar 

Ett skydd på mönster inom produktområden med väldigt små möjligheter till variation 

tycks endast i praktiken bara kunna vara säker på att skydda mot direkta kopior. Då det kan 

komma att vara svårt att avgöra om skillnad föreligger vid produkter från sådana områden, 

finns det en risk att många konflikter om detta måste lösas i något domstolsförfarande. 

Utfallet i en sådan process då väldigt små detaljer avgör, och bedömningen är högst 

subjektiv. När de två intressen som finns, intresset för mönsterrättsägaren att ha ett brett 

skyddsomfång och intresset av produktskapare att ha utrymme för sin design, kolliderar så 

när varandra tycks ingen rimlig lösning som säkerställer bägges intressen gå att finna. En 

lösning som författaren finner rimlig och genomförbar är ett tvådelat skydd. Dels kan ett 

absolut skydd mot direkta kopior finnas, dels kan ett system liknande det nuvarande 

skyddsomfånget få finnas, men endast där utrymmet att variera är större. Då kan 

skillnadskravet ställas högre, vilket torde leda till färre tvister med osäkra utfall. Det kanske 

inte är lämpligt att skydda liknande produkter på variationssmå områden. Endast ett skydd 

mot kopior kanske är lämpligare på dessa områden, då det i praktiken redan tycks vara så.  

Ett kortvarigt skydd mot kopior finns lyckligtvis redan inom EU. Ett krav på en större 

variationsmöjlighet för det registrerade skyddets särprägel skulle undanröja en stor mängd 

potentiella tvister och är en tänkbar lösning. Skyddet skapas dessutom utan registrering och 

är därför ingen tung administrativ börda för designägaren. 
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8 Slutsats 

Vad gäller upphovsrättens skydd är det ett osäkert rättsläge, och det vore vågat att påstå att 

smartphones och läsplattor kommer att skyddas av denna lagstiftning. Det är tänkbart att 

ett skydd kan uppstå här men är i författarens mening inte önskvärt då det skulle ge ett 

skydd för design som varar långt mycket längre än annan designskyddslagstiftning. 

Formgivningen på dagens smartphones och läsplattor faller däremot helt klart innanför 

mönsterskyddets område enligt mönsterskyddslagens regler. Även 

mönsterskyddsförordningen ger ett sådant skydd. Däremot finns det för lite 

variationsutrymme på produktens område för att något annat än ett skydd mot ren 

efterbildning rimligen kan förväntas. En tänkbar lösning som författaren förespråkar är att 

kräva en större variationsmöjlighet för att skyddsomfånget ska kunna sträcka sig utanför 

rena kopior. 
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