
Formskydd på norskt vis 
 Hur långt sträcker sig formskyddet? 
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på 

Opphavsrettsforeningen den 8 november 2011 
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I begynnelsen var Bernkonventionen. 
Sedan kom Europa… 
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Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 
1998 om mönsterskydd 

•  Innehåller ett visst försök att harmonisera även 
upphovsrätten till design. 

•  Mönsterdirektivet föreskriver om ett 
överlappande skyddsområde mellan upphovsrätt 
och mönster. 

•  Samtidigt framhålls att bedömningen av 
upphovsrättsskydd för design lämnas till den 
nationella rätten, art. 17 och skäl 8. 

•  Men diskriminering godtas inte, se EUD mål 
C-168/09 den 27 januari 2011 (Flos) och jfr mål 
C-28/04, REG 2003 s. I‑721 (Tod’s). 
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Ett harmoniserat europeiskt krav för 
upphovrättsligt skydd… 

•  EU-domstolen har slagit fast att den upphovsrätt 
som avses i direktiv 2001/29/EG m.m. avser ett 
verk som är originellt på så sätt att det är 
“upphovsmannens egen intellektuella skapelse”. 

•  Domstolen harmoniserar därmed generellt den 
rättsliga ramen för upphovsrätt. 

•  Tveksamt om det finns något utrymme för 
“verkshöjd”, i varje fall av kvalificerad art. 

•  Men det ankommer på nationell domstol att 
avgöra om kravet för upphovsrätt är uppfyllt. 
–  EUD den 16 juli 2009 i mål C‑5/08 (Infopaq 

International), pp. 33–37. 
–  EUD den 22 september 2010 i mål C‑393/09 (ABS) 

p. 45. 
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Norden 

•  Olikheterna kanske delvis kan förklaras genom olika 
tillgång till alternativa skyddsformer. 

•  Danmark satte tidigt kravet för upphovrättsligt 
skydd av brukskonst tämligen lågt.  
–  Mogens Koktvedgaard hade 1965 förordat ett upphovsrättsligt 

erkännande men en snäv likhetsbedömning. 
•  Sverige följde efter på 1990-talet, jfr NJA 1994 s. 

74 /(Smultron) och NJA 1995 s. 164 (Tunika). 
•  Finland har inte så många prejudikat, främst HD:

1962-II-60 (armband) och HD:1971-II-4 (rya). 
Kravet förefaller ligga högt för alster med ett 
brukssyfte (Eeva Hakoranta i NIR 2005 s. 42). 

•  Och så har vi Norge 2011… 
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“Verkshöjd” 

•  När begreppet verkshöjd infördes i Norden var 
syftet bl.a. att uttrycka att det inte handlade om 
ett vanligt smakbestämt kvalitetskrav.  

•  Verkshöjdskravet stod som ett samlande 
begrepp på egenskaperna hos ett 
upphovsrättsligt skyddsbart verk.  
–  Risken för oberoende dubbelskapande skulle vara 

mer eller mindre utesluten… 
•  Verkshöjdsbegreppet hämtades från tysk rätt 

(»Werkshöhe»), där det började användas på 
1950-talet som ett särskilt (högt ställt) krav på 
den skapande insatsen i samband med 
brukskonst (»angewandte Kunst»). 

•   Det importerades av professor Seve Ljungman. 
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”God” eller ”dålig” konst spelar ingen 
upphovsrättslig roll? 

•  Särskilt på brukskonstområdet har begreppet 
verkshöjd varit bekvämt. 

•  Det bör inte få skyla över att det i realiteten 
handlar om en kvalitativ värdering – om än 
objektiviserat formulerad.  

•  I rättspraxis (t.ex. NJA 1994 s. 74, NIR 1994 s. 
143,  Smultron) och doktrin används ofta ordet 
särprägel som idag är en bra beskrivning av vad 
det är fråga om. 

•  Ett krav på individuell särprägel hos 
brukskonstföremål får anses särskilt väsentligt 
för rättssäkerheten på området.  
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NJA 1994 s. 74 
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NJA 2009 s. 159 Mini Maglite mot IKEA 
– ett svenskt “gränsfall”? 
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HD uttalade bland annat: 

•  … distinkt höjer sig över att vara banal eller trivial och 
att den inte utgör ett resultat av en rutinmässig 
arbetsinsats…  

•  … sannolikt att en annan person… i motsvarande 
situation skulle ha gett ficklampan en delvis annan 
utformning… 

•  Helhetsintrycket är … något mer än ett funktionellt 
objekt… och lampan kan i den meningen genom sin 
utformning sägas ha erhållit en egen identitet.  

•  … prov på en konsekvent och välavvägd 
formgivningsinsats…  

•  … ett uttryck för sådan originalitet och individualitet som 
förtjänar upphovsrättsligt skydd… 

•  …men med ett begränsat skyddsomfång.  
HD uttalade också att det är fråga om ett ”gränsfall”. 
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Särskilda krav eller samma krav på 
brukskonst? 

•  Kravet för upphovsrätt har legat lågt i Norden. 
•  Om det också gällt brukskonsten har diskuterats. 
•  Det kan också diskuteras mot bakgrund av att 

det finns andra möjliga skyddsformer… 
•  Det förefaller att ha ställts mer påtagliga krav på 

en skapande insats och egen identitet hos just 
brukskonstverk. 

•  Originaliteten och den konstnärligt skapande 
insatsen har betonats. 

•  Sådant kommer sällan eller aldrig upp 
beträffande musik, bildkonst eller litteratur.  
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Originalitet och skyddsomfång 

•  Också på brukskonstområdet gäller naturligtvis 
den vedertagna tesen: 

 Ju mer originellt, desto större skyddsomfång. 
•  Vid bruksprodukter är byggstenarna mer givna och 

det konstnärliga svängrummet mer begränsat. 
•  När de ”nödvändiga” bruksaspekterna ska tänkas 

bort, kan det uppfattas som ”högre krav” för 
skydd. 

•  Ju lägre man sätter ”tröskeln”, desto snävare blir 
också skyddsomfånget. 

•  För brukskonst räcker ofta ett 
snävt .skyddsomfång: identitet eller liknande. 
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NJA 1995 s. 164  Svea hovrätts avgörande  
Stickad tunika  kappan Maja, Mål nr T-106-10 
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Vikterna i vågskålen 

•  NJA 1995 s. 164 (Stickad tunika) visar på både bristen 
av adekvat skydd vid den aktuella tidpunkten och en 
motvilja mot exakta efterbildningar av konstnärligt 
präglade alster.  

•  Uppmuntran av genuina formgivningsinsatser och 
fördömande av plagiat kanske kan ses som ett 
rättspolitiskt ställningstagande i tiden. 

•  Men HD avvek inte från kravet på ”konstnärlighet” 
–  Tunikan hade en ovanlig stickteknik och en särskild balans 

mellan de ingående delarna som gjorde att en kunde 
hänföras till de konstnärliga verken.  

–  Jämfört med HD:s avgörande om tygmönster i NJA 1994 s. 
74 (Smultron), står den upphovsrättsliga skyddsnivån 
ganska stabil.  
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Förhållandet mellan helhet och 
detaljer 

•  Bedömningen av skydd och skyddsomfång avser 
alltid helhetsintrycket som sådant. 

•  Men ibland kan detaljer vara utslagsgivande för 
ett nytt och konstnärligt helhetsintryck, 
exempelvis matbestick. 
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Förhållandet mellan föregångare och 
efterföljare 

•  Upphovsrättsintrång förutsätter efterbildning 
(subjektiv nyhet). 

•  Brukskonst finns på en konkurrensutsatt 
marknad. 

•  Alla måste få vara med och konkurrera. 
•  Man kan aldrig få ensamrätt till en trend eller ett 

mode (idén). 
•  Konsten är att skilja mellan “fair” och “unfair 

followers”. 
•  Det leder till det lite bisarra reultatet att 

föregångaren kan tyckas få finna sig i mer… (jfr 
Ole Andreas Rognstad). 
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Formskydd på nytt (?) norskt vis… 

•  Oslo tingsrett den 26 april 2011 Louis Poulsen 
 Lighting A/S mot Glamox ASA; 

•  Borgating lagmannsrett den 23 august mellan 
 Stokke AS/Peter Opsvik AS/ Peter Opsvik och 
 Trumf AS; och 

•  Borgating lagmannsrett den 29 august 2011 
 mellan Nordspeis AS och Jøtul AS. 
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Oslo tingsrett den 26 april 2011 
Louis Poulsen Lighting A/S mot 
Glamox ASA  

•  Saksnr.:10-161688TVI-OTIR/03  
•  Krav om forbud mot produksjon, markedsføring 

og salg og påbud av destruksjon av lampen A51-
R, samt erstatning. 

 DOMSLUTNING: 
•  Glamox ASA frifinnes. 
•  Louis Poulsen Lighting A/S betaler sakskostnader 

til Glamox ASA med 843 787 kroner. 
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 Glamox   Louis Poulsen 
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Kommentar: 

•  Målet kan tyckas ha visst släktskap med HR, Rt. 
1962 s. 964 (Wegners sybord). 

•  Men är det verkligen så? 
•  Där täckte skyddet inte en “platt” efterbildning. 
•  Louis Poulsen frånkänns visserligen inte ett 

upphovsrättsligt erkännande. 
•  Men tingsrätten finner det högst osäkert om det 

är fråga om upphovsrätt och undviker att ta 
ställning.  

•  Helheten ger inte mycket konstnärligt svängrum. 
•  Det konstnärliga ligger i så fall utformningen av 

detaljer – som inte var övertagna av Glamox. 
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Borgating lagmannsrett den 23 august 
mellan Stokke AS/Peter Opsvik AS/ 
Peter Opsvik och Trumf AS 

Saksnr.: 10-108430ASD Borg/01 

DOMSLUTNING: 

… 
2. Oliver-stolen er en krenkelse av opphavsretten 

till Tripp Trapp-stolen. 
3. (Trumf AS har krenket varemerkeloven § 4 vid å 

anvende “stolen som vokser med barnet”.) 
5. Trumf AS dømmes til å betale erstatning til 

Stokke AS med 451 268 kroner. 
6. Trumf AS dømmes til å betale erstatning til 

Stokke AS med 451 268 kroner. 
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    Tripp Trapp   Oliver 
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Kommentar: 
•  Kan först tyckas att Tripp Trapp – som dessutom 

kan framstå som främst funktionell – har 
tillerkänts ett alltför stort skydsomfång. 

•  Men är det verkligen så? 
•  Ju längre tiden gått och ju fler “Tripp Trapp- 

inspirerade “ barnstolar som dyker upp på 
marknaden, desto mer nydanande framstår 
Opsviks Tripp Trapp… 

•  Lösningen är helt enkelt oväntad. 
•  Motsäger avgörandet tesen om att föregångaren 

får finnas sig i anslutande design? 
•  Nej, tycker inte det. Oliver är inte “fair”… 
•  Ingen barnstol behöver ha Tripp Trapps särdrag, 

ens om flexibilitet blir en trend. 
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Borgating lagmannsrett den 29 august 
2011 mellan Nordspeis AS och Jøtul AS 

Lagmannsretten finner liksom tingsretten att   
Nordspeis har opptrådt i strid med god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. 
markedsføringsloven § 25. 

DOMSLUTNING: 
2. Nordpeis AS dømmes til å betale erstatning til 
Jøtul AS for tapt omsetning med 6 500 000 kroner 
innen to uker fra dommens forkynnelse med tillegg 
av den alminnelige forsinkelsesrente fra forfall og til 
betaling skjer. 
3. I sakskostnader for lagmannsretten betaler 
Nordpeis AS 1 746 470 kroner innen to uker fra 
forkynnelsen av dommen. 
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Nordspeis:                   Jøtul: 
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Kommentar: 
•  Utrymmet för konstnärlig utformning väl taget 

till vara i balans och detaljer. 
•  Mycket stor likhet både avseende helhet och 

detaljer. 
•  Förväxlingsrisk och otillbörligt utnyttjande är 

inga upphovsrättsliga kriterier men väl 
marknadsrättsliga, jfr § 25 MFL. 

•  § 25 MFL används där efterbildningen är särskilt 
påfallande – eller det inte gjorts tillräckligt för 
att undvika en förväxling.  

•  Hade kanske (idag) lika väl kunnat bedömas 
upphovsrättsligt(?)  
–  I Sverige har Contura 500 ansetts ha upphovsrätt 

(och mönsterrätt). 
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Sammanfattningsvis 

 Aktuell norsk praxis ger en väl balanserad, väldigt 
intressant och illustrativ belysning av alla de 
problem och frågor som kommer upp i samband 
med skydd av brukskonst: 
–  Skyddsbehovet är främst i förhållande till nära 

efterbildning, som dock ska bevisas (Jøtul).  
–  Men “nära efterbildning” kan bara diskuteras i det 

enskilda fallet och står i beroende av originaliteten och 
det fria skaparutrymmet (Louis Poulsen). 

–  Där utrymmet för kreativa lösningar är stort  eller 
lösningen är oväntad (Tripp Trapp) blir skyddsomfånget 
större. 

–  Intressant att jämföra Tripp Trapp och Louis Poulsen. 
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Problem och konsekvenser 

•  Med låg tröskel för upphovsrätt blir frågan inte i 
första hand: Upphovsrätt eller inte? 
–  Varje upphovsrättsligt skyddsvärd = konstnärlig prestation 

kan erkännas som sådan. 
•  Frågan blir i stället: Vilket skyddsomfång i det 

enskilda fallet? 
•  Krav på parterna att bevisa efterbildning. 
•  Krav på domstolarna att förstå både den (subjektiva) 

konstnärliga och den ekonomiska verkligheten. 
•  Upphovsrätt och illojal konkurrens (i Norge) tenderar 

att sammanfalla på brukskonstområdet. 
–  Bra eller dåligt?  
–  Och vart tog mönsterrätten vägen? 



Tack! 
Marianne.Levin@juridicum.su.se 


