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Summary
With thoughts about questioneing  ownership and the protection of design, I want with my 
bachelorproject “kopimi-kopiyu” try finding different paths for my work and ideas. In a world 
that is being more and more regulated in favour for the bigger companies, I want to act and cre-
ate among alternatives forces such as Creative Commons and Open-Source.

With Internet as a starting plattform, I want to communicate my ideas that we can consume our 
products in different ways. Such a way could be that you produce some of the parts yourself. 
Maybe a way that also will lead you away from your daily “empty consumtion” of goods. 

Some of my projects tend to lean into the field of do-it-yourself, a field I find fullfilling. My idea 
about the “D.I.Y” is that we should also have more do-it-together. A way of doing more things 
together could be that we open up our wood workshops in the public schools during the week-
ends. They could function as a platform for people to meet other people. My work could then 
act as a catalyser bringing people and ideas together.

With the spreading of my design and the knowledge about the tools I use, I believe in a society 
that is less focused on money and more focused about people.

Nothing is carved in stone (except runic writing) - anything is possible if we want to change.
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Internet – kort sammanfattning och dystopisk framtid
För dagens generation av människor spelar internet en central roll i våra liv. 
Internet har gjort att tillgången och delandet av information har blivit enormt 
mycket lättare sinsemellan människor och användare av internet – kunskap har 
aldrig varit lättare att hitta och ta till sig. Internets strukturella uppbyggnad är 
enbart att sammankoppla olika servrar/datorer/människor med varandra – med 
ett ständigt flöde av information.

När vi pratar om information som enbart en neutral teknisk term kan det ses 
som ganska harmlöst. Men fler och fler restriktioner i hur vi sprider informa-
tionen tillkommer i form av olika lagar. I Sverige har vi bl.a. fått en lag kallad 
IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) implementerad 
- som möjliggör för upphovsrättsindustrin att få ut den personliga identiteten 
bakom ett IP-nummer (enkelt förklarat – en dators personnummer). Men det 
kommer också i den dystrare framtiden förmodligen också implementeras lagar 
som ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement), SOPA (Stop Online Piracy 
Act) och PIPA (Protect IP Act). Lagar som än mer inskränker våra mänskliga 
rättigheter som t.ex. yttrandefrihet. Det dessa lagar gör, är inte enbart att reglera 
flödet av information på internet – utan förstärker kontrollen av upphovs-
rättsskyddat material/produkter i den ”fysiska världen”, som t.ex. medicin, för 
att förhindra att kopior kommer ut på marknaden.

Sättet dessa lagar blir presenterade för politikerna är baserat på ”behovet” av 
att skydda sina produkter än mer i den fysiska världen och på internet. En kon-
sekvens om t.ex. lagen SOPA införs är att USA kommer att kunna stänga ner 
vilken internetsida som helst, som ”kan” ha inskränkt på copyright-skyddat ma-
terial – jag kan t.ex. ha länkat till ett videoklipp från en nyhetssida – som idag 
är fullt lagligt.

Vad vi ser med dessa lagar är att industrin vill upprätthålla ett system som har 
funnits sen industrialiseringen. Att den skyddade produkten eller materialet 
måste skyddas till varje pris - kosta vad det kosta vill. Att det inte kan finnas 
grå-zoner - så som internet fungerar idag. Istället för att anpassa sig till nya 
marknader (internet), vill industrin att vi ska anpassa oss till dem och inte tvär-
tom.

Inspirationen och den kunskap vi idag kan åtnjuta av ett fritt internet är dess-
värre alltså allvarligt hotad. Det fria flödet av information och sammankopplin-
gen av idéer mellan människor måste försvaras och är något värt att stå upp för.

Om vi inte agerar idag – så kan internet mycket väl vara en saga som vi berättar 
för våra barn.

1.0 Introduktion
1.1 Bakgrund
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Kopimi – Kopiyu
Framtiden kan te sig dyster när man börjar lära sig mer om de inskränkande la-
garna som beskrevs tidigare, men det är ändå en realitet att förhålla sig till. Även 
om lagarna klubbas igenom, så kommer tekniken i nästan alla lägen ligga före 
lagstiftningen som t.ex. Tribbler1, som gör det svårare att stoppa fildelningen.

Min vision för kandidat-projektet ”Kopimi-Kopiyu” är att kretsa kring de krafter 
på internet som väljer att harmonisera upphovsrättsskydda verk på internet. Bra 
exempel på andra typer av licenser är Creative Commons2 och Open-Source3. 
Under CC-licensen (Creative Commons) kan jag själv välja hur pass skyddat 
mitt verk ska vara (se fotnot). Med Open-Source licensen bidrar jag fullt ut med 
det som jag har skapat – d.v.s. processen i hur jag har kommit fram till en viss 
funktion i låt säga ett datorprogram, är fullt synlig för alla programmerare. Des-
sa programmerare kan i sin tur förbättra det arbete jag redan har påbörjat, istäl-
let för att under t.ex. ett copyright-skyddat verk, hålla källkoden stängd och inte 
låta någon annan se den programmering som ligger till grund för programmet.

Med en CC- eller Open-Source-licens blir det legalt klarare från början för in-
ternetanvändare och kreatörer, hur jag vill att de ska förhålla sig till mitt arbete. 
Det blir också moraliskt lättare att jobba med ”CC-material” och främjar samar-
beten, snarare än att skydda sitt alster med vassa armbågar. Frågor som ”Kan jag 
kopiera det här?” försvinner också.

1 http://www.tribler.org/trac 2012-03-04
2 http://creativecommons.org/ 2012-03-04
3 http://www.opensource.org/ 2012-03-04

Med Creative-Commons och Open-Source i sinnet – vill jag gå ner för dess ut-
stakade väg och dela med mig av det arbete som jag producerar med folk över 
hela världen. Jag känner att jag hellre vill inspirera och dela med mig av den 
kunskap jag erhåller under min process och att säga till folk att det är OK att 
kopiera mitt arbete/process. Om jag kliar din rygg, så kan du klia min rygg  blir 
mottot! Och om det är kunskap, inspiration eller glädje – låter jag vara osagt, 
men delandet/kopieringen som princip – är grundpelaren.

Idén om att idéer inte ska skyddas – och därmed inte heller ha pengar som ett 
mål i min process. Men också påvisa att det inte behöver vara en motsättning 
i att dela med sig av sin kunskap och insamlandet av pengar, om vi nu måste 
förhålla oss till det monetära systemet.

Jag vill också identifiera plattformar jag kan förfoga över för att koppla ihop den 
digitala med den fysiska världen för att sprida mina idéer.
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1.2 Syfte
Med mitt kandidatprojekt “Kopimi - kopiyu” vill jag genomföra en dokumen-
terad process med målet att dela med mig av mitt arbete och kunskapen om 
verktygen till folket. Jag vill att produktionsprocessen ska vara transparent 
för att i slutändan inspirera folk till att skapa sina egna metoder/produkter. 
Grunden till formgivningen kommer att ligga på enkla geometriska former 
som en kommentar till rådande regler inom design-skydd (mönsterskydd) där 
dessa inte kan bli skyddade.
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1.3 Frågeställningar
Vad är historien bakom dagens skydd/upphovsrätt?
Vilka viktiga historiska nedslag har format distributionen av produkter/infor-
mation?
Vilka regler gäller för närvarande inom design-skydd?
Vilka problem kan härledas till dagens design-skydd?
Vilka krafter ”kritiserar” copyright-skyddat material?
Hur kan jag distribuera mitt arbete och kunskap i framtiden? Vilka alternativ 
har jag?

1.4 Begränsning
För att begränsa mängden information i rapporten angående upphovsrättssky-
ddat material, vill jag titta på det viktigaste nedslagen i historien som berör 
produktionen/kopieringen/distributionen av produkter/kunskap och idéer i 
dåtid, nutid och framtid.

1.5 Metod
För att tilltala många olika människor vill jag hitta nivåer på projekten som 
känns begripliga och inte är alltför krångliga. Att börja med t.ex. en enkel 
konstruktionsprincip, som tar tid att genomföra men som också skulle kunna 
utvecklas. Jag tänker t.ex. på stickning som princip. Det är lätt att komma igång 
med stickning då du förmodligen har en släkting som kan sticka. Men så fort 
du har förstått principen så börjar du också inse vilket jobb det ligger bakom en 
stickning. Men med tiden kommer din stickning att ske mer automatiskt och du 
kommer att utvecklas tekniskt. Tillfredsställelsen blir också större när du väl är 
klar med din stickning – då det är du som har gjort den (!) - än om du t.ex. hade 
köpt dig en färdig halsduk.

Jag vill ha ett liknande upplägg på det projekt som jag väljer att genomföra. D.v.s. 
att konstruktionsprincipen känns begriplig men att det tar tid att genomföra 
projektet. En metod jag vill börja med är att gå runt i de större byggvaruhusen 
för att se vilka allmänna material och verktyg som jag känner är inspirerande att 
jag skulle vilja jobba med. De får dock inte vara alltför dyra, utan ska vara något 
som är tillgängligt för de flesta.

Nivån kan som sagt börja på ett enklare plan för att successivt höjas till att inne-
fatta maskiner som gemene kvinna eller man inte har tillgång till – t.ex. bandsåg 
och pelarborr. 

Metoden resulterar också i ett försök till att hitta mina egna vägar inom nu-
varande monetära system.
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1.6 Mål
Målet med rapporten och kandidatprojektet “Kopimi - kopiyu” är att ha en transparent process 
i vilken jag delar med mig av kunskapen och idéerna jag får om min formgivning och process. 
Med rapporten vill jag klargöra mina alternativ för en framtida spridning av mina idéer som 
kretsar kring produktion och konsumtion. Jag vill hitta plattformar där jag kan inspirera folk till 
att själva börja producera arbeten och produkter och att folket blir medvetna och ifrågasätter vår 
hetsiga konsumtion av råvaror. Att kanske uppskatta de hantverksmässiga kvalitéerna, istället för 
att jaga låga priser.

Det ultimata målet vore att hitta en infrastruktur som kopplar ihop internet med den fysiska 
världen så att det känns naturligt och inspirerande att skapa sina egna saker. Även fast det tar 
lite mer tid att göra sina egna saker, så kommer du förhoppningsvis i slutändan att uppskatta det 
desto mer. Jag vill också visa att du kanske inte behöver göra allt själv hemma i din lägenhet utan 
att det finns platser där du kan träffa andra för att jobba och utveckla ditt kreativa skapande.
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2.0 Upphovsrätt
För att kunna förstå hur dagens upphovsrätt kom till, kan det vara bra att tit-
ta tillbaka i historien och se vad det är som har format nutidens upphovsrätt 
och mönsterskyddsregler. Eftersom upphovsrättsskyddade/mönsterskyddade 
produkter spelar en väsentlig del i det monetära hierarkiska systemet – så är det 
också en primär kraft som fortsätter att påverka hur vi lever våra liv i dagens 
samhälle. Vare sig du samtycker med dess existens eller inte så är det något du 
måste förhålla dig till ekonomiskt, moraliskt och socialt.

2.1 Historisk tillbakablick
Den moderna upphovsrätten härstammar ifrån en konvention stadgad 1886 vid 
namn ‘Bern-konventionen’1. Målet med konventionen var att ge författare full 
kontroll över sitt arbete som blev producerat för att kunna förhindra olaglig dis-
tribution och otillåten kopiering. En av grundarna till Bernkonventionen var 
den franska författaren Victor Hugo – som försökte hitta legala vägar för att 
kunna erhålla ersättning vid tryckning av hans böcker utanför Frankrike. Un-
der den tiden fanns det ingen internationell lagstiftning som gav författaren le-
gal rätt till ersättning vid tryckning av böcker i andra länder (”piratkopiering”), 
förutom den inhemska upphovsrätts-lagstiftningen. Vad Bernkonventionen 
gjorde var att samla ett flertal länder för att upprätthålla en internationell union 
för ”Protection of Literary and Artistic Works”. 

Sex år tidigare, 1880, blev också en annan konvention bildad kallad 
”Pariskonventionen”2. Den grundläggande orsaken till dess uppkomst, var i 
båda fallen att söka efter internationella överenskommelser rörande legalt skydd 
för det kreativa arbetet, för att kunna erhålla ekonomisk ersättning. Det Par-
iskonventionen sökte efter var dock en internationell union beträffande patent 
på uppfinningar, immateriell egendom och varumärkesskydd. Strukturen för 
båda konventionen var dock densamma – att söka efter internationellt skydd av 
immateriell egendom.

1 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/62482/Berne-Convention, 2012-03-11
2 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/648552/World-Intellectual-Property-
Organization-WIPO?anchor=ref785357, 2012-03-11

2.2 Makten av att reproducera
Före Bern-, Pariskonventionen och den industriella revolutionen – var den en-
skilt största uppfinningen som skulle komma att förändra distributionen av in-
formation dramatiskt, av en man kallad Johannes Gutenberg3. Hans uppfinning 
under 1400-talet, att kunna trycka bokstäver, var dock inte ett resultat av ett 
enskilt arbete. Han kombinerade ett flertal kända tekniker för att kunna trycka 
– men satte ihop dessa i en enda maskin istället. Vad Gutenberg kunde göra 
med sin nya tryckteknik, med flyttbara bokstäver, var att kunna reproducera ett 
enskilt ark  i massiv skala – ungefär 250 ark per timme4. I jämförelse med hand-
skrivna ark – var detta en mycket viktigt förbättring.

När Gutenberg hade makten att reproducera det skrivna ordet – fick han också 
tillgång till makten att distribuera kunskap och informationen, t.ex. hjälpte han 
till att sprida den kristna tron5. Med spridningen av det skrivna ordet, utmanade 
han dock kyrkans auktoritet av kunskap när folket nu hade fler sätt att kommu-
nicera sina idéer. Vad Bern- och Pariskonventionen gjorde, om vi tar tryckpres-
sen som exempel, var att isolera makten att reproducera det skrivna ordet eller 
produkter för den delen. Personen som ägde tryckpressen/originalet eller gjut-
formen – hade också makten att reproducera materialet/produkten och kunde 
också därför tjäna pengar.

För att förstå kraften i att reproducera/kopiera ord – kan vi ta Sovjetunionen 
som exempel där det var ett stort “problem”. Vid många kopieringsmaskiner i 
Sovjetunionen, fanns där vakter som kontrollerade vad det var som kopierades, 
så inga ”illegala ord” blev tryckta. Ledningen i Sovjetunionen visste kraften i 
spridandet av det skrivna ordet och idéer. För att citera ur artikeln ”Copy ma-
chine vs. Soviet secrecy”, från 1989 i tidningen The Deseret News6:

3 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/249878/Johannes-Gutenberg, 2012-03-12
4 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/477067/printing-press, 2012-03-12
5 http://books.google.se/books?id=08brFW1KQ3AC&lpg=PT34&dq=gutenbe
rg%20spreading%20christianity&pg=PT35#v=onepage&q=gutenberg%20spreading%20
christianity&f=false, 2012-03-12
6 http://news.google.com/newspapers?id=zpUpAAAAIBAJ&sjid=4oMDAAAAIBAJ&p
g=2137%2C5801261,   2012-03-12
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“It was not a military attack that put this army to flight. It was the proliferation 
of the photocopier that spelled the army’s doom. The 1,000-man Soviet inspec-
tion force, charged with monitoring the use of some 60,000 copiers say the task is 
overwhelming and they are giving up the fight. Moscow officials recently conceded 
that controlling the reproduction of information has simply outstripped govern-
ment resources.”

Den här händelsen i Sovjetunionen inträffade precis innan muren i Berlin föll 
den 9:e November 1989. Militären kunde inte hantera all den mängd informa-
tion som blev kopierat och som sedan spreds av befolkningen – kampen om 
informationen var förlorad.

3.0 Nuvarande designskydd
Designskydd som juridiskt och legalt skydd, härstammar ifrån Bern, och 
Pariskonventionen, har blivit reviderat ett flertal gånger för att kunna stärka 
monopolet på att reproducera produkter.

Eftersom det finns flera olika typer av skydda för sin produkt, så väljer jag här 
att belysa det skydd som är mest relevant för oss på institutionen Inredning-
sarkitektur & möbeldesign – nämligen mönsterskydd eller i dagligt tal design-
skydd. Vad design-skyddet innebär är att formen av designen blir skyddad (se 
kriterier längre ner).

3.1 Design-skydd
Myndigheten som godkänner din ansökan om designskydd heter ”Patent- och 
registreringsverket” förkortat PRV1. Vad handlar då design-skydd om? Här följer 
ett utdrag från deras informationsfolder ”Ensamrätt – varför då?”2 angående 
designskydd:
•	 Designskyddet är ett rent form- eller utseendeskydd.
•	 Designskyddet omfattar endast utseendet, inte funktionen eller tekniken.
•	 Skyddstiden är maximalt 25 år.
•	 Utseendet ska vara ett resultat av ett skapande arbete.

1 http://prv.se, 2012-03-12
2 http://www.prv.se/upload/dokument/Om%20PRV/broschyrer/ensamratt_varfor_
da.pdf, s 5, 2012-03-12

För att erhålla designskydd måste designen:

•	 Vara ny.
•	 Ha särprägel.

Nu vet vi de grundläggande kriterierna för att erhålla ett designskydd. Men 
varför ska jag spendera pengar på att skydda min design? Här är några argu-
ment från PRV:

•	 Jag ökar min chanser att tjäna pengar.
•	 Jag förhindrar andra ifrån att kopiera mitt arbete och förhindrar otillbör-

lig konkurrens.

Ovanstående kriterier är inte gällande om:

•	 Designen är så enkel och banal att den bör vara tillgänglig för alla att 
använda.

•	 Designen innehåller geometriska former eller enkla rand- och rutmön-
ster.

•	 Jag kan inte göra om en gammal design genom att ändra färgen eller 
materialet.

Av kriterierna att döma låter det rimligt att jag vill skydda min design mot an-
dra som vill kopiera mitt arbete och tjäna pengar på något jag har producerat. 
Det finns dock vissa problem med designskydd som PRV inte väljer att ta upp.
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3.1 Problem med designskydd
En av de många problem som härrör till att skydda sina produkter, idéer och in-
novationer är att kostnaden kan bli väldigt hög för mig som enskild individ eller 
litet företag och som kanske inte har stora ekonomiska resurser1. 

Förutom att du måste betala för att få igenom ditt designskydd, kan du också 
behöva göra en egen eller betala för en research, så att du inte inskränker på 
någons annan designskydd om det skulle visa dig att din produkt/formgivning  
är för snarlik något som redan finns.

Ytterligare ett problem som var ganska lätt att konstatera bl.a. genom en sökn-
ing i ”Svensk designdatabas” är att många former ändå inte följer kriteriet ”vara 
ny” och ”ha särprägel”. Jag tycker att denna stol skulle kunna platsa bra som ett 
”patent-troll”. D.v.s. att man får igenom ett skydd som är så brett som möjligt, 
vilket gör att chansen att stämma ett företag som inskränker på ditt skydd ökar. 
För att överdriva ett exempel – om jag skulle skydda funktionen ”att sitta på en 
odefinierad horisontell yta” och sen stämma alla som försökte sitta på en hori-
sontell yta utan att betala mig pengar för det – det är ett “patent-troll”. Som tur 
är kan man än så länge inte skydda en funktion gällande formgivning.

Det finns inte speciellt mycket information att tillgå utifrån det som står i design-
databasen, men vad jag kan se eller rättare sagt har svårt att se, är exakt vad som 
är unikt med denna stol design av Jerry Hellström. Den är förmodligen gjorde av 
bockade stålrör och sitt/rygg-parti av något trä-material eller plåt. Men har den 
en ny eller särpräglad formgivning? Inte enligt mig i alla fall. Så om en produkt 
som denna kan erhålla ett design-skydd, då finns det egentligen ingen gräns för 
vad som kan skyddas. Kriteriet för att vara unik är väldigt lågt satt.

1 http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=sv&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.
awapatent.com%2F%3Fid%3D13501, 2012-03-12

Designer: Jerry Hellström
Registreringsnummer: 79856

Kommer jag att bli stämd av Jerry 
Hellström för att jag blev inspirerad 
av att göra en stol utifrån hans idé 
- om det skulle visa sig att min stol 
skulle komma i produktion? 
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Med föregående exempel färskt i minnet, har jag letat fram fler exempel på vad 
som enligt mig är mer tveksamma designskydd. Jag tänker då på kriterierna 
vara ny, ha särprägel och inte innehålla geometriska former eller enkla rand- och 
rutmönster.

Här är ytterligare ett exempel som jag hittade i Svensk designdatabas.

Det finns otaliga exempel på designskydd som är väldigt tveksamma i sin 
“unikhet”. Du kan lätt hitta fler exempel antingen via Svensk designdatabas -
http://prv.se/sv/Kunskapscenter/Biblioteket/ eller via googles databas - http://
www.google.com/?tbm=pts&hl=en

Designer: Jesper Moe
Registreringsnummer: 81591

Ägare: SCA Hygiene Products
Registreringsnummer: 68117
Produkt: Ornament för servetter. 

Jag blev inspirerad av SCA Hygienes 
mönster till servetter och skulle vilja 
göra små pittar till toalettpapper för 
att uppmärksamma prostatacancern 
i Sverige. Blir jag stämd om det går i 
produktion?

Kommer jag att bli stämd av Jesper 
Moe för att jag blev inspirerad av att 
göra en pall utifrån hans formgivning 
av stolen - om det skulle visa sig att 
min pall skulle komma i produktion?

Svenska

Swedish Design Database

Start page

Print

Help

Contact

Links:

See all classes
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Argumenten som PRV framhåller till varför jag ska skydda min formgivn-
ing låter rimliga - att jag kanske får en större chans att tjäna pengar genom att 
förhindra kopior som liknar mitt arbete. Men när någonting är snarlikt min 
design - som de enkla skisser jag gjorde på föregående sidor - kan utgången i en 
rättegång bli väldigt oviss.

I många fall kan också ett designskydd vara något som mest blir en onödig ko-
stnad, då en produkt eller formgivning antas ha en för kort livslängd för att det 
ska vara lönt att ansöka om skydd. 

Om jag nu som nystartat företag valt att designskydda min formgivning och 
IKEA väljer att kopiera mitt arbete och lanserar det till ett lägre pris. Vad ska jag 
göra? Vågar jag stämma IKEA för intrång på mitt designskydd? Tror jag att min 
design är tillräckligt unik för att vinna mot IKEA?

Den spanska designduon Damaris & Marc1 blev utsatta för just detta och det är 
väl snarare mer regel än undantag vid det här laget att IKEA friskt lånar/kopierar 
andras design.

Av designen att döma för min egen del, anser jag att “Kodama”-serien inte är 
tillräckligt unik för att kunna designskyddas. Den har visserligen ett “distinkt” 
utseende - men att kombinera en enkel lådkonstruktion med ben inspirerade av 
Rokoko-stilen som härstammar ifrån 1700-talet - är inte tillräckligt unikt enligt 
mig.

Så är det också med många - om inte nästan alla - idéer. Du ser två gamla idéer 
eller företeelser och sätter ihop dem för att få fram någonting nytt. Så vad kan 
egentligen anses vara nytt och unikt om det utgår ifrån redan välkända attribut?

1 http://bcndesign.narotzky.com/2008/09/26/ikea-copies-spanish-design/ 2012-04-11

“Kodama” av Damaris & Marc 2006

“Trollsta” av Ola Wihlborg och Wiebke Braasch, IKEA
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4.0 Internet - distribution revolution
När vi nu har lärt oss vad tryckpressen har betytt för spridningen av det skrivna 
ordet, kunskapen och idéerna, är det inte speciellt svårt att förstå vilken revolu-
tion internet har inneburit för människorna på jorden. Aldrig någonsin tidigare 
har det varit så lätt att nå ut till så många människor så snabbt.

4.1 Ny marknad
Med internet har spelreglerna ändrats avsevärt gällandes makten över konsum-
tionen - vilket har gjort att industrin med näbbar och klor försöker kontrollera 
internet för att kunna styra oss konsumenter i deras riktning. “Problemet” för 
industrin som t.ex. nöjes- och mediaindustrin, är att det numer är vi användare 
som kan producera och styra innehållet. Vi ageras som egna “tryckpressar” 
och använder materialet som finns på internet hur vi vill. Att något material 
möjligtvis är producerat av någon annan, hindrar oss inte ifrån att vara kreativa 
med det som redan finns tillgängligt - att kombinera redan välkända ting för att 
kunna skapa något nytt.

Internet som en ny marknad att verka på, har inneburit “huvudbry” för större 
företag om hur de ska anpassa sig till den nya verkligheten. I början av internets 
tidsålder ville t.ex. inte mediaindustrin anpassa sig efter nya rådande situationer. 
Ett bra exempel var uppkomsten av musiktjänsten “Napster”1 som kom 1999. 
Studenten Shawn Fanning såg möjligheten i att kunna sprida musik via internet 
och skapade tjänsten Napster, där användare kunde dela med sig av musik mel-
lan varandra. Napster utmanade musikindustrins monopol på att distribuera 
kopior av musik och hotade deras affärsmodell. Istället för att försöka anpas-
sa sig till nya spelregler, ville industrin att verkligheten och marknaden skulle 
fortsätta som den alltid hade gjort. Vid många tekniska framsteg och utveck-
lingar har t.ex. mediaindustrin först varit emot den nya tekniken, för att sedan 
anpassa sig och sedan hitta en ny marknad och tjäna pengar. Det har t.ex. gällt 
radion, tvn och kassettbandet.

Ett talande exempel som sker idag är att de större teleoperatörerna börjar att 
strypa tjänster som Skype2 och Viber. Tjänster som är helt lagliga men som hotar 
teleoperatörernas affärsmodell. 

1 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/754550/Napster 2012-04-11
2 http://www.idg.se/2.1085/1.435260/darfor-vill-telia-borja-ta-betalt-for-skype 2012-04-11

Företag som lyckas anpassa sig till marknader är också de som lyckas bäst i långa 
loppet. Det har varit en knagglig gång för t.ex. musikindustrin att anpassa sig till 
internet som en ny marknad. Efter nästan 10 år lyckades tjänsten Spotify3 leta sig 
ut på denna marknad genom att erbjuda miljontals låtar för en mindre månad-
savgift. 10 år i teknikvärlden är en väldigt lång tidsperiod, då utvecklingen sker 
extremt fort inom detta område. 

Ett annat bra exempel på företag som lyckas anpassa sig till den nya marknaden 
som internet erbjuder är spelportalen Steam4. Det är en tjänst där du betalar för 
att ladda ner spel digitalt och lagligt. Du får automatiskt uppdateringar till dina 
spel som du har köpt, du kan spara spelhistorik och prata med andra användare. 
En tjänst som enligt chefen Gabe Newell på Valve, som äger Steam “är fantastiskt 
lönsamt”.

I kontrast till Spotify och Steam står The Piratebay5, som är en portal för att 
ladda ner nästan vad som helst som användare gör tillgängligt - dock olagligt. 
Det kan vara allt ifrån musik, film, datorspel till e-böcker. Det som är värt att 
notera är att The Piratebay principiellt inte gör något olagligt. De använder sig 
av en teknik kallad peer-to-peer, där användare t.ex. delar upp en mp3 i små pa-
ket och sedan skickar alla dessa små paket mellan varandra. Grundarna till The 
Piratebay har blivit dömda och fällda för “medhjälp till upphovsrättsintrång”6.

Peer-to-peer tekniken är inte i sig olaglig, att en teknik skulle vara olaglig är 
absurt. Däremot vad användare gör med tekniken och vad lagen tolkar som ola-
gligt är dock en annan femma. Men att fälla några för “medhjälp till upphovs-
rättsintrång” är ett väldigt vagt åtal. The Piratebay blev fällda för “medhjälp till 
upphovsrättsintrång”, men vi skulle inte ha något som heter internet utan kop-
ieringen. Internet bygger på att saker kopieras och delas mellan användare - det 
är något vi gör varje dag. Den absolut största tjänsten för att främja “medhjälp 
till upphovsrättsintrång” är Google. Kommer Google att bli fällda? Knappast.

3 http://www.spotify.com/se/ 2012-04-11
4 http://www.idg.se/2.1085/1.385819/hotet-mot-spelbutiken 2012-04-11
5 http://thepiratebay.se/ 2012-04-11
6 http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/sankta-fangelsestraff-for-pirate-bay 2012-04-11
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4.2 Oppositionella krafter
Om vi tittar på storskaliga militära krig/konflikter sker det alltid en kapprust-
ning mellan försvar och anfall. Anfallet blir starkare men så också försvaret - där 
båda sidorna försöker utveckla sina styrkor respektive svagheter. Samma sak sker 
också på internet - där vi har en mediaindustri som försöker sätta spelreglerna 
medan användarna vill någoting annat. En mediadindstri som stämmer folk till 
höger och vänster, påverkar politiker om nödvändigheten i att stifta strängare 
lagar för att försöka behålla någon typ av kontroll över konsumtionen.

Men internetanvändarna är en brokig skara människor som inte vill bli kon-
trollerade. Det vill ha ett fritt internet utan några hinder eller repressalier. Det 
handlar inte om användarna vill bete sig som tjuvar och bara ha allting gratis - i 
grunden handlar det om en ömsesidig respekt mellan båda parterna.

Som jag skrev tidigare i bakgrunden kommer lagstiftningen alltid vara efter 
teknikutvecklingen. Att försöka kontrollera internet än mer kommer bara att slå 
bakut. Användarna kommer gömma sig undan lagstiftaren genom att använda 
tjänster som VPN-tunnlarna Ipredator och TOR som är krypterade nätverk7. 
Vilket i sin kan göra det svårare för polisen att utreda “riktiga brott” istället.

Men i hela den här debatten om vad som är mitt och vad som är ditt. Vad som ska 
skyddas med upphovsrätt och designskydd, vem ska som ska stämmas härnäst 
för upphovsrättsintrång eller vem som ska tvingas betala licensavgifter för att 
nyttja någons skydd... I hela den här soppan, för det är en soppa8 så är det en-
dast vi konsumenter som måste betala för allt det här i slutändan. Vem främjar 
den här “utvecklingen”? Företag som redan har enormt mycket pengar och vill 
stänga ute konkurrensen, jurister och patentverken runtom i världen.

Vid sidan om denna “soppa” finns det ändå krafter som inte vill ha något med 
upphovsrätt eller skydd att göra. Organisationer som hellre ser ett främjande i 
att dela med sig, snarare än att skydda något med så vassa armbågar som möjligt 
med målet att tjäna så mycket pengar som möjligt.

7 https://ipredator.se/?lang=sv 2012-04-11
8 mybroadband.co.za/news/general/25277-patent-absurdity.html 2012-04-11

 
De jag tänker främst på är Creative Commons-licensen9 och Open-Source-
rörelsen10. Där båda organisationerna främjar för en öppenhet på internet 
snarare än slutenhet som upphovsrätten står för. 

Genom t.ex. open-source får du full tillgång till källkoden till de program 
du finner intressanta och skulle vilja vidareutveckla. Du kanske tänker på en 
funktion som skulle kunna platsa i ett ordbehandlingsprogram. Genom t.ex. 
OpenOffice (som är ett gratis ordbehandlingsprogram) kan du då ta till dig 
nödvändig källkod och sedan laborera själv. Liknande går t.ex. inte att göra 
med ordbehandlingsprogrammet Word, som består av properietär programvara 
d.v.s. sluten/har restriktioner för vad du får göra.

Via Creative Commons kan jag välja hur “fritt” jag vill att mitt verk ska be-
handlas, efter att jag har tillgängliggjort det på internet. Det kan vara ett bra 
sätt om jag t.ex. inte vill att företag ska tjäna pengar på mitt arbete som jag har 
gjort. För att fördjupa dig inom de olika licenserna se den svenska CC-portal-
en11.

Det finns också platser som inte uttalat förespråkar denna öppenhet men som 
ändå främjar t.ex. kunskapsspridandet, jag tänker då främst på YouTube12. Via 
youtube kan jag ta del av allas tankar, idéer och kreativitet. Problemet med 
youtube är att sidan i många fall står i konflikt med mediaindustrin och up-
phovsrätten, då användarna oftast använder sig av upphovsrättsskyddat mate-
rial. Om vi bortser från upphovsrätten, så finns det en mängd “gör-det-själv”-
filmer. Där folk t.ex. visar hur du lär dig spela piano, sticka, göra animationer, 
hanterar datorprogram m.m. Det finns en mängd olika områden där folk delar 
med sig av sin kunskap angående ett visst ämne - och de gör det helt gratis för 
att de tycker att det är roligt och givande. 

9 http://www.creativecommons.se/ 2012-04-11
10 http://www.opensource.org/ 2012-04-11
11 http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/ 2012-04-11
12 http://www.youtube.com/ 2012-04-11
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4.3 Min vision
Det är utifrån denna öppna värld jag i framtiden vill utgå ifrån. Att det jag ska-
par också ska vara tillgängt för andra att ta del av. Men om jag ändå måste an-
passa mig till det befintliga monetära systemet, att jag t.ex. fortfarande måste få 
in pengar för att betala min hyra på bostaden, så vill jag visa på att det inte bara 
behöver ske på ett sätt. Det finns flera vägar en marknad kan te sig på.

I första läget känner jag dock att det är delandet av information som ska ske i så 
lång utsträckning som möjligt. Hur kan jag nå ut med mina idéer till så många 
som möjligt?

I det andra läget kommer pengabiten. Att tjäna pengar är ett nödvändigt ont och 
jag vill att det ska ske sekundärt. Målet ska inte vara att tjäna pengar - målet ska 
hellre ligga i att knyta kontakter och att lära mig mer om allt. 

Eftersom det finns så mycket människor som besitter en sådan fantastisk kun-
skap om saker och ting, blir det för mig mer givande om jag kan ge något och 
sedan få något tillbaka. I form av mänsklig blomstring tjänar vi mer på att dela 
med oss av t.ex. kunskap istället för att hålla oss på vår egen kant.

Det blir också roligare att dela med sig av sitt egna material eller process för att 
sedan se hur andra väljer att jobba med det. Jag ser hellre att jag har inte har en 
slutgiltig formgivning, utan att den får leva vidare sitt egna liv. Att processen 
är transparent och folket får göra vad de vill med processen. Jag kan visa vad 
jag kom fram till med hjälp av processen, men att folket kan få göra lite som de 
själva vill.

Det jag tänker kan vara en bra komplettering i framtiden till min formgivning är 
att folket själva ska kunna producera en viss del eller hela delen av en formgivn-
ing. Ett bra sätt för folket att kunna bli lite mer självständiga skulle t.ex. vara 
att öppna upp slöjdsalar på helgerna för allmän åtkomst. I detta tänkta system 
uppstår flera fördelar som inte bara är materialistiska eller tekniska. Bara mötet 
med alla olika typer människor och yrkesgrupper skulle bidra enormt mycket 
för gemenskapen i ett samhälle.

 
 

VISION - “DO-IT-TOGETHER”

PENSIONERADE GUBBAR/GUMMOR 
MED FÖR MYCKET FRITID SOM VILL 
DELA MED SIG AV SIN KUNSKAP INOM 
T.EX. SNICKERI/SÖMNAD

JAG MED MIN FORMGIVNING

FOLKET

SKOLSLÖJDSALAR - ÖPPNA PÅ
HELGERNA FÖR FOLKET ATT NYTTJA.
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Det öppnade av slöjdsalarna skulle innebära för min formgivning, är att den 
kanske börjar leva sitt egna liv. När jag väl delat med mig av en process el-
ler idé, kan folket ta det vidare i slöjdsalen. När tillgången till bättre maskiner 
finns, ökar möjligheterna att experimentera själv.

Att jag skulle släppa på “skyddet” av min formgivning ser jag därför inte som 
något problem. Jag ser heller inte att det skulle stå i konflikt med ett tjänande 
av pengar. Alla människor har olika mycket tid/fritid/intresse för sådana här 
projekt. Vissa kanske blir extremt sugna på att t.ex. själva pröva på att gänga 
en rundstav. Medan andra finner formgivningen tilltalande, men känner att de 
inte har tiden att genomföra ett liknande projekt. 

Därför kan jag också tänka mig följande scenario till höger för min framtida 
formgivning.

Ytterligare ett steg i frigörandet av min formgivning skulle i framtiden också 
kunna vara att jobba med 3D-skrivare som kommer bli allt vanligare. Där min 
formgivning kan spridas ännu snabbare via internet över hela världen.

FRAMTIDA KONSUMTIONS-SCENARIO

IDÉ/FORMGIVNING

WWW

DELAR

Kopiera “receptet” 
och tillverka själv i den 
gemensamma slöjdsalen.

Du är lite latare och 
köper delarna men sätter 
ihop produkten själv.

MONTERAD Ta en kaffe!

3D-SKRIVARE Surfa till kategorin 
“Physibles” på 
thepiratebay.se och
skriv ut produkten.
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5.0 Genomförande
Som jag beskrev i min metod så gav jag mig ut i de större byggvaruhusen och 
köpte på mig diverse olika tänkbara verktyg och material som jag skulle kunna 
använda mig av. Tanken var/är att jobba mig uppåt i “svårighetsgraden” med en-
kla konstruktionsprinciper upp till lägen där du behöver maskiner som du inte 
har hemma. Föremålen jag vill ta fram är sådant som du kan använda i hemmet 
t.ex. stol, bord, skiljevägg och lampa.
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5.1 Skiljevägg
Något som jag fastnade för direkt efter mina inköp var den vita och gröna plast-
tråden. I affären klurade jag på om man kunde använda t.ex. ett strykjärn för att 
smälta den och det funkade. 

Men efter att ha jobbat med det ett tag så började jag fundera på hur hälsosamt 
det egentligen kunde vara. Plastsnöret består av polypropen och ska tydligen 
vara en av de minst farliga plasterna1. Med tanke på att många plastbyttor som 
värms i micron släpper ifrån sig ohälsosamma ämnen till maten, så kändes det 
ändå ok att jobba med plastsnöret då det är ett isolerat projekt. Men för att vara 
på den säkra sidan bör man sitta i en ventilerad plats eller utomhus på t.ex. 
balkongen.

Eftersom jag ville utgå ifrån de enkla geometriska figurerna, gjorde jag 3 
stycken mallar att jobba utifrån. 

1 http://www.sund.nu/docs/artikel.asp?und=34&art=1230 2012-04-11
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Skiljevägg utifrån den runda mallen. Skiljevägg utifrån den kvadratiska mallen.
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5.2 Stol
Till stolen som kräver moment i tyngre maskiner var den övergripande idén 
att man skulle förstå hur stolen var konstruerad. Att den skulle vara “begriplig” 
nog för att inspirera folk till att själva ska kunna göra den. Med stolen kommer 
jag inte arbeta med begrepp som “vad är en stol?”, utan det kommer att vara en 
“stol-stol” med ambitionen att få folk att vilja göra den, men kanske göra egna 
modifikationer.

En konstruktionsprincip jag har jobbat med tidigare är att gänga rundstav. Det 
har blivit lite av ett “kill-your-darling-moment” vid det här laget känner jag. 
Men jag tycker om principen att man ser hur något tillverkas och att konstruk-
tionen är synlig. Det är också något alla skulle kunna göra hemma då verktyget 
är relativt simpelt men kräver lite kunskap i hur man hanterar det.
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                   5.3 Mockup
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                   5.4 Sits
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5.5 Gänga rundstav

Verktyg som behövs för att gänga 38 mm rundstav.

Blötlägg i cirka 25-30 minuter.

Fasa kanten lite med en rasp.

Ställa in rätt avstånd för skärstålet - finns dock inga 
fasta mått för avstånd. Man får pröva sig fram för 
att se när gängan blir bra.

Börja med gängningen.

Till vänster: dåligt gängad. 
Till höger: bra gängat.
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           5.6 Fasa rundstav
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5.7 Borra vinkel / gänga sits
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5.8 Form på sits / fasa kant

KAPAS BORT!
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5.9 Sätta ihop stol / snöra ryggstöd
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6.0 Resultat
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6.1 Diskussion

Med en tanke om ett delande av min formgivning/kunskap och ett ifrå-
gasättande av äganderätten - vem som har rätt att kopiera alt. vem som har 
rätten att göra kopior - tycker jag att mitt projekt har belyst och lyft frågor till 
folks medvetande. Svårigheten i projektet har varit att försöka utveckla och 
hitta en nivå som känns rimlig, men som också får vara lite svårare.

Jag ser inga hinder i att det skulle ta lite mer tid att genomföra ett projekt. Ju 
mer tid du investerar i ett projekt, desto mer tillfredsställande ser jag att man 
njuter av resultatet. Ett talade exempel skulle vara stickning som ett till-
fredsställande D.I.Y.-projekt.

Att vi kan tilverka föremål själva i vårt hem kan vara befriande - att du själv 
kan disponera din tid och att du blir lite mer självständig. Baksidan kan också 
vara att du just är själv. Vi är alla olika, men det kan också vara tillfredsstäl-
lande att tillverka föremål i andras sällskap - tänk syjynta.

Under arbetsprocessen valde jag också att förhålla mig till den mer “renod-
lade” D.I.Y.-processen där du är hemma och tilverkar dina föremål, som t.ex. 
den rumsavdelare jag kom fram till. Att du gör en mall som du utgår ifrån, 
köper plastsnöre från Jula och sen sitter hemma och tar fram diverse strukturer 
som du sedan smälter med ett strykjärn. Efter ett tag kan dock den processen 
kännas lite torftig - det är ett upprepande som i sig kanske inte är så speciellt 
utmanande. Du kan visserligen komma på egna lösningar och utveckla andra 
strukturer att göra, men nivån i sig är ganska “låg”.

Med formgivningen på stolen som jag kom fram till, ville jag visa hur du kan 
ta plastsnöret till en annan nivå. Att du börja förhålla dig till andra material 
än bara plastsnöret i sig. Att jag visar på en ny process och inviger personer 
i att utmana sig själva i sitt kreativa skapande. Nivån på processen att gänga 
sin egen rundstav, som är en stor del av projektet i att tillverka stolen, är desto 
högre - men det är inget ouppnåeligt. Du genomgår procesen steg för steg 
istället för att tänka att det är ett för stort projekt.

För att kunna uppnå den högre kunskapsnivån ser jag att vi i samhället skulle 
kunna göra en enorm vinst - resursmässigt och genom mänskligt blomstring. 
Ett steg i detta skulle vara att vi öppnar upp våra skolslöjdsalar som ändå står 
tomma på helgerna. Det skulle kunna bli en plats dit du kan gå för att få hjälp 
med att t.ex. laga något du har hemma eller bara för att kunna träffa andra 
människor. 

Min roll som formgivare skulle då kunna ligga i att vara en länk mellan folket 
och den “allmänna verkstaden”. Att jag genom min formgivning inspirerar an-
dra till att göra min formgivning eller att de kopierar min process för att kunna 
skapa något eget.

Jag ser inte att det skulle vara någon motsättning i att jag delar med mig av 
min formgivning och att jag i framtiden kommer att t.ex. behöva tjäna pengar. 
Som läget är idag och som jag kan se runtomkring mig, är att syftet med att jag 
skulle vilja skydda min formgivning genom ett designskydd är att jag ska tjäna 
pengar. Problemt jag ville visa i min rapport är att designskyddet i sig är ganska 
lätt att komma runt och att det mer eller mindre är en gråzon som inte alls är 
självklar för mig som formgivare.

Jag tror att det finns bra många fler möjligheter att tjäna pengar (om det nu är 
det jag ska göra) än att jag ska skydda min formgivning med näbbar och klor.
Med delandet och kopierandet av min formgivning ser jag fler möjligheter i att 
få träffa intressanta människor som i sin tur kan dela med sig av sina tankar 
och kunskaper.

Vi kan hitta andra värden bortom pengarnas snäva ramar, vi måste bara lyfta 
blicken och ifrågasätta varför vi gör som vi gör. Det kan vara klokt att kop-
pla bort auto-piloten och se människorna runtomkring oss istället för att ett 
system ska kväva oss.

Så låt dig inspireras och inspirera andra genom mitt projekt kopimi-kopiyu.

Vi kan bättre!
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7.0 Bilagor
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HUR DU GÄNGAR EN RUNDSTAV

Du behöver följande:
- Gängverktygsats -> www.slojd-detaljer.se
- Rundstav i passande diameter och i björk ->   
  kontakta närmsta bygghandel eller maila led-
  stångsfabriken via www.hlf.se för beställning.
- Rasp
- Spårskruvmejsel
- Skruvnyckel strl. 16
- Avlång plastbehållare
- Borrmaskin/pelarborr
- Passande borr (se instruktion)

TIPS:
Du behöver efter ett visst slitage kunna slipa 
skärstålet i gängverktygsatsen för att få en bra 
gänga. 

(I min vision skulle du här besöka din lokala 
slöjdsal för att kunna få hjälp med en sådan här 
sak.)

Vill du erhålla en egen våtslipsmaskin finns det 
ett flertal hos t.ex. Jula. Märket Tormek är 
dyrare men har fungerat bra för egen del. Med 
Tormek medföljer en handbok som förklarar hur du 
slipar. 

Alt. kan du titta på youtube-klipp “how to 
sharpen a knife” eller lämna in skärstålet till 
ett företag som slipar det åt dig.

FAS 1

En del av de verktyg jag använder till 
gängningen av rundstav. På bilden syns 
rundstavar med en diameter på 38 mm d.v.s.
1½ tum.
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FAS 2

Till en rundstav på 38mm blötlägger jag den 
i 25-30 minuter. Detta för att mjuka upp 
träfibrerna så att skärstålet inte behöver 
ta så mycket stryk.

Blötläggningstider:
12mm -> 5-7   minuter
25mm -> 7-10  minuter
38mm -> 25-30 minuter

FAS 3

När träet har legat i blöt blir änden av 
rundstaven uppsvälld. För att gängverktyget 
lättare ska börja skära, slipar jag kanten 
med en rasp.
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FAS 4

Innan du börjar gänga rundstaven måste du 
ställa in längden på skärstålet. Här får du 
testa för bästa resultat.

Dåligt inställd Bra inställd

FAS 5

Har du ett bra skärstål går det rätt fort 
att gänga. D.v.s. du kommer inte att behöva 
använda speciellt mycket kraft för att 
erhålla ett bra resultat.
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FAS 6

Till hålet som den gängade rundstaven ska 
sitta i använder jag mig av en pelarborr.
Markera var du vill ha hålet och använd 
helst något typ av stöd så att arbetsstyck-
et inte kan röra på sig alt. spänn fast det 
med en skruvtving.

Hålet som borras ska ha en lite mindre
diameter än rundstaven.

RUNDSTAV / BORRDIAMETER:
12mm -> 10mm
25mm -> 23mm
38mm -> 35mm

FAS 7

Här ser du verktyget för att gänga själva 
hålet. Hålen som jag har borrat är till en 
stolsits och har olika vinklar.

När du gängar ska du 
ha verktyget i lodrät 
vinkel mot hålet. Det 
ska alltså varken luta 
åt det ena eller andra 
hållet - utan ska rakt 
ner. När jag har bor-
rat i vinkel använder 
jag en “smygare” för 
att se så att vinkeln 
är rätt. Är dock inte 
nödvändigt om du bara 
har “ett rakt hål”.
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SLUTFAS

Nu är det bara att testa resultatet. Om du 
tycker att rundstaven sitter för löst res-
pektive för hårt, kan du testa att variera 
var skärstålet sitter (Fas 4) och vilken 
diameter du har på borren (Fas 6).

Lycka till!

MISSIONERANDE KOPIMISTSAMFUNDET

BUDSKAP

- Kopiera och sprid
- All kunskap till alla
- Det som teknikens naturlagar möjliggör 
  ska vi icke (försöka) begränsa med 
  världsliga lagar.

TRO

- Kopiering av information är etiskt rätt.
- Spridande av information är etiskt rätt.
- Remixande är en heligare typ av kopiering
  än den perfekta, digitala kopieringen, 
  då remixande är korskopiering av en 
  mångfald av information.
- Att kopiera eller remixa information som 
  förmedlats av en annan person ses som en 
  akt av respekt och ett starkt uttryck 
  för acceptans och kopimistisk tro.
- Internät är heliga.
- Kod är lag.
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