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Designers inställning till kopiering av produktdesign 

Sammandrag: Syftet med denna studie är att få en insikt i hur designstuderande 

inställer sig till olika produktkopior, samt vilka faktorer som påverkar deras inställning 

till kopiering av produktdesign. Bakom varje produkt finns en designer av något slag, 

någon vars uppgift det varit att planera och skapa produktens utseende samt 

funktioner. Produktdesigners har en viktig roll vid både utvecklingen och uppkomsten 

av nya produkter, alltså påverkar deras inställning till produktkopior hurudana 

produkter som kommer ut på marknaden. 

Studien är gjord med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod. Sex stycken 

informanter intervjuades, de bestod av fem män och en kvinna. Alla studerade 

konstindustriell design på magistersnivå vid Aalto Universitet. Tidigare studier visar 

att en produkts fysiska form eller design kan vara avgörande för dess framgång vid 

försäljningsstället och i vardagen. Faktorer som konsumentens personlighet och 

omgivning samt produkten i fråga kan ha en påverkan på konsumentens inställning till 

en kopia. 

I studien framkom det inte att designstuderandena skulle ha varit speciellt negativt 

inställda till kopiering av produktdesign. Tvärtom så ansåg många av dem att 

kopiering nuförtiden är svårt att undgå. De verkade även tycka att en viss mån av 

kopiering hör till inom vissa branscher och produktgrupper, så som till exempel bil- 

och modebranschen. Negativa eller dåliga kopior uppfattades av designstuderandena 

som någonting som orsakade skada till konsumenten eller originalets varumärke. 

Kopior som gynnade samhällets välmående, utveckling och säkerhet ansågs däremot 

vara positiva eller bra kopior. 

Nyckelord: produktdesign, designkopiering, produktkopiering 
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1 INLEDNING 

Redan som barn får vi lära oss att man inte skall kopiera andra utan försöka vara 

originell.  

“Copying is bad; originality is good. That’s what we learn from toddlerhood on. In art 

as in life, be yourself. Don’t pretend. Nobody likes phonies, fakes or frauds. Forgery is 

illegal. Authenticity is holy.” (Johnson 2010) 

Kopiering och imitation har dock varit mer en regel än ett undantag genom största 

delen av mänsklighetens historia. Till och med artister som Picasso och Rafael har 

dragit nytta av att kopiera andras verk (Johnson 2010). Under årtusenden av Kinas 

historia har man hållit på med kopiering och imitering av gamla mästares skapelser och 

än idag anses det vara en värdefull konst i landet. Detta har även visat sig vara 

kineserna till stor fördel i dagens ekonomi. Det har blivit populärt att kopiera både 

västerländska produkter och produktprocesser och kineserna har utvecklat det hela till 

en egen industri. (Poropudas 2010) Synen på kopiering av andras verk eller idéer är 

däremot inte lika positiv i västvärlden. USA anmälde våren 2007 Kina till WTO (World 

Trade Organization) för piratkopiering av filmer, böcker, musik och mjukvaror. USA 

motiverade detta med att amerikanska företag förlorar flera miljarder per år på grund 

av genomgripande brott mot företagens upphovsrätt. (Svenska Yle Nyhetsarkivet 2007, 

Lynch 2007) Det är dock inte enbart Kina som gör sig skyldig till kopiering, det är ett 

fenomen som existerar även i västvärlden.  

Varför förekommer produktkopiering? På dagens varumarknad råder det hård 

konkurrens. Den globala marknaden har resulterat i att urvalet av produkter ökar dag 

för dag medan prisskillnaderna produkterna emellan bara krymper. Internet och 

sociala nätverk har i sin tur underlättat tillgången till information och idéer. Att kunna 

skilja sig från mängden har blivit allt knepigare och att hitta konkurrensfördelar allt 

svårare för producenter. De som är innovativa och lyckas skapa något nytt blir snabbt 

kopierade och mister i många fall sin fördel av att vara först ute på marknaden. För att 

kunna vara originell måste man betala ett visst pris. Innovation är ofta dyrt och 

tidskrävande vilket leder till att en del företag gör medvetna beslut om att centrera sin 

strategi runt kopiering istället för differentiering. Genom att kopiera en lyckad produkt 

som redan är populär bland konsumenterna minskar dessa företag risken på att 

misslyckas. De sparar den tid och de pengar som normalt skulle ha förbrukats i 

designprocessen och har därmed råd att erbjuda marknaden en likadan men billigare 
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produkt. Orsaken till att produktkopiering existerar är för att det finns en stor marknad 

för kopierade produkter. Så länge som det finns konsumenter som accepterar och köper 

dessa kopierade produkter, så länge kommer företag att fortsätta ha kopiering som 

strategi istället för differentiering.  

Men det är ju också någon person som skall planera och utveckla dessa produkters 

funktioner och utseende, oavsett om det handlar om original eller kopior, såkallade 

designers. Vilken är då deras syn på fenomenet produktkopiering eftersom dessa 

kopior existerar? 

1.1. Problemområde 

När det kommer till differentiering av produkter har produktdesign redan länge ansetts 

vara ett av de bästa hjälpmedlen. Med väldesignade produkter vill företag skilja sig från 

mängden och samtidigt kommunicera kvalitet och värde till konsumenten (Kotler & 

Rath 1984, Olins 1990, Zolli 2004). Genom att designa tilltalande och attraktiva 

produkter hoppas företagen på att underlätta konsumentens produktval till sin egen 

fördel (Kotler & Rath 1984). Företag vill att deras design skall fungera som en koppling 

mellan sin produkt och sitt varumärke och försöker därför trygga sin designassociation 

och sina designkännetecken i konsumentens minne. På så sätt kopplar konsumenten 

ihop produktens utseende och känsla med rätt varumärke (Gelb & Krishnamurthy 

2008). Formen och den orangea färgen på en Fiskars sax är till exempel 

designkännetecken som fungerar som en association till själva Fiskars varumärket. Om 

någon annan saxtillverkare använder samma färg och form i sin design finns risken att 

konsumentens association kopplas till fel varumärke. Dessa designkännetecken 

fungerar med andra ord som varumärkesassociationer och är därför mycket viktiga att 

uppehålla för företag, men samtidigt mycket attraktiva för kopierande producenter att 

imitera. Det är dock svårt att säga hur mycket dessa kännetecken är värda, vilket lett till 

att företag har problem med att veta hur mycket pengar som borde sättas ner på skydd 

mot kopiering (Gelb & Krishnamurthy 2008).  

Designkopiering är heller inte någonting som görs endast av okända företag som vill ha 

en del av marknaden. Även stora varumärken kan göra sig skyldiga till kopiering. År 

2008 beskyllde textilföretaget Marimekko modehuset Dolce & Gabbana för kopiering 

och olovlig användning av Unikko tygmönstret i sina kläder (Kinnunen 2008, 

Maksimainen 2008). I en rättegång i Sverige våren 2009 vann det amerikanska 

företaget Mag Instruments fallet mot inredningsjätten Ikea, som beskylldes för 
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designkopiering av Mag Light- ficklampan (Högsta domstolen Stockholm 2009). Nokia 

har i år för tredje gången stämt Apple för patentintrång, med motiveringen att Apple 

använt sig av Nokias patenterade teknologi för att kunna ge sina produkter en mindre 

designstorlek (Savolainen 2010). Ifall dessa intrång gjorts i misstag eller med flit kan 

diskuteras. För företagen har dessa kopieringsproblem lett till uppkommandet av 

organisationer som ACD (Anti Copying Design), som försvarar originaldesign 

rättigheter (Woods 2009). Nokia har i sin tur etablerat en hel avdelning vars uppgift är 

att ta hand om företagets globala mönsterskydd (Salo 2008). 

Woods (2009) motiverar i sin artikel att liknande produktdesign uppkommer eftersom 

mode sätter vissa krav på hur produkterna skall se ut för att sälja. Hon anser att mode 

och trender måste kopieras till en viss grad för att designen skall utvecklats, men att det 

finns en fin gräns mellan att jämställa sin produkt med stora trender och att utföra 

uppenbar plagiering av någon annans design (Woods 2009). Internet och de framsteg 

som teknologin har hämtat med sig har gjort det lättare att komma åt information och 

andras idéer och därmed kanske också suddat ut gränsen för vad som anses vara 

kopiering och vad som ses som utveckling av en redan existerande idé. 

Bakom varje produkt finns även en designer av något slag. Någon vars uppgift det varit 

att planera och skapa produktens utseende samt funktioner. Såväl produktoriginalen 

som kopiorna har designats av någon och eftersom produktkopiorna bara växer i antal 

frågar man sig hur designers egentligen upplever den produktkopiering som 

förekommer idag? Kan det vara så att kopiering är mer accepterat bland 

produktdesigners än man skulle tro? Evaluerar designarna alla kopior lika eller finns 

det skillnader produktgrupper emellan? Produktdesigners har en viktig roll vid både 

utvecklingen och uppkomsten av nya produkter, alltså påverkar deras inställning till 

produktkopior hurudana produkter som kommer ut på marknaden. Det är därför 

viktigt att ta reda på designers inställning till kopior eftersom det kan hjälpa företag att 

bättre förstå uppkomsten av kopior och på så sätt kunna göra mer informativa beslut 

angående risken för att just deras produkt utsätts för kopiering. Mode sätter vissa krav 

på designarna om hur produktdesignen skall se ut och denna studie kommer att hjälpa 

företag inse i vilken mån kopiering anses vara okej bland designers. Företag får på detta 

sätt en större förståelse för andra företags designers och sina egna, vilket kan användas 

både för att skydda den egna produktdesignen, samt hjälpa dem undvika att själva göra 

sig skyldiga till kopiering. 
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Studien riktar sig mot designstuderanden som är i slutskedet av sina studier, eftersom 

de kan anses vara utbildade produktdesigners vars inställning till kopior ännu inte 

formats av arbetslivet. Deras inställning till produktkopior har med andra ord inte 

ännu påverkats av något speciellt företag samt dess produkter och de kan på så sätt 

förhålla sig mer objektivt till ämnet än någon som redan jobbat i flera år. På så sätt kan 

flere företag ha nytta av studien, eftersom den inte återspeglar åsikter påverkade av 

något visst företag. 

Produktkopiering har börjat få allt mer uppmärksamhet i den akademiska världen. 

Tidigare forskning gällande kopierad produktdesign handlar till en stor del om 

konsumenternas evaluering av olika sorts designkopior (D’Astous & Gargouri 2001, 

Warlop & Alba 2004, Chapa et al. 2006, Commuri 2009, Wilcox et al. 2009, Gabrielsen 

et al. 2010 m.fl.) och skadorna som designkopiering kan orsaka drabbade varumärken 

(Zaichkowsky 1995, Zaichkowsky & Simpson 1996, Wilke & Zaichkowsky 1999, Collins-

Dodd & Zaichkowsky 1999, Penz & Stöttinger 2008). Genom att kombinera tidigare 

kunskap angående vilka faktorer som påverkar konsumenters inställning till kopior 

med tidigare kunskap om skadorna designkopiering kan orsaka drabbade företag, 

kommer jag att kunna skapa en förståelse för både de positiva och negativa effekterna 

som produktkopiering för med sig. Eftersom tidigare forskning kring produktdesigners 

syn på fenomenet designkopiering saknas, kommer konsumenternas inställning till 

kopior att fungera som bas för min egen studie angående produktdesigners inställning 

till kopior.  

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att få en insikt i hur designstuderande inställer sig till olika 

produktkopior, samt vilka faktorer som påverkar deras inställning till kopiering av 

produktdesign. 

Studiens resultat kommer att hjälpa företag att bättre förstå uppkomsten av kopior och 

inse i vilken mån kopiering anses vara okej bland designers. Denna kunskap kan hjälpa 

dem skydda sin egen produkt mot kopiering samt förstå sina egna designers bättre och 

på så sätt också undvika att själva göra sig skyldiga till kopiering. 
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1.3. Angreppssätt 

För att kunna besvara studiens syfte kommer jag att börja med att gå igenom nyttan 

som produktdesign för med sig. Produktdesignen fungerar inte bara som ett 

kommunikationsmedel mellan produkten och konsumenten, utan fungerar även som 

ett strategiskt verktyg när det kommer till differentiering av produkter och företag. 

Denna kunskap fungerar både som bakgrundsinformation och som motivering till 

varför kopiering av produktdesign existerar.  

Jag kommer sedan att presentera de olika formerna av designkopiering som kan 

drabba företag, samt vilka faktorer som inverkar på konsumtionen av kopior. Detta 

kommer att ge läsaren en insikt i hurudana negativa och positiva effekter 

designkopiering kan föra med sig. Detta kontribuerar till förståelsen för 

produktkopiering över lag, vilket i sin tur även ökar förståelsen för 

designstuderandenas inställning till kopior. Studiens litteraturgenomgång kommer till 

slut att komprimeras i en modell som används vid studiens datainsamling. 

Min empiriska studie är uppbyggd kring sex olika produktgrupper; bilar, väskor, skor, 

kärl, tygmönster och elektronik, där jag använder mig av ett exempel per grupp. Varje 

exempel består av ett produktpar, som i sin tur utgörs av en produkt med 

originaldesign och en produkt som jag som konsument anser vara en kopia av 

originalet. Jag har valt att använda mig av olika produktgrupper eftersom jag vill se ifall 

informanterna evaluerar produkterna olika på basen av deras produktgrupp. 

Produktexemplen presenteras i kapitel 1.5. 

Studien har en kvalitativ inriktning eftersom det tillåter mig att på bästa sätt få fram 

vad mina informanter anser om kopierad design, skillnaderna produktgrupperna 

emellan samt orsakerna som ligger bakom deras åsikter. Intervjufrågorna stöder sig på 

fyra teman som tagits upp i studiens litteraturgenomgång och är formulerade för att på 

bästa sätt stöda studiens syfte. Jag har valt att använda mig av relativt breda frågor för 

att tillåta mina informanter själva föra riktningen i intervjun. Jag har minimerat mitt 

styrande av diskussionen och låtit informanterna prata fritt för att kunna uppnå mer 

trovärdiga resultat. Data har samlats in via sex stycken intervjuer med 

designstuderanden på Aalto Universitetets konstindustriella linje. Under intervjun 

presenterades och diskuterades bland annat de sex olika produktparen. Intervjuerna 

har sedan transkriberats och analyserats med hjälp av litteraturgenomgångens 

sammanfattande modell.  
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1.4. Avgränsning 

Ordet produktdesign fungerar som studiens första avgränsning. Allt som har planerats 

kan sägas ha designats eller ha en viss design. När man designar ett objekt eller en 

process är det ofta viktigt att tänka på de estetiska, funktionella, ekonomiska och 

sociopolitiska dimensionerna. Olika saker kan designas, så som produkter, grafik, hus, 

företagsidentitet, olika affärsprocesser och så vidare. Den här studien är dock 

koncentrerad kring just produktdesign med inriktning på produktens utseende, det 

visuella. 

Som avgränsning fungerar även sex stycken produktpar (bil, väska, skor, kärl, 

tygmönster och USB kabel) som består av originalet och en kopia. Både originalet och 

kopian i alla produktpar bär på ett väl etablerat varumärke som har en omsättning över 

40 miljoner euro åren 2007, 2008 eller 2009. Kravet att även kopian skall bära på ett 

väletablerat varumärke finns för att utesluta billiga piratkopior eller förfalskningar där 

producenten och designern ofta är okänd och inte har lika mycket att förlora genom att 

kopiera. Produkter som bär på ett väletablerat varumärke bär samtidigt också på ett 

större ansvar och kan lättare ställas till svar för saker som designkopiering. Studiens 

produktpar presenteras i tabell 1 nedan. Priserna är riktgivande. 

Tabell 1 Studiens produktpar 

Produktgrupp Varumärke Produktnamn Pris Marknad 

Bil 

Original Lamborghini Murcielago 300 000,00 Euro 
USA, Tyskland, Stor 

Britannien, Japan 

Kopia Toyota Volta okänt USA, Europa 

Väska 

Original Chanel Chanel 2.55 2000,00 Euro USA, Europa, Asien 

Kopia Gina Tricot okänt 19,90 Euro Norden 

Skor 

Original UGG Australia okänt 150,00 Euro USA, Europa, Asien 

Kopia H&M okänt 19,90 Euro USA, Europa, Asien 

Kärl 

Original Iittala Mariskooli 40,00 Euro Norden 
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Kopia Tiimari Decomalja 19,90 Euro Norden, Öst Europa 

Tygmönster 

Original Marimekko Unikko 30,00 Euro/m Norden 

Kopia D&G okänt okänt USA, Europa, Asien 

USB kabel 

Original Apple okänt 20,00 Euro USA, Europa, Asien 

Kopia Clas Ohlson okänt 12,95 Euro 
Norden, Stor 
Britannien 

 

Produktparen är valda på basen av sin likhet i utseende enligt min egen uppfattning 

som konsument. Jag har valt att använda just dessa produktpar i studien eftersom jag 

som konsument ser en stor likhet utseenden emellan och därför anser att det har skett 

en viss grad av designkopiering i varje par. Vidare anser jag som konsument att de 

presenterade produktparen i studien går under kopieringsformen imitation, där kopian 

använt sig av några av originalets designkännetecken för att på så sätt associeras med 

originalet. Studien är alltså koncentrerad kring imitation och behandlar inte 

förfalskningar eller piratkopior. Skillnaden mellan de olika formerna av kopiering 

presenteras i kapitel 2.2. 

Informanterna fungerar också som en sorts avgränsning för studien eftersom jag valt 

att enbart intervjua designstuderanden på magisternivå från Aalto Universitets 

konstindustriella linje. 

1.5. Presentation av studiens varumärken och produkter 

Automobili Lamborghini – Toyota Motor Corporation 

Automobili Lamborghini är en italiensk lyxsportbilsproducent som grundades år 1963 

av Feruccio Lamborghini. År 1998 köptes lyxsportbilsproducenten upp av Audi AG, 

som äger den än idag. (www.lamborghini.com) Omsättningen år 2007 låg kring 47,1 

miljoner euro (www.zercustoms.com).  Den största marknaden för bilarna finns i USA, 

Tyskland, England och Japan. Lamborghini säljer för tillfället två olika versioner av 

modellen V10-Gallardo, varav ena presenteras som figur 1. (myautoworld.com) 
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Toyota Motor Corporation år en japansk bilproducent som grundades av Kiichiro 

Toyoda år 1937. Till företagets olika produktkategorier hör vanliga passagerarbilar, 

lastbilar, skåpbilar och hybridbilar. Företaget lyckades ta sig in på USA:s marknad år 

1957 och Europas år 1963. I Europa har Toyota idag kring 3000 försäljningsställen. 

Toyota anses vara den ledande producenten av miljövänliga bilar. Företagets 

omsättning år 2009 låg kring 13 trillioner euro. (www.toyota.com, www.toyota.fi) På 

Geneva Motor Show år 2004 presenterade Toyota en ny sportbilsmodell, ”Toyota 

Volta” (figur 2), som påminner mycket om Lamborghinis design. Bilen var dock för dyr 

att tillverka och nådde aldrig marknaden. 

 

Figur 1 Lamborghini Murcielago 

 

 

Figur 2 Toyota Volta 

 

 

Lamborghini Murcielago och Toyota Volta bilen bildar tillsammans ett exempel på en 

lyxprodukt som en vanlig konsument, som jag själv, kan uppfatta som mycket lika till 

utseendet. 



 

 

9 

Chanel – Gina Tricot 

Det franska modehuset Chanel grundades av Gabrielle Bonheur ”Coco” Chanel år 1910. 

Varumärket blev snabbt känt bland högsocietetskvinnorna världen runt och en ikon för 

elegans, välfärd och elitism. Till varumärkets kändaste produkter hör nr.5 parfymen 

som introducerades år 1921, den ”lilla svarta klänningen” från år 1928 och den 

täckmönstrade 2.55 väskan med guldked från år 1955 (figur 3). 

(www.chanelworld.com) Modehuset bestod år 2008 av 151 butiker runtom i världen 

och ägs idag av bröderna Alain och Gérard Wertheimer. Varumärkets värde har 

estimerats att ligga kring 7 miljarder euro (Duttage 2008). År 2008 hade varumärket 

en omsättning närmare 1 304 miljoner euro (biz.yahoo.com). 

Gina Tricot är en svensk modekedja för kvinnor som grundades år 1997 av Annette och 

Jörgen Appelqvist i Borås. Varumärket riktar sig till modeintresserade kvinnor och 

erbjuder kläder och accessoarer till ett fördelaktigt pris. Kedjan hör till det såkallade 

”fast fashion” segmentet med låga priser, snabb omsättning och konstanta nyheter. 

Gina Tricot har kring 140 butiker som är belägna i Sverige, Finland, Norge och 

Danmark. År 2009 omsatte kedjan kring 2,3 miljarder SEK, vilket motsvarar ca 220 

miljoner euro. Företaget är känt för att kopiera populära modetrender och sedan sälja 

dem till ett fördelaktigt pris. (www.ginatricot.com) Figur 4 presenterar Gina Tricots 

billiga version av den ursprungliga Chanel-väskan. 

Chanel och Gina Tricot väskan bildar tillsammans ett exempel på en lyxprodukt som en 

vanlig konsument, som jag själv, kan uppfatta som mycket lika till utseendet. 

Figur 3 Chanel 2.55 
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Figur 4 Gina Tricot 

 

 

UGG Australia – Hennes & Mauritz 

UGG Australia varumärket grundades år 1978 av Brian Smith, en ung australiensisk 

surfare. Produkten i fråga är fårskinnsstövlar som de australiensiska surfarna använde 

för att värma sina fötter efter att ha vistats en lång tid i vattnet. År 1995 köptes 

varumärket upp av företaget Deckers Outdoor Corporation och tre år senare trädde 

UGG fårskinnsstövlarna in på lyxmarknaden för skodon. År 2003 valdes varumärket 

till ”Årets varumärke” av tidningen Footwear News och hedrades för att ha infört en 

helt ny kategori av skodon. Dessa fårskinnsskodon, figur 5, kan numera ses på 

modeföreställningar i Milan, Paris och New York. (www.uggaustralia.com) Deckers 

Outdoor Company hade år 2009 en omsättning kring 560 miljoner euro, av vilket UGG 

Australia varumärket stod för en försäljning på 490 miljoner euro (www.deckers.com). 

Hennes & Mauritz är en svensk modekedja som både grundades och öppnade sin första 

butik i Sverige år 1947. Företaget säljer modegrejer åt kvinnor, män, tonåringar och 

barn till ett fördelaktigt pris och de hör också till det såkallade ”fast fashion” segmentet. 

I dag säljer företaget sina produkter i ca 2 200 butiker runtom i världen. Företaget har 

också gjort internetshopping tillgängligt i åtta länder; Sverige, Finland, Norge, 

Danmark, Holland, Tyskland, Österrike och Storbritannien. År 2009 hade Hennes & 

Mauritz en omsättning på 118 697 miljoner SEK, vilket ligger kring 13 288 miljoner 

euro. (www.hm.com/fi) Företaget är känt för att kopiera populära modetrender och 

sedan sälja dem för ett fördelaktigt pris. Figur 6 är Hennes & Mauritz billiga version av 

UGG-stövlarna. 
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Figur 5 UGG Australia 

 

Figur 6 Hennes & Mauritz 

 

 

UGG Australia och Hennes & Mauritz stövlarna bildar tillsammans ett exempel på en 

vardaglig produkt som en vanlig konsument, som jag själv, kan uppfatta som mycket 

lika till utseendet. 

 

Iittala – Tiimari 

Iittala företaget grundades år 1881 av svensken Petrus Abrahamsson. Företaget köptes 

av A. Ahlström och inriktade sig på tillverkning av glasflaskor för mediciner och 

kemikalier. Kring 1920- och 1930-talet började Iittala producera mer artistiska 
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glasföremål med hjälp av designers som Alvar och Aino Aalto. Produktionen av bland 

annat Aalto-vasen och Aino-glasen sattes igång och snart ansågs Iittala vara en av 

världens ledande företag inom modern design. Idag producerar företaget attraktiva och 

funktionella glasvaror med både gammal och ny design. (www.finnishdesign.com) 

Mariskoolin (figur 7), som är en samproduktion av de två finska företagen Marimekko 

och Iittala, lanserades till exempel år 1965 på den finska marknaden och hör 

fortfarande till ett av företagets största kännetecken. År 2007 hade Iittala en 

omsättning kring 190 miljoner euro (Kankare 2007). 

Tiimari Plc är ett börsnoterat företag som fungerar som Nordens och östeuropas största 

detaljhandelskedja inom inredning, konstindustri, skol- och kontorstillbehör. Företaget 

grundades år 1975 och öppnade sin första utländska butik i Sverige år 1989. Näst i tur 

var Lettland, Estland, Norge och Polen. I dag består företaget av två olika 

detaljhandelskoncept: Tiimari och Gallerix. Tillsammans finns det 300 stycken butiker 

inom Östersjöregionen. År 2009 hade företaget en omsättning på 80 miljoner euro 

(www.tiimari.com). Figur 8 presenterar Tiimaris glasskål som bär namnet ”Decomalja”. 

Iittalas Mariskooli och Tiimaris Decomalja bildar tillsammans ett exempel på en 

vardaglig produkt som en vanlig konsument, som jag själv, kan uppfatta som mycket 

lika till utseendet. 

 

 

Figur 7 Iittalas Mariskooli 
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Figur 8 Tiimaris Decomalja 

 

 

Marimekko – Dolce & Gabbana 

Det finska textilföretaget Marimekko grundades år 1951 av paret Armi och Viljo Ratia. 

Företaget designar, producerar och marknadsför högklassiga kläder, accessoarer, 

inredningstextiler och föremål. Till Marimekkos kännetecken hör användningen av 

modiga mönster och starka färger. På 1960-talet väcktes det internationella intresset 

för företaget, som numera fungerar som ett ledande textilföretag och ett respekterat 

namn i designvärlden (www.finnishdesign.fi). År 2009 hade företaget en omsättning 

kring 72 miljoner euro. Marimekko började producera det kända Unikko-tyget (figur 9) 

år 1964. Maija Isola är designaren bakom tygmönstret som föreställer färggranna 

vallmoblommor och som numera ses en företagsikon för Marimekko 

(company.marimekko.fi).  

Dolce & Gabbana är ett italienskt modehus grundat i Milano av kläddesignarna 

Domenico Dolce och Stefano Gabbana. År 1985 hade de sin första modevisning i Milan 

och fyra år senare öppnade de sin första klädbutik för kvinnor i Italien. Idag har de 

butiker både i Europa, USA och Asien (www.fashionmodeldirectory.com). År 2008 

hade företaget en omsättning på 1266 miljoner euro. Till kundbasen hör bland annat 
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kändisar som Madonna, Isabella Rossellini och Angelina Jolie 

(www.dolcegabbana.com). Varumärkets sommarkollektion år 2008 visade upp 

klänningar vars tygmönster påminde mycket om Marimekkos Unikko tyg (figur 10). 

Figur 9 Marimekkos Unikko 

 

Figur 10 Dolce & Gabbana 

 

 

Marimekkos och Dolce & Gabbanas tygmönster bildar tillsammans ett exempel på en 

vardaglig produkt som en vanlig konsument, som jag själv, kan uppfatta som mycket 

lika till utseendet. Produktexemplet bär dock med sig en viss konflikt i och med att 

Dolce & Gabbanas produkt troligen sålts för ett högre pris än originalet.  



 

 

15 

Apple Inc. – Clas Ohlson 

Apple Inc. Är ett amerikanskt multinationellt företag som designar och säljer 

datorprogram, personliga datorer och annan elektronik till konsumenter. Företaget 

grundades år 1976 i Cupertino i Kalifornien. Till företagets kändaste produkter hör 

iPod, iPhone, iPad och Mac datorerna. Hösten 2010 bestod företagets verksamhet av 

301 butiker i 10 olika länder, samt en nät butik. År 2009 hade företaget en omsättning 

kring 45 miljarder dollar. (www.apple.com) Bild 11 är på Apples iPod kabel med USB 

munstycke. 

Clas Ohlson AB är en svensk butikskedja som säljer allt från elektronik till maskin- och 

fritidsprodukter fördelaktigt. Järnhandelskedjan är för tillfället Skandinaviens största. 

Företaget grundades år 1918 av herr Clas Ohlson som bodde i den svenska byn Insjön. 

Den första butiken öppnades år 1926 i Insjön och 43 år senare öppnades den första 

köpcentersbutiken i Stockholm. År 2010 fanns det allt som allt 121 butiker runtom i 

Skandinavien och Stor Britannien. Företagets omsättning år 2009 var 4390 miljoner 

SEK, vilket ligger kring 491 miljoner euro. (www.clasohlson.com) Bild 12 presenterar 

Clas Ohlsons USB kabel för Apples produkter. 

Figur 11 Apple 

 

Figur 12 Clas Ohlson 
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Apples och Clas Ohlsons USB kabel bildar tillsammans ett exempel på en vardaglig 

produkt som en vanlig konsument, som jag själv, kan uppfatta som mycket lika till 

utseendet. 

1.6. Studiens uppläggning 

Figur 13 Visuell uppläggning av studien 
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2 ORIGINAL PRODUKTDESIGN OCH KOPIOR 

 

Detta kapitel inleds med en presentation av nyttan som produktdesign för med sig. 

Detta fungerar både som bakgrundsinformation och som motivering till varför 

kopiering av produktdesign existerar. Produktdesignen fungerar inte bara som ett 

kommunikationsmedel mellan produkten eller företaget och konsumenten, utan även 

som ett strategiskt verktyg när det kommer till produktdifferentiering. 

Efter detta presenteras de olika formerna av designkopiering som kan drabba företag, 

samt vilka faktorer som inverkar på konsumtionen av kopior. Detta kommer att ge 

läsaren en insikt i hurudana negativa och positiva effekter designkopiering kan föra 

med sig. Detta kontribuerar till förståelsen för produktkopiering över lag, vilket i sin tur 

även ökar förståelsen för designstuderandenas inställning till kopior. 

I slutet av kapitlet finns en sammanfattning av litteraturgenomgången samt en modell 

utvecklad på basen av den presenterade litteraturen. Modellen används sedan både vid 

studiens datainsamling och analysskede. 

2.1. Produktdesignens nytta 

I detta stycke kommer jag att presentera nyttan med produktdesign och varför en 

produkts utseende är viktigt för både företag och konsumenten. 

Designen av en produkt är mycket viktig eftersom den ökar produktkvalitén, 

differentierar och marknadsför produkten, förstärker företagets image, tillfogar 

företaget kompetens, kreativitet och intellektuell egendom (DTI 2005).  Vi lever i en tid 

där företag blir allt bättre på att jämställa sig gällande kvalitet och pris, vilket lett till att 

själva designen blivit en nyckelfaktor för framgång. Bra design differentierar företag 

från varandra och bidrar till att produkter står ut från massan (Kotler & Rath 1984). 

Zolli (2004) anser att produktdesignen kan vara det största differentieringsattributet 

när det kommer till preferenser och val av konsumtionsvaror. Stora producenter har 

även börjat rikta sin fokus på design för att kunna erhålla en konkurrensfördel på 

marknaden (Fabricant 2006). En innovativ design kan öppna vägen för nya marknader 

medan en fiffig design kan väcka intresset för produkter i en redan mogen marknad 

(Kotler & Rath 1984). 
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Genom produktdesign väcker företag konsumentens uppmärksamhet (Berkowitz 1987). 

Den fysiska formen och utseendet på en produkt påverkar dess framgång på 

marknaden. En lyckad design både attraherar konsumenten, kommunicerar med henne 

och tillfogar produkten mervärde med hjälp av att öka kvaliteten på 

användningsupplevelsen i vardagen (Bloch 1995). Produktens utseende är den 

grundläggande länken i förhållandet mellan konsumenten och produkten. Utseendet på 

en produkt är det första som konsumenten lägger märke till. Det är den första 

kontaktpunkten mellan produkten och den potentiella konsumenten och ett tillfälle där 

de första intrycken formas (Kotler & Rath 1984, Hollins & Pugh 1990).  

2.1.1. Ett kommunikationsmedel mellan produkten och konsumenten 

Produktdesignen innehåller olika element som estetik, ergonomi och funktionalitet 

som bildar kontaktpunkter med konsumenten (Coates 2003). Schmitt och Simonson 

(1997) samt Jones (1991) anser att produktens design ofta är nyckeln till hållbara 

differentieringsfördelar eftersom en produkts utseende och funktioner har förmågan 

att påverka både åskådare och konsumenter. Den visuella designen av en produkt 

fungerar inte bara som en differentierare produkter emellan, utan kan även inverka på 

konsumentens varseblivning, uppfattning och evaluering av olika produkter (Yalch och 

Brunel 1996). En produkts utseende skapas av olika karaktärsdrag. Till dessa 

karaktärsdrag hör material, färger, form, storlek, proportioner, dekorering och 

reflektion (Lawson 1983). Produktens utseende, bestående av dessa olika 

karaktärsdrag, kan ses som en kanal igenom vilken konsumenten kan forma relationer 

till produkten (Hollins & Pugh 1990).  

En produkts fysiska form eller design kan vara avgörande för dess framgång vid 

försäljningsstället och i vardagen. Holbrook (1980) och Holbrook & Anand (1992) anser 

att den estetiska sensibiliteten nuförtiden är relevant för alla produkter i vårt moderna 

samhälle, oberoende deras funktion. Kotler & Rath (1984) är av samma åsikt och säger 

att när en konsument väljer mellan två produkter med samma eller liknande funktioner 

och prisklass, köper hon alltid den som ser bäst ut. Konsumenten dras med andra ord 

till den mer tilltalande designen ifall produkternas andra attribut är lika.  Gabrielsen et 

al. (2010) tar det hela ännu ett steg vidare med att påstå att konsumenten ibland till 

och med kan ha en så stark positiv reaktion till en produkts utseende att den 

åsidosätter produktens funktionella nytta. Gabrielsen et als. (2010) påstående om att 
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konsumenten kan köpa en produkt enbart på grund av dess utseende utan att ta dess 

funktionella nytta i beaktande kan diskuteras.  

Bloch (1995) är av den åsikten att designens utseende spelar en stor roll vid mötet med 

konsumenten, men att också andra aspekter måste tas i beaktande vid designskedet. 

Vid produktens designskede görs beslut gällande produktens karaktärsdrag, inte bara 

utseendet. Bloch (1995) anser att de måste producera en produkt som väcker både 

positiva antaganden, tilltalar målgruppskonsumenten och samtidigt tillfredställer 

gällande designbegränsningar. Till dessa begränsningar hör till exempel prestation, 

ergonomi, produktionskostnader, marknadsföringsprogram och lagregler. Designen 

måste uppfylla den prestationskvalitet och ergonomi som krävs, komplimentera 

marknadsföringsprogrammet, uppnå kostnadsmål samt följa alla juridiska regler. Att 

enbart leva på en produkts utseende kan därför vara knepigt. För prissensitiva 

konsumenter räcket det till exempel med ett lägre pris för att de skall köpa en produkt 

oberoende dess utseende. 

En produkts design kan dessutom inverka på konsumentens köpbeslut. Enligt Heskett 

(2002) eftersträvar konsumenten att köpa unikt designade produkter som 

representerar någon signifikans och mening i hennes liv. Petroski (1994) instämmer 

med detta och anser att unik design har gjort vardagliga konsumtionsvaror till 

indikatorer av social och kulturell status. Konsumenten väljer att köpa sådana 

produkter som symboliserar hennes egen ”jagföreställning” och den föreställning hon 

vill ge av sig själv åt andra (Belk 1988, Solomon 1983). Konsumenten prefererar alltså 

sådana produkter vars designpersonlighet reflekterar hennes egen (Govers & 

Schoormans 2005). Valen vi gör påverkar då inte bara hur andra ser på oss, utan också 

hur vi ser på oss själva (Shrauger & Schoeneman 1979). Snyder & Fromkin (1980) talar 

om att människor klassificerar sig själv och andra på basen av de produkter de har 

omkring sig. Konsumenternas designpreferenser påverkas då av viljan av att vara unik 

och uttrycka sin personlighet. Konsumenten försöker skilja sig från mängden genom att 

använda olika sorts produkter som hon valt att ha omkring sig. Snyder & Fromkin 

(1980) anser även att de konsumenter som har stora behov av att vara unik och därmed 

också vill omringa sig med unik design, då också är villiga att betala ett högre pris för 

att få det. Amaldoss & Jain (2005) går in på lite samma sak i sin studie angående 

lyxprodukter och deras prispremie som ger endast några konsumenter tillträde till 

varumärket, medan resten lämnas utanför. Pris premier spelar en viktig roll för 



 

 

20 

lyxvarumärken när det kommer till att försöka bevara varumärkets uppfattade 

exklusivitet och därmed unikhet. 

Bloch (1995) är den första som försökt ta reda på hur produktdesign egentligen 

påverkar konsumenten och hennes köpbeslut. Enligt hans studie inverkar produktens 

design både på en konsuments psykologiska och beteendemässiga respons. 

Konsumentens psykologiska respons kan delas upp i kognitiv och affektiv respons. Den 

psykologiska responsen till produktdesignen påverkar sedan hur konsumenten 

reagerar beteendemässigt, om hon närmar sig eller undviker produkten. Både den 

psykologiska och beteendemässiga responsen påverkas av konsumentens personliga 

smak och preferenser och omgivningen hon befinner sig i (Bloch 1995). Se figur 14. 

 

Figur 14 Konsumentrespons på produktdesign 

 

Designen kan framkalla både kognitiv och affektiv psykologisk respons hos 

konsumenten. Kognitiv respons innebär produktrelaterade antaganden och 

kategorisering.  Produktrelaterade antaganden beskriver hurudana förväntningar som 

designen väcker hos konsumenten, till exempel om produkten i fråga ser somrig ut är 

den troligen fräsch, om den ser lyxig ut är den troligen dyr och så vidare. Designen 

leder alltså till olika antaganden om produkten som inte nödvändigtvis behöver vara 

sanna, men som påverkar konsumenten. Kategorisering innebär i sin tur att 

konsumenten försöker förstå en produkt genom att placera den i en redan existerande 

kategori. Konsumenten gör detta genom att hitta likheter produkter emellan och på 
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basen av tidigare erfarenheter sedan välja en kategori för den nya produkten. (Bloch 

1995) 

Affektiv respons innebär vilka känslor designen väcker hos konsumenten, både positiva 

och negativa. Dessa känslor beror till en stor del på den uppfattade estetiken i designen. 

Positiv respons uppkommer då konsumenten tycker om produkten och ser den som till 

exempel snygg, cool eller fräsch. Negativ respons uppkommer då konsumenten ogillar 

produkten och tycker att den är ful eller utstrålar dålig smak. För att konsumenten skall 

villa ha produkten måste den väcka mer positiv än negativ respons. (Bloch 1995) 

Konsumentens personliga smak och preferenser har en reglerande inverkan på den 

psykologiska responsen. Bloch (1995) förklarar i sin studie att vi som människor har 

spontana designpreferenser, vilket innebär att vi omedvetet föredrar symmetriska och 

harmoniska element. Men han påpekar också att för mycket av dessa element 

resulterar i att konsumenten uppfattar designen som tråkig. En viss mängd avvikande 

element måste finnas för att konsumenten skall anse att designen är intressant. En 

konsuments personliga smak påverkas av både kulturell och social kontext. Individens 

smak påverkas beroende på vad det är som prefereras i hans eller hennes kultur. En 

kultur kan föredra användandet av starka färger, mjuka material och former medan en 

annan kultur kanske prefererar just det motsatta. Titta bara på skillnaderna som finns 

mellan den indiska och skandinaviska designkulturen. Smaken beror också på andra 

faktorer som till exempel ålder, klass och subkulturer. (Bloch 1995) Unga urbana 

konsumenters smak skiljer sig troligen ganska mycket från äldre förortskonsumenters. 

Den psykologiska responsen som konsumenten upplever, både kognitiv och affektiv, 

leder i sin tur till beteendemässig respons. Den beteendemässiga responsen till 

produktdesignen innebär antingen ett närmande eller ett undvikande av produkten. 

Konsumenten närmar sig oftast en produkt efter att först ha upplevt en positiv respons.  

Ett närmande innebär att konsumenten attraheras av designen och spenderar tid i att 

studera den genom att se och röra. Konsumenten kanske söker upp information om 

produkten eller också ser hon den i ett skyltfönster och bestämmer sig för att gå in i 

butiken för att ta sig en närmare titt. Produktnärmanden sker också efter att produkten 

köpts. Om konsumenten tycker mycket om designen kan det leda till att hon vill visa 

upp produkten för andra till exempel genom att placera den på en synlig plats i 

hushållet eller också använda den i offentligheten. (Bloch 1995) Vissa forskare anser till 

och med att konsumenten ibland kan ha en så stark positiv reaktion till produktens 

utseende att den åsidosätter den funktionella nyttan av produkten (Gabrielsen et al. 
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2010). Produktundvikande sker i sin tur om konsumenten upplevt en negativ respons 

till designen. Konsumenten kan tycka att designen är ful och låter därför bli att köpa 

den. Alternativt köper hon den av någon annan orsak, till exempel ett lågt pris eller på 

grund av någon viss funktion, och bestämmer sig sedan för att gömma den från andras 

åsyn. Ett lågt pris är ett bra exempel på något som kan leda till att konsumenten köper 

en produkt oberoende designen. (Bloch 1995) 

Situationsfaktorer har en reglerande inverkan på både konsumentens psykologiska och 

beteendemässiga respons till designen. De olika situationsfaktorerna består av 

sekvenseffekter och social livsmiljö. Sekvenseffekt innebär att konsumenten tittar på 

hur bra designen passar in med resten av hans eller hennes föremål. Perceptionen 

konsumenten får av produktdesignen kan alltså regleras beroende på hurudana föremål 

personen i fråga har från tidigare. (Bloch 1995) Ett föremål kan orsaka en positiv 

respons hos konsumenten i en isolerad omgivning, men ändå bli fördömd på grund av 

sitt olämpliga utseende gentemot resten av konsumentens föremål eller inredning 

(Forty 1986). Den sociala livsmiljön inverkar på konsumentens respons även via andra 

människors åsikter. Om någon person till exempel vid säljstället berättar hur trendig 

och vacker produkten eller förpackningen är får vi som konsumenter lättare en positiv 

respons för föremålet än om vi inte skulle ha hört argumenten (Solomon 1983). 

Konsumenten föredrar med andra ord sådan design som går ihop med resten av hennes 

stil. Hon influeras dessutom av vad andra tycker och tänker. Här kan man dra 

paralleller till Snyder & Fromkins (1980), Govers & Schoormans (2005) och Shrauger & 

Schoenemans (1979) åsikter som handlar om hur konsumenten vill uttrycka sin 

personlighet och jagföreställning till sig själv och andra via de produkter hon väljer att 

köpa och använda. 

Blochs (1995) studie visar att en produkts design är mycket viktigt eftersom ett 

undvikande beteende mot produktdesignen kan betyda att produkten blir på hyllan i 

butiken eller också göms den in i något skåp, medan ett närmande i bästa fall leder till 

att produkten blir en synlig del av konsumentens vardag. Designen kan alltså avgöra en 

produkts öde. En lyckad design som attraherar konsumenter är därför mycket värdefull 

och ligger därmed i farozonen för att bli kopierad. 

2.1.2. Ett kommunikationsmedel mellan företaget och konsumenten 

Produktdesignen bidrar till produktens framgång bland konsumenterna. Designen är 

försedd med information som konsumenten sedan tolkar vid mötessituationen. Den 
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skapar det första intrycket hos konsumenten, som sedan genererar olika antaganden 

om produkten, som till exempel pris, kvalitet eller ursprung (Bloch 1995). Produktens 

utseende signalerar med andra ord till konsumenten hurudan den är, till vad den skall 

användas, hur gammal eller ny den är, vilken prisklass den tillhör, vem som tillverkat 

den och så vidare. Designen fungerar alltså inte bara som en koppling mellan 

konsumenten och produkten, utan också som en koppling mellan konsumenten och 

producentföretaget.  

Till designens uppgift hör att förstärka företagsimagen och fungera som källa för 

hållbar kreativitet och innovation (Bruce & Daly 2007). Designen kan ses som en 

visuell realisering av företagets marknadsföring, eftersom den förmedlar 

varumärkesvärden till konsumenten (Olins 1990). Produktdesignen hjälper med andra 

ord företag att utveckla sin företags- och varumärkesimage. Via produktdesign kan de 

förstärka sin företagsbild och de kännetecken som de vill att konsumenten skall koppla 

ihop med företaget (Forty 1986). Aaker & Fournier (1995) tycker till och med att varje 

varumärke kan anses ha en såkallad varumärkespersonlighet. Detta innebär att man 

upplever ett varumärke ha en mänsklig karaktär. Varumärket har med andra ord en 

personlighet som kan beskrivas på samma sätt som man skulle beskriva en människas 

personlighet. Man kan identifiera vad för betydelse som associeras med ett varumärke 

genom att be individer beskriva varumärket som om det vore en människa.  

Apples varumärkesstrategi fokuserar sig till exempel på känslor. Deras 

varumärkespersonlighet handlar om livsstil, återvunnen frihet, passion, hopp, 

drömmar, fantasi och ”makten till människorna” mentaliteten via teknologi. De vill 

uttrycka denna personlighet i sina produkter genom att göra dem simpla och på det 

sättet ta bort komplexiteten i sina konsumenters liv. De vill ses som ett humanistiskt 

företag med en stark koppling till sina konsumenter och satsar därför på en 

användarvänlig och människodriven produktdesign (Marketing Minds 2008). Företag 

använder alltså designen på sina produkter som budbärare för företagets ideologi. Att 

förstärka sin identitet genom produktdesign kan ha en stor ekonomisk betydelse för 

producenten, eftersom det ökar värdet på produkten även där marginalerna är låga. 

(Gabrielsen et al. 2010) 

Företag vill trygga sin designassociation och sina designkännetecken i konsumentens 

minne så att hon kopplar ihop produktens utseende och känsla med rätt varumärke 

(Gelb & Krishnamurthy 2008). Att ha en visuellt unik design försnabbar konsumentens 

förmåga att kunna känna igen produkten bland resten av produktalternativen och 
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förknippa den med rätt varumärke (Warlop & Alba 2004). Marknadsförare har redan 

länge betonat hur viktigt det är att hantera och skydda de visuella kännetecknen på en 

märkesvara (Aaker 1991, Keller 1993). Dessa designkännetecken är viktiga för företaget 

att uppehålla eftersom de fungerar som en association till själva varumärket och de 

värden som varumärket står för. Det är viktigt att de skyddas eftersom de utgör ett 

attraktivt mål för kopierande producenter att utnyttja. Om företaget mister sitt 

designkännetecken mister de en del av sin konkurrensfördel.  

Ett visuellt designkännetecken består av vilket som helst icke-funktionellt särdrag av en 

produkts utseende och känsla eller förpackning (Gelb & Krishnamurthy 2008). Allt 

från Fazers blåa färg till formen på en Aalto vas fungerar som designkännetecken. När 

en finsk konsument till exempel ser en chokladplatta med blått omslag associerar hon 

chokladen högst antagligen med varumärket Fazer. Om någon annan 

chokladtillverkare använder samma blåa färg i sin omslagsdesign så finns risken att 

konsumentens association kopplas till Fazer varumärket fastän producenten egentligen 

är någon helt annan. Ifall konsumenten köper den felassocierade produkten istället för 

Fazers egen produkt inverkar det negativt på Fazers intäkter. Det finns också en risk för 

att konsumenten är missnöjd med produkten, i vilket fall den negativa bilden faller på 

Fazer vid en felassociation. Flere företag har insett att en felassociation lätt påverkar 

dem negativt och vill därför skydda sina designkännetecken mot kopiering. Det är dock 

svårt att säga hur mycket dessa kännetecken är värda, vilket gör att företag har problem 

med att veta hur mycket pengar som borde sättas ner på skydd mot kopiering (Gelb & 

Krishnamurthy 2008). 

2.1.3. Ett strategiskt verktyg 

Produktdesignens roll som ett strategiskt verktyg för att nå framgång på marknaden 

har mottagit mycket uppmärksamhet (Kotler & Rath 1984, Schmitt & Simonson 1997, 

Coates 2003, Bruce & Daly 2007). Zolli (2004) anser att produktdesignen är det största 

differentieringsattributet när det kommer till preferenser och val av konsumtionsvaror 

(Zolli 2004) och via differentiering har företag möjlighet att nå konkurrensfördelar på 

marknaden. 

En differentieringsstrategi innebär att produkterbjudande differentieras från 

konkurrenternas genom att förse mervärde till konsumenten i form av bättre 

effektivitet, kvalitet, funktioner, prestige, pålitlighet och så vidare (Aaker 1988). Man 

utvecklar alltså designen så att produkten skiljer sig från de andra produkterna på 
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marknaden. Differentierade produkter förknippas ofta med ett högre pris eftersom 

differentieringsstrategin oftast går ut på att göra priset mindre avgörande för 

konsumenten (Aaker 1988).  

Motsatsen till en differentieringsstrategi är en kostnadseffektiv strategi, vars tanke är 

att nå hållbara kostnadsfördelar i något av produktens eller servicens viktigaste 

element. Kostnadseffektiva lösningar kan nås genom till exempel stora 

marknadsandelar, lätt tillgång till råmaterial (Aaker 1988) eller via kopiering. Genom 

att kopiera en lyckad produkt som visat sig vara populär bland konsumenterna minskar 

dessa kostnadseffektiva företag risken på att misslyckas. De sparar den tid och de 

pengar som normalt skulle ha förbrukats i designprocessen och har därmed råd att 

erbjuda marknaden en likadan men billigare produkt. Kostnadseffektiva fördelar kan 

även nås via kopiering genom att ”rida” på någon annans varumärke och 

designassociationer. 

2.2. Kopiering av produktdesign 

I detta stycke börjar jag med att presentera de olika designkopieringssorterna som 

förekommer, vilket fungerar som en förförståelse för själva studien och dess 

produktexempel. Jag fortsätter sedan med att bygga upp kunskapen kring kopior 

genom att redogöra för vilka faktorer det är som påverkar konsumtionen av just 

produktkopior. Jag går även in på kopieringens negativa och positiva inverkan på både 

företag och konsumenter för att ge läsaren en helhetssyn på problemet. Jag nämner 

även hur företag kan skydda sig mot kopior, eftersom detta kommer att tas upp i 

studiens analysskede då nya idéer angående ämnet lyfts fram. 

Design följer modetrender, vilket leder till att produkter efter en tid börjar likna 

varann. Det finns dock en fin gräns mellan att jämställa sin produkt med stora 

konsumenttrender och att utföra uppenbar plagiering av någon annans design. 

Framstegen som har gjorts inom teknologi och de sociala nätverken, som går att nå via 

Internet, har gjort det lättare att komma åt information och andras idéer. Det har även 

underlättat designkopierande producenters jobb betydligt. När det blir knappt om 

pengar börjar företag lätt minska på budgeten för innovation och design. Istället för att 

tänka långsiktigt och satsa på sin egen design för att nå konkurrensfördelar i framtiden, 

tänker företag lätt kortsiktigt på vad de kan spara nu. Att kopiera någon annans design 

ses ofta som det lättaste och billigaste sättet att få en del av marknaden. (Woods 2009) 
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Det finns dock olika sorter av produktkopiering. Dessa består av 

varumärkesimitationer, förfalskningar (Kay 1990) och piratkopior.  

Imitation 

Imitationer skiljer sig från självklara fall av varumärkes intrång som förfalskningar och 

piratkopior. Till skillnad från förfalskningar och piratkopior baserar sig 

varumärkesimitationer på likheter produkterna emellan. Varumärkesimitationer är 

gjorda för att likna originalvaran och få konsumenten att tänka på original varumärket 

när hon ser på imitationen. Vid en produktimitation generaliserar konsumenten 

likheterna mellan produktens yttre drag för att resonera om produktens kvalitet och 

funktionalitet (Zaichkowsky & Simpson 1996). Generalisationen som konsumenten gör 

behöver inte betyda att konsumenten är förvirrad mellan originalprodukten och kopian 

eller att hon tror att producenten är den samma (Kapferer 1995). Imitationsfallen är 

inte lika lätta att definiera och identifiera som förfalskningar och piratkopior, eftersom 

det som uppfattas som likadant av en person kan uppfattas som olika av en annan. 

Imiterare kopierar inte originaldesignen direkt, de bara ”lånar” några aspekter eller 

attribut av originalet, som dess innehåll, material, namn, form eller färg (Wilke & 

Zaichkowsky 1999). Det är alltså svårt för original varumärket att bevisa att designen är 

en kopia eftersom endast några designkännetäcken eller attribut blivit lånade och 

beslutet om likheten designerna emellan beror helt på vem som gör jämförelsen. 

Förfalskning 

En förfalskning, såkallad ”counterfeit” produkt, hänvisar däremot till en direkt kopia av 

originaldesignen. En förfalskad produkt är gjord för att vara precis som originalvaran 

men billigare. De är olagliga, oftast lågprissatta och av sämre kvalitet gjorda 

varumärkeskopior (Lai & Zaichkowsky 1999). Dessa förfalskningar kan vara till skada 

eftersom de inte är en direkt kopia av originalet när det gäller kvalitet. De är endast 

förpackade eller designade till att se ut som originalet. Konsumenterna kan lätt bli 

vilseledda till att tro att förfalskningen är ett original på grund av det kopierade 

varumärkesnamnet eller den kopierade varumärkesdesignen (även kallad trade dress). 

Ifall konsumenten tror att kopian är ett original och blir besviken på dess utförande så 

speglar det genast negativt på originalvarumärket. 
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Piratkopia 

Piratkopior är i sin tur produkter som är exakta kopior av originalet, men som säljs för 

en bråkdel av originalpriset. De är oftast begränsade till produkter inom teknologi, som 

till exempel programvaror, musik och film (Lai & Zaichkowsky 1999). Piratkopiornas 

mening är inte att lura konsumenten om produktens riktiga ursprung. De konsumenter 

som köper piratkopior gör oftast ett medvetet val (Wilke & Zaichkowsky 1999). Dessa 

piratkopior kan anses gör intrång på original produktens intäkter eftersom 

konsumenten väljer att köpa den billiga kopian. Ifall kopian är dålig borde det inte 

direkt påverka original produktens varumärkesimage eftersom konsumenten vetat om 

att produkten är en piratkopia och därmed tagit en medveten risk genom att köpa den. 

Förfalsknings- och imitationsstrategier som rider på något framgångsrikt varumärke 

har funnits redan länge (Ward et al. 1986). De första fallen om varumärkesintrång har 

hämtats till rättegång så tidigt som på 1800-talet (Zaichkowsky 1995). 

Varumärkesproducenterna brukar inte skilja på imitationer och förfalskningar 

eftersom båda skapar liknande problem för original varumärket. Båda gör intrång på 

originalets image och vinst. Producenterna som tillverkar dessa designkopior kan 

variera till storlek. Vissa är små producenter som försöker kopiera marknadsledaren. 

Andra är stora producenter som ser en innovativ och framgångsrik produkt som de vill 

göra till sin egen. Även återförsäljningskedjor kan syssla med utseendekopiering av 

kända varumärkens produkter, för att sedan sälja en billigare version under sitt eget 

varumärke (Collins-Dodd & Zaichkowsky 1999). 

2.2.1. Faktorer som inverkar på konsumtion av kopior 

Hur konsumenten ser på kopierad produktdesign påverkas mycket av hennes 

personliga drag. En persons etiska funderingar, integritet, medvetenhet, normativa 

känslighet och riskuppfattning inverkar på den slutliga evalueringen (Nia & 

Zaichkowsky 2000, Ward et al. 1986). Bloch (1995) påpekar samma sak i sin studie om 

hur design kan påverka konsumenten. Han anser att konsumentens åsikter och 

beteende kring design inte bara bestäms av designens utseende och funktioner, utan 

även påverkas av konsumentens personliga smak och preferenser samt hennes 

omgivning. Konsumentens personliga drag och omgivning påverkar alltså hur 

konsumenten evaluerar designen på ett föremål, oberoende om det är frågan om ett 

original eller en kopia. Man kan alltså anta att konsumentens kultur spelar en viss roll 

när det kommer till åsikter angående kopior.  
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Kwong et als. (2009) studie handlar om skillnaden mellan kinesiska och västerländska 

konsumenters attityd till uppköp av produktkopior. Studien visar att det finns en tydlig 

skillnad mellan hur de två grupperna ser på de sociala kostnaderna orsakade av 

kopiering, den sociala nyttan med kopiering och på anti-big-business mentaliteten. En 

stor del av de kinesiska konsumenterna hade som vana att köpa kopior i jämförelse 

med de västerländska konsumenterna. Studien visar att kinesernas uppköp av 

produktkopior relaterade negativt till deras etiska övertygelse, medan det relaterade 

positivt till deras uppfattade sociala nytta. De kinesiska konsumenterna tyckte alltså att 

produktkopiering ledde till en större social nytta än de västerländska konsumenterna. 

Skillnader kulturer emellan kan alltså ses som en orsak till skillnader mellan 

konsumenters evaluering av kopior.   

När det kommer till kopierad design så spelar konsumentens prissensitivitet och 

varumärkeskänslighet även en stor roll vid produktevalueringen. Eftersom 

designkopiorna oftast säljs för ett lägre pris ökar deras attraktivitet i mycket 

prissensitiva konsumenters ögon. De konsumenter som istället sätter mycket värde och 

vikt på varumärken har oftast en mycket mer negativ bild av kopior (Kapferer & 

Laurent 1989). D’Astous och Gargouri (2001) identifierade i sin studie fem personliga 

särdrag som inverkar på hur konsumenten evaluerar kopiering av produktdesign. 

Konsumenten hade en negativ association till kopior ifall konsumentens 

produktkännedom, delaktighet, varumärkeskänslighet eller varumärkeslojalitet var 

hög. Konsumentens association till kopior var däremot positiv då konsumentens 

prissensitivitet var hög.  

Belk (1988) säger i sin studie att de signaler som ett varumärke utstrålar är viktigt för 

konsumenten ifall hon vill använda sig av varumärket för att visa att hon själv äger de 

egenskaper som varumärket utstrålar. I konsumtionssamhällen uppmuntras 

konsumenten till att uttrycka sina egna preferenser, känslor och värderingar via just 

produkter. Varumärken fungerar som ett bra verktyg för att kommunicera och uttrycka 

denna självbild till andra. Nia & Zaichkowsky (2000) anser att en konsument kan köpa 

en produkt med ett speciellt varumärke enbart på grund av att hon tycker att 

varumärket reflekterar hennes personlighet eller fungerar som en sorts statussymbol 

för henne. Vissa varumärken är alltså viktigare för konsumenten än andra och ifall 

konsumenten inte har råd eller tillgång till det varumärke hon vill ha, finns risken att 

hon köper en kopia. 
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Konsumentens evaluering av kopior beror också på vad för produkt det är frågan om. 

Konsumenten betraktar inte varumärkesimitationer av lyxprodukter och dagligvaror på 

samma sätt. Lyxprodukter är dyra vilket gör kopian till ett intressant och förmånligt 

alternativ för många konsumenter. Ju mer kopian liknar originalet desto bättre. När 

det kommer till dagligvaror köper konsumenten kopian ifall skillnaden i kvalitet inte är 

stor mellan kopian och originalet i proportion till prisskillnaden. Hur lik kopian är 

originalet spelar sist och slutligen inte så stor roll bara kvaliteten finns där. (D’Astous & 

Gargouri 2001) 

Enligt Chapa et al. (2006) påverkas konsumentens attityd mot kopierad design även av 

konsumentens utbildning och av platsen där konsumenten kommer att använda 

produkten. Studien visar att konsumenter med högre utbildning har en mer negativ 

bild av designkopior än konsumenter med lägre utbildning. Dock hittades det ingen 

större skillnad mellan inkomstnivån och attityden mot kopiering, vilket tyder på att 

konsumenter med högre utbildning skulle ha en egenskap att vara mer 

varumärkeslojala. Platsen där kopian tänktes användas hade också en inverkan. 

Konsumenternas reaktion till kopior var mer positiv för produkter som används i 

offentligheten, än för produkter som konsumerades i privat. (Chapa et al. 2006) Som 

tidigare nämnt, har detta att göra med prestigen som varumärkesdesignen utstrålar och 

konsumentens behov att uttrycka sin person och sina värderingar genom produkterna 

de visar upp för andra. 

Nia och Zaichkowsky (2000) påpekar att en konsuments tidigare köp kan vara en bra 

indikator för hur konsumenten evaluerar kopierad design. Enligt deras studie tycker en 

person som enbart äger originalvaror att designkopior är mindervärdiga och att man 

utstrålar mer prestige då man äger original. De som äger designkopior har däremot en 

mer positiv bild av kopior och anser inte dem vara mindervärdiga. De är också av den 

åsikten att kopiorna inte minskar på original varumärkets värde, tillfredställelse eller 

status. (Nia & Zaichkowsky 2000) I Tabell 2 hittas en sammanfattning av faktorerna 

som inverkar på konsumentens evaluering av produktkopior enligt tidigare studier. 

Tabell 2 Faktorer som inverkar på konsumentens evaluering av kopior (D’Astous & 
Gargouri 2001, Nia & Zaichkowsky 2000, Kwong et al. 2009, Chapa et al. 2006, 
Kapferer & Laurent 1989) 

Kategori Faktor Beskrivning 

Personlighet Personliga drag En persons etiska funderingar, integritet, 
medvetenhet, normativa känslighet och 

riskuppfattning inverkar 
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Prissensitivitet Ju högre prissensitivitet desto positivare inställning 
till designkopior 

Varumärkeskänslighet Ju högre varumärkeskänslighet/ lojalitet desto 
negativare inställning till designkopior 

 

Riskuppfattning Ju högre riskuppfattning desto negativare inställning 
till designkopior 

Kultur En persons omgivning, livsstil och värderingar 
inverkar 

Omgivningen 

Plats för användning Platsen där kopian skall användas inverkar 
(allmänt/privat) 

Produktkännedom Ju högre produktkännedom desto negativare 
inställning till designkopior 

Produktgrupp Inställningen till designkopior beror på hurudan 
produkt det är frågan om (lyx/vardag) 

Produkten 

Tidigare köp En person som tidigare köpt designkopior har oftast 
en mer positiv inställning till dem 

 

2.2.2. Kopiornas negativa effekt 

För producenten av originaldesignen har kopiorna oftast en negativ inverkan eftersom 

original producenten mister en del av den tid och de pengar som investerats i 

produktens utvecklingsskede när produkten kopieras. Den som kopierar sparar 

däremot den tid och de pengar som normalt skulle ha förbrukats i designprocessen och 

har därmed råd att erbjuda marknaden en likadan men billigare produkt. 

Produktkopior gör det då mindre lönsamt för företag att satsa på innovation och 

differentiering, vilket skadar även den allmänna utvecklingen och produktmångfalden i 

framtiden. 

Produktkopiorna kan även vara vilseledande och därmed skada originalets varumärke 

och kund kapital. Vilseledande kopior innebär att konsumenten inte är medveten om 

att produkten inte är ett original, vilket oftast förekommer inom produktkategorier som 

musik, medicin och bildelar (Grossman & Shaprio 1988). Sannolikheten att bli 

vilseledd ökar då konsumentens produktkännedom, erfarenhet och medverkan är låg 

(Foxman et al. 1990). Likheten som finns mellan en originaldesign och dess kopia leder 

till att värden som kvalitet och prestation lätt överförs av konsumenten från originalet 

till den imiterande kopian. Varumärkesförvirring är ett allvarligt problem för 

originalproducenten eftersom det skadar varumärkets kommunikation med 

konsumenten. Förvirringen som kopiorna orsakar kan leda till att originalvarans 

pålitlighet, kommunikation och förmåga att reducera risker inte mera gäller i 

konsumentens ögon (Wilke & Zaichkowsky 1999). 
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Designförfalskningar och imitationer är ett resultat av begränsad köpkraft, eftersom de 

oftast kostar en bråkdel av vad originalvaran kostar. Orsaken till att vissa varumärken 

är mer utsatta för kopiering än andra beror på vad de kommunicerar på marknaden. 

Kopierade varumärken är oftast sådana som kommunicerar exklusivitet, prestige och 

privilegium (Commuri 2009). Pris premier spelar en viktig roll när det kommer till att 

hålla varumärket borta från masskonsumtion och kunna kommunicera och bevara 

varumärkets uppfattade prestige och exklusivitet. De höga priserna som lyxvarumärken 

har ger endast några konsumenter tillträde till varumärket, medan resten lämnas 

utanför (Amaldoss & Jain 2005).  

Ett varumärkes kapital försvagas när det blir kopierat eftersom dess unikhet försvagas 

och möjliga negativa associationer kan uppkomma via kopiorna. Om lyxvarukopiorna 

som använder sig av lågklassigt material och billig arbetskraft medvetet köps av 

massorna, tappar originalvaran sin exklusivitet. Om just exklusivitet är det åtråvärda 

kännetecknet på produkten så förstörs varumärkets egna kapital. Efter en tid kommer 

ingen att villa ha varken kopian eller originalet av produkten, eftersom det var bilden av 

exklusivitet som fungerade som köpmotiv. Varumärket kan i sådana fall överges av de 

som kunde ha råd med originalet på grund av att det inte mer kommunicerar den 

eftertraktade prestigen. (Wilke & Zaichkowsky 1999) I Commuris studie (2009) 

igenkänns tre dominanta strategier som de konsumenterna som värdesätter 

originalvaran antar ifall den utsätts för kopiering. De tre olika strategierna är 1) flykt, 2) 

reklamation och 3) förklädnad.  

Flykt 

Flykt innebär att konsumenten överger det kopieringsutsatta varumärket och föredrar 

att använda nya ”orörda” varumärken. Orsaken till att konsumenterna valde denna 

strategi var för att de inte mer kunde vara säkra på att andra skulle tro på att produkten 

de använde var ett original och inte en kopia. De tyckte att det var svårt att ge ett 

positivt första intryck av sig själv i och med att andra kunde tro att varan de hade var 

falsk för att de inte hade råd med att köpa originalet, vilket inte var fallet. För att 

undvika att bli sedd som en konsument som köper kopior valde de att överge 

varumärken som utsatts för mycket kopiering helt och hållet. (Commuri 2009) 
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Reklamation  

Reklamation innebär att konsumenten vid varje tillfälle vill berätta om hur original 

varumärken borde skyddas och hur de som konsumenter har blivit offer för 

ogynnsamma beslut som gjorts av andra än de själva. De är upprörda över att måsta 

dela varumärket med resten av marknaden, men är mest upprörda över att 

konsumenter överhuvudtaget understöder och köper kopior. Dessa konsumenter är 

ovilliga att säga upp eller byta sina nuvarande varumärkesval. De har ofta redan 

investerat en hel del i varumärket och har en lång historia med varumärket som de inte 

vill avsluta. (Commuri 2009) 

Förklädnad 

Förklädnadsstrategin innebär att konsumenten vill dölja sina varor från nyfikna 

blickar. De här konsumenterna vill bevara sin sociala distans genom att begränsa 

kunskapen som andra har om vad för produkter de använder. De vill hemlighålla vilka 

varumärken de använder för att undvika att bli kopierade och på så sätt fortsätta med 

att känna sig unika även i framtiden. De väljer att använda produkter med diskreta 

varumärkessignaler så att konsumenter med lägre inkomst inte skall upptäcka vad det 

är som de använder. Dessa varumärken bär ofta på en stor personlig betydelse för deras 

ägare, men varken dess identitet eller mening är tillgängligt för en distant åskådare. De 

här strategierna visar bara hur hårt konsumenterna tävlar om att vara exklusiva och 

försöker skydda sina original varumärken. (Commuri 2009) 

2.2.3. Kopiornas positiva effekt  

Det finns de som stöder kopiering av andras produktdesign. De motiverar detta med att 

man måste tillåta denna sorts konkurrens för att skydda konsumenten mot höga priser. 

Kopiorna ger de konsumenter som inte kan eller vill betala för originalet tillgång till 

lyxvarumärken som lämnat dem utanför. Via kopian kan de uppleva en gnutta prestige 

och ge ett inryck av att vara välbärgade, åtminstone på avstånd. (Wilke & Zaichkowsky 

1999) Kopior kan med andra ord hjälpa konsumenter uppfylla sina sociala behov. 

Kopiorna ger konsumenten möjligheten att använda varor hon egentligen inte skulle ha 

råd med. Med hjälp av en känd design är det möjligt att använda en kopia och ändå 

utstråla samma associationer som original varumärket (Wilcox et al. 2009). 
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Grossman och Shapiro (1988) talar om vilseledande kopior där konsumenten lätt 

förväxlar kopian med ett original. Nia & Zaichkowsky (2000) anser dock att 

konsumenten i de flesta produktkategorierna är fullt medveten om det är en kopia hon 

köper eller inte. Dessa ickevilseledande produktkopior är speciellt populära inom 

lyxvarumärkesbranschen, var konsumenten lättare kan skilja på kopior och original på 

basen av prisskillnader, den uppfattade kvaliteten och distributionskanaler. Om en 

konsument till exempel befinner sig i New Yorks China Town är hon högst antagligen 

medveten om att lyxvarorna som säljs i de små butikerna är kopior. Priset och antalet 

likadana produkter avslöjar kopiorna, samtidigt som de använda produktmaterialen 

sällan är av någon bättre kvalitet. De som kämpar emot kopiering av produktdesign gör 

det förgäves när det handlar om lyxvarumarknaden, eftersom konsumenten medvetet 

söker upp och köper dessa kopior. (Nia & Zaichkowsky 2000) Vid medvetna köp av 

kopior kan man inte säga att konsumenten blir lurad. Problemen uppkommer däremot 

då de prissensitiva konsumenterna väljer att köpa en kopia för att den är billigare. Det 

finns då en risk för att kopians dåliga kvalitet sedan förstör även original varumärkets 

trovärdighet för konsumenten (Wilke & Zaichkowsky 1999).  

Warlop och Alba (2004) anser att designkopiering även kan innebära någonting 

positivt för originalproducentens varumärke. De anser att konsumenter onekligen 

förstår att en kopias liknande utseende är ett tecken på att ett företag försöker föreslå 

likheter i kvalitet mellan original varumärket och kopian. De tycker att ju mer en 

produkt som just kommit in på marknaden liknar pionjären som varit först, desto 

större är sannolikheten att pionjären fungerar som milstolpe för den senare produkten. 

Om den nya produkten däremot är differentierad från pionjären så är chansen för att 

konsumenten evaluerar produkten på basen av dens egna meriter större. Zaichkowsky 

och Simpson (1996) är av åsikten att det är kvaliteten på kopian som bestämmer ifall 

original varumärket tar skada eller inte. De anser att ifall kvaliteten på kopian är jämn 

med originalet finns risken för att konsumentens syn på originaldesignen sjunker, men 

om kvaliteten är sämre än originalets kommer konsumentens bild av originalet troligen 

att bli ännu mer positiv. 

2.3. Sammanfattning av litteraturgenomgången 

I detta stycke presenteras en sammanfattning av litteraturgenomgången, samt en 

sammanfattande figur som senare används vi insamlingen och analysen av studiens 

data. 
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Produktdesign är mycket viktig för företag eftersom den ökar produktkvalitén, 

differentierar och marknadsför produkten, förstärker företagets image och tillfogar 

företaget kompetens, kreativitet och intellektuell egendom. Eftersom företagen blivit 

bättre och bättre på att jämställa sig med varandra gällande kvalitet och pris, har det 

lett till att själva designen blivit en nyckelfaktor för framgång. En bra design bidrar till 

att produkten står ut från massan och på så sätt differentierar företag från varandra. 

Designen skapar även det första intrycket hos konsumenten, som sedan genererar olika 

antaganden om produkten, som till exempel pris, kvalitet eller ursprung. Designen 

förmedlar varumärkets värden till konsumenten och kan därför ses som en visuell 

realisering av företagets marknadsföring. Produktdesignen hjälper med andra ord 

företag att utveckla sin företags- och varumärkesimage, eftersom de kan förstärka sin 

företagsbild och de kännetecken som de vill att konsumenten skall koppla ihop med 

varumärket. 

Designens utseende påverkar även konsumenten i hennes evaluering av produkten och 

fungerar som ett kommunikationsmedel mellan konsumenten och varumärket. Den 

visuella designen är speciellt viktig eftersom den fungerar som en kanal igenom vilken 

konsumenten kan forma relationer till produkten. Produktens utseende kan alltså 

inverka både konsumentens varseblivning, uppfattning samt evaluering av produkten.  

Design är någonting som följer modetrender, vilket leder till att produkter börjar likna 

varandra efter en tid. Det finns dock en fin gräns mellan att jämställa sin produkt med 

stora konsumenttrender och att utföra uppenbar plagiering av någon annans design. 

En av orsakerna till att företag börjar med kopiering är på grund av brist på pengar. 

Istället för att tänka långsiktigt och satsa på sin egen produktdesign för att nå 

konkurrensfördelar i framtiden, tänker företag lätt kortsiktigt på vad de kan spara nu. 

Att kopiera någon annans design ses ofta som det lättaste och billigaste sättet att få en 

del av marknaden, vilket lett till att allt fler företag är koncentrerade på 

kostnadseffektivering istället för differentiering. 

Hur konsumenten ser på kopierad produktdesign påverkas mycket av hennes 

personliga drag och vilken kultur hon kommer ifrån. En persons etiska funderingar, 

integritet, medvetenhet, normativa känslighet och riskuppfattning inverkar på den 

slutliga evalueringen. Konsumentens prissensitivitet och varumärkeskänslighet spelar 

också en stor roll vid produktevalueringen av kopior. Andra faktorer som påverkar är 
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vad för produkt det är frågan om, platsen där varan skall konsumeras och ifall 

konsumenten tidigare köpt kopior eller inte. 

Produktkopiorna inverkar oftast negativt på originaldesignens producent, eftersom 

denna mister en del av den tid och de pengar som investerats i produktens 

utvecklingsskede när produkten kopieras. Eftersom kopieraren sparar den tid och de 

pengar som normalt skulle ha förbrukats i designprocessen, har kopieraren råd att 

erbjuda marknaden en liknande men billigare produkt, vilket är till ekonomisk skada 

för originalproducenten. Produktkopior gör det alltså mindre lönsamt för företag att 

satsa på innovation och differentiering, vilket skadar även den allmänna utvecklingen 

och produktmångfalden i framtiden. 

Produktkopiorna kan även vara vilseledande och därmed skada originalets varumärke 

och kund kapital. Vilseledande kopior innebär att konsumenten inte är medveten om 

att produkten inte är ett original, vilket oftast förekommer inom produktkategorier som 

musik, medicin och bildelar. Sannolikheten att bli vilseledd ökar då konsumentens 

produktkännedom, erfarenhet och medverkan är låg. Varumärkesförvirring är ett 

allvarligt problem för originalproducenten eftersom det skadar varumärkets 

kommunikation med konsumenten. Förvirringen som kopiorna orsakar kan leda till att 

originalvarans pålitlighet, kommunikation och förmåga att reducera risker inte mera 

gäller i konsumentens ögon. 

Original varumärkets egna kapital försvagas då produktkopiorna börjar köpas av 

massorna, eftersom originalvaran tappar sin exklusivitet. Efter en tid kommer ingen att 

villa ha varken kopian eller originalet av produkten, eftersom det var bilden av 

exklusivitet som fungerade som köpmotiv. Varumärket överges av de som kunde ha råd 

med originalet på grund av att det inte mer kommunicerar den eftertraktade prestigen. 

Det finns tre dominanta strategier som originalvara konsumenterna använder sig av 

ifall originalet utsätts för kopiering och därmed riskerar att tappa sin exklusivitet. De 

tre olika strategierna är 1) flykt, 2) reklamation och 3) förklädnad. 

Vissa anser att kopiering av andras produktdesign även kan föra någonting positivt 

med sig. De motiverar detta med att man måste tillåta denna sorts konkurrens för att 

skydda konsumenten mot höga priser. Kopiorna ger konsumenten möjligheten att 

använda varor och uppfylla de sociala behov som hon egentligen inte skulle ha råd med. 

De som understöder dessa kopior anser även att konsumenten i de flesta 
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produktkategorierna är fullt medveten om det är en kopia hon köper eller inte. Vid 

medvetna köp av kopior kan man inte säga att konsumenten blir lurad.  

Designkopiering kan även innebära någonting positivt för originalproducentens 

varumärke, eftersom konsumenter förstår att en kopias liknande utseende är ett tecken 

på att ett företag försöker föreslå likheter i kvalitet mellan original varumärket och 

kopian. Ju mer en produkt som just kommit in på marknaden liknar pionjären som 

varit först, desto större är sannolikheten att pionjären fungerar som milstolpe för den 

senare produkten. Om den nya produkten däremot är differentierad från pionjären så 

är chansen för att konsumenten evaluerar produkten på basen av dens egna meriter 

större. Ifall kvaliteten på kopian är jämn med originalet finns risken för att 

konsumentens syn på originaldesignen sjunker, men om kvaliteten är sämre än 

originalets kommer konsumentens bild av originalet troligen att bli ännu mer positiv. 

Studiens litteraturgenomgång är även sammanfattad i figur 15. Till en början väljer 

företag mellan att använda antingen en differentierad eller en kostnadseffektiverad 

produktstrategi för sin produktdesign. Företag med differentiering som strategi satsar 

på att göra sin produkt annorlunda och hämta någonting nytt till marknaden. Företag 

med kostnadseffektivering som strategi satsar däremot på att minimera sina kostnader 

genom att använda ett koncept som de vet att fungerar, alltså kopiera eller använda sig 

av redan existerande lyckade produktidéer. Här uppstår lätt konflikter företag emellan, 

eftersom de kostnadseffektiva företagen ibland kan rida på de resurser som de 

differentierade företagen lagt ner på utvecklingen av sin produktdesign. 

Figur 15 Sammanfattande modell av litteraturgenomgången 
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Figur 15 illustrerar att original designen och kopian kan ha både positiva och negativa 

effekter, som i sin tur påverkar och påverkas av konsumentens beteende. Hur de 

positiva och negativa effekterna evalueras beror på konsumentens personlighet, 

omgivning samt produkten i fråga. Hur konsumenterna sedan agerar påverkar hurdana 

effekterna blir för företaget eller produkten i fråga. 
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3 METODDISKUSSION 

 

Problemområdet och den teoretiska bakgrunden för studien har blivit presenterade i de 

tidigare kapitlen. Det här kapitlet kommer i sin tur att illustrera hur den empiriska 

studien utfördes. Jag börjar med att diskutera metoden som använts för att nå syftet 

med studien. Sedan fortsätter jag med att presenterna själva insamlingen av data, 

intervjuguiden och valet av informanter. Kapitlet avslutas med en förklaring över hur 

det insamlande data analyserats samt med en kritisk diskussion om studiens kvalitet. 

3.1. Val av forskningsmetod 

Då man gör en studie skall man välja den metod som är lämpligast för att besvara 

syftet. Ofta finns det flera tillvägagångssätt som passar in, men med hjälp av syftets och 

problemformuleringens art kan man dock märka att vissa metoder passar bättre in än 

andra (Saunders et al. 2003). Mitt syfte med denna studie är att få en insikt i hur 

designstuderande inställer sig till olika produktkopior, samt vilka faktorer som 

påverkar deras inställning till kopiering av produktdesign. För att kunna besvara det på 

bästa möjliga sätt har jag valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod. 

En kvalitativ forskningsmetod är motiverad för min studie eftersom kvalitativa 

forskningsmetoder används i studier som syftar till att skapa förståelse för något visst 

fenomen. Studieobjekten i en kvalitativ undersökning är individer och deras livsvärld. 

Syftet i en kvalitativ studie är ofta att försöka beskriva, analysera och förstå deras 

beteende, vilket passar in i denhär studien. Forskaren försöker alltså förstå hur 

människor upplever sig själva och sin omgivning genom att göra observationer eller 

intervjuer och på det sättet komma in på djupet. (Lundahl & Skärvad 1999) En 

kvalitativ studies styrka ligger just i att den ger upphov till ett djupt, öppet och 

detaljerat material, vilket är svårt att åstadkomma med en kvantitativ metod. Via en 

kvalitativ metod får forskaren en helhetsbild av världen individen lever i. Nackdelen 

med en kvalitativ studie är att antalet respondenter är relativt litet jämfört med en 

kvantitativ studie, vilket gör det svårt att hitta det representativa och göra 

generaliseringar på basen av det insamlade materialet. (Patton 2002)  

Ändamålet med denhär studien är dock inte att finna det representativa, utan att förstå 

hur varje informant upplever fenomenet designkopiering och hur det påverkar deras 
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val av produkter. Eftersom det inte finns några hypoteser att testa i denna studie, väljer 

jag att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden eftersom den ger mig 

friheten att låta informanterna tala fritt. Genom att låta informanterna tala fritt kan jag 

erhålla en djupare insikt i studiens forskningsområde, vilket tjänar både studiens syfte 

och framtida forskning inom området. 

3.2. Val av produktpar 

Studiens produktpar består av; Lamborghini – Toyota (bil), Chanel – Gina Tricot 

(väska), UGG Australia – Hennes & Mauritz (skor), Iittala – Tiimari (kärl), Marimekko 

– Dolce & Gabbana (tygmönster) och Apple – Clas Ohlson (USB kabel). 

Som tidigare nämnt är min empiriska studie uppbyggd kring sex olika produktgrupper; 

bilar, väskor, skor, kärl, tygmönster och USB kablar. I studien använder jag mig av ett 

exempel per grupp. Varje exempel består av ett original och en kopia. Produktparen 

utgörs av sådana produkter som jag som konsument lagt märke till i min omgivning på 

grund av sin likhet i utseendet. Jag har valt att använda just dessa produktpar i studien 

eftersom jag som konsument ser en stor likhet utseenden emellan och därför anser att 

det har skett en viss grad av designkopiering i varje par. Vidare anser jag som 

konsument att studiens alla produktparen går under kopieringsformen imitation, där 

kopian använt sig av några av originalets designkännetecken för att på så sätt 

associeras med originalet. Studien behandlar alltså inte förfalskningar eller piratkopior. 

Både originalet och kopian i alla produktpar bär även på ett väl etablerat varumärke. 

Kravet att även kopian skall bära på ett väletablerat varumärke finns för att utesluta 

dessa billiga piratkopior eller förfalskningar, där producenten och designern bakom 

produkten ofta är okänd och därmed inte har lika mycket att förlora genom att kopiera. 

Produkter som bär på ett väletablerat varumärke bär samtidigt också på ett större 

ansvar och kan lättare ställas till svar för saker som designkopiering. 

3.3.  Datainsamling 

Syftet med denna studie är att få en insikt i hur designstuderande inställer sig till olika 

produktkopior, samt vilka faktorer som påverkar deras inställning till kopiering av 

produktdesign, vilket har lett mig till att välja en kvalitativ forskningsmetod. Jag har 

valt att använda mig av intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom det kommer att 

tillåta mig att få fram informanternas tankar, känslor, åsikter och värderingar och på 
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det sättet komma informanterna nära. Intervjuer tillåter mig dessutom att ställa 

följdfrågor till informanterna ifall de nämner något intressant som jag vill veta mera 

om och tillåter mig även att klargöra frågorna ifall någonting blivit oklart. (Saunders et 

al. 2007). På det sättet får informanterna chansen att formulera sig bättre samtidigt 

som jag får fram intressanta synvinklar som ökar förståelsen för ämnet. 

Jag använder mig av semistandardiserade intervjuer eftersom det tillåter mig att välja 

frågeformuleringen och ordningsföljden mera fritt. En sådan intervju är mer 

situationsanpassad och flexibel, huvudsaken är att svaren som ges täcker 

informationsbehovet (Lundahl & Skärvad 1999, Saunders et al. 2007). En 

semistandardiserad intervju innebär att man på förhand har bestämt vissa frågor som 

ges till alla respondenter. Man försöker sedan följa upp svaren med följdfrågor för att 

på det sättet få mer uttömmande och nyanserade svar. Ifall man märker att strukturen 

på intervjuguiden inte fungerar vartefter intervjuerna framskrider, är det tillåtet att 

ändra på frågornas uppsättning eller formulering, för att på så sätt få fram en bättre 

intervjuguide. (Lundahl & Skärvad 1999) Jag har valt att inrikta mig på just 

semistandardiserade intervjuer eftersom jag vill upprätthålla en viss struktur och gå 

igenom de teman som studien behandlar, samtidigt som jag vill ge informanten 

chansen att tala fritt om sina perceptioner angående dessa teman. För att kunna uppnå 

syftet med studien anser jag med andra ord att det ät nödvändigt att sätta vissa ramar 

för intervjun i form av förutbestämda frågor, samtidigt som jag vill undvika att styra 

diskussionen och därför väljer att låta informanterna tala fritt.  

Att jag vill låta de som intervjuas tala fritt har i sin tur lett till att de kallas för 

informanter istället för respondenter i denna studie. De kallas för informanter eftersom 

det är deras perceptioner och berättelser som leder riktningen i intervjun. Ordet 

respondent används däremot i sådana fall då det är intervjuaren som leder riktingen i 

intervjun och de som intervjuas enbart svarar på forskarens frågor. (Saunders et al. 

2007 s.312) 

Semistandardiserade intervjuer hämtar dock med sig vissa nackdelar. Studier som 

använder sig av semistandardiserade eller djupgående intervjuer kan till exempel inte 

göra generaliseringar angående resten av populationen på basen av sina resultat 

(Saunders et al. 2007 s.319). Syftet med denna studie är dock inte att åstadkomma 

generaliseringar, utan att öka förståelsen för designstudernades syn på designkopior 

och det motiverar mitt val av intervjumetod. Jag har även tagit 

generaliseringsproblemet i beaktande vid evalueringen av studiens forskningskvalitet i 
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kapitel 3.6. Problem kan också uppkomma då frågorna är ömtåliga eller känsliga för 

informanten. I sådana fall kan informanten välja att inte avslöja sina riktiga tankar 

kring ämnet, utan målar istället upp en ofullständig bild som visar honom eller henne i 

en socialt önskvärd roll (Saunders et al. 2007 s.319). Jag försöker undvika detta genom 

att intervjua respondenterna enskilt och dessutom ge dem anonymitet. Genom att 

intervjua informanterna enskilt vill jag eliminera möjligheten att respondenterna skulle 

påverkas av varandras närvaro och på det sättet påverka varandras svar. Jag ger 

informanterna även anonymitet, vilket försäkrar dem om att deras namn inte kommer 

att framkomma någonstans i studien eller användas i framtiden, för att öka 

sannolikheten att de känner sig säkra och därmed lättare delar med sig av sina riktiga 

åsikter. 

Informanterna i denna studie har intervjuats enskilt på en förutbestämd plats. Jag har 

kontaktat dem personligen via telefon, informerat dem om rubriken på min avhandling 

och sagt att de kommer att få anonymitet i studien. Sedan har vi tillsammans kommit 

överrens om tidpunkt och ställe för intervjun. Under telefonsamtalet har jag även 

meddelat informanten att intervjun kommer att ta kring 60 minuter. Jag har bett 

honom eller henne att reservera tillräckligt med tid för intervjun för att undvika att det 

skulle bli bråttom. Aalto Universitets konstindustriella högskola och Svenska 

handelshögskolan har fungerat som förutbestämda platser för intervjuerna, beroende 

på vilketdera stället som varit lättare tillgängligt för informanten i fråga. Alla intervjuer 

har bandats in på bandspelare i ett ledigt tyst utrymme, för att möjliggöra en 

fullständig registrering och noggrann uttolkning av svaren. Tidsmässigt har 

intervjuerna tagit allt från 46 minuter till 1h 9 minuter, beroende på informanternas 

aktivitet. Som underlag för intervjuerna har jag använt mig av intervjuguiden som 

presenteras nedan.  

3.3.1. Intervjuguiden 

Intervjuguiden fungerar som en sorts checklista eftersom den hjälper 

diskussionsledaren att hålla koll på att alla relevanta ämnen täcks. Det är mycket viktigt 

att frågorna är välgenomtänkta och rättformulerade för att svaren skall ge studien 

någon nytta (Lundahl & Skärvad 1999). När man ställer upp en intervjuguide är det bra 

att använda sig av olika teman som kommit upp i litteraturen. Det ger studien en 

klarare riktning och kan användas som stöd vid studiens analysskede. (Saunders et al. 

2007) Den här studiens intervjuguide är därför uppbyggd enligt fyra teman som 
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plockats ut från studiens litteraturgenomgång. De fyra temana är designkopiering, 

personlighet, omgivning och själva produkten. Dessa teman har valts från figur 15 som 

centrerar sig kring konsumentens beteende angående produktoriginal och kopior. 

Intervjuguidens frågor är således förknippade med studiens litteraturgenomgång, 

eftersom jag på så sätt har stöd av tidigare forskning i min studie och lättare kan lägga 

märke till likheter och olikheter i resultaten. Figur 16 redogör för valet av 

intervjuguidens teman, där konsumentens beteende bytts ut mot designstuderandes 

beteende för att tjäna studiens syfte. 

Figur 16 Intervjuguidens teman 

 

 

Eftersom informanterna intervjuades på sitt modersmål som var antingen finska eller 

svenska, finns intervjuguiden tillgänglig på båda språken. Intervjuguiderna kan hittas 

som bilaga 1 och 2. Intervjuguiden består av fyra delar: en inledande del, en öppnande 

del, en mer ingående del och en avslutande del. I den inledande delen presenterar jag 

ämnet, nämner att intervjun bandas och ber informanten berätta lite om sig själv och 

sina intressen inom produktdesign. Frågorna i den inledande delen är till för att 

informanten skall bli mer bekväm med intervjusituationen. Vilket tema de olika 

frågorna representerar hittas i parentesen efter intervjufrågan. Följande frågor ställs i 

den inledande delen; Berätta lite om dig själv: dina intressen, dina studier, vad vill du 

göra i framtiden? 

I den öppnande delen frågar jag stora öppna frågor om design och designkopiering i 

allmänhet för att leda in informanten på ämnet. Frågorna är relativt öppna eftersom jag 
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vill ge informanten friheten att själv föra riktningen i svaren. Följande frågor ställs i 

den öppnande delen; Vad betyder ordet produktdesign för dig - varför är det viktigt 

(1&2)? Vad tänker du på när du hör ordet designkopiering? (1&2) När är en design 

kopierad och när är det en idé som är vidareutvecklad? (1) Finns det någonting positivt 

med designkopiering? (1) 

I den ingående och viktigaste delen går jag närmare in på ämnet designkopiering. I den 

här delen vill jag få fram hur informanten ser på designkopiering inom olika 

produktgrupper. Jag presenterar därmed de sex produktexemplen som tas upp tidigare 

i studien. Jag visar informanten sex stycken bilder i tur och ordning, där varje bild 

representerar ett produktpar. Bilderna presenteras i samma ordning för alla 

informanter; bil, väska, skor, kärl, tygmönster och USB kabel. Följande frågor ställs i 

den ingående delen; Varför existerar designkopiering? (1) Vem köper dessa kopior? (2, 

3) Hurdana produkter skulle du säga är mest utsatta för kopiering? (4) Är kopiering 

mer accepterat inom någon viss bransch? (4) Till näst presenterar jag sex olika 

produktpar i tur och ordning, vad ser du på bilden? (3&4) Finns det skillnader kopiorna 

emellan? 

I den avslutande delen ställer jag frågan, Är designkopiering ett ökande eller 

minskande fenomen? (1) Med frågan vill jag ge informanten chansen att på basen av 

sina tidigare resonemang kunna avsluta diskussionen genom att låta honom eller 

henne tala om hur framtiden i så fall ser ut för designkopiering. I slutet av varje 

intervju frågade jag även ifall informanten ännu funderade på något eller hade 

någonting mer att tillägga.  

3.4. Val av informanter 

I en kvalitativ studie fokuserar man sig ofta på små stickprov, ibland till och med på en 

enda som vid fallstudie. Man gör detta eftersom man vill komma in på djupet gällande 

något visst fenomen. Dessa stickprov väljs inte slumpmässigt och kallas därför för 

målmedvetet urval. Målmedvetet urval väljer informations rika fall som kan ge insikt 

eller en djupare förståelse för fenomenet i fråga. Eftersom ett målmedvetet urval inte 

väljs slumpmässigt är det viktigt att lista upp orsakerna bakom valet. Forskaren måste 

alltså förklara varför han eller hon valt just de respondenterna eller informanterna som 

han eller hon valt. (Patton 2002)  
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Patton (2002) definierar syftet i målmedvetet urval som att strategiskt och 

meningsenligt välja ut informationrika fall av specifik typ och mängd i samband med 

forskningens syfte samt tillgängliga resurser. Alla mina informanter går under kriteriet 

målmedvetet urval eftersom jag vill komma in på djupet gällande designstuderandenas 

inställning till designkopiering. De är alla studeranden på Aalto Universitet med 

konstindustrielldesign som inriktning. Jag valde att intervjua designstuderanden som 

är i slutet av sina studier, eftersom de kan anses vara utbildade produktdesigners vars 

inställning till kopior ännu inte formats av arbetslivet. Deras inställning till 

produktkopior har med andra ord inte ännu påverkats av något speciellt företag eller 

dess produkter och de kan på så sätt förhålla sig mer objektivt till ämnet än någon som 

redan jobbar. På så sätt kan flere företag ha nytta av studien, eftersom den inte 

återspeglar åsikter påverkade av något visst företag. Eftersom den konstindustriella 

linjen på Aalto Universitet är den största och mest ansedda i Finland är detta även ett 

motiverat val. 

Fördelen med kvalitativa målmedvetna urval är att man får tillgång till information på 

djupet vilket kan vara mycket värdefullt. Det kan leda till ny information och nya 

insikter inom fenomenet i fråga. Det negativa med målmedvetet urval är att det inte 

finns några regler för urvalsmängden. Mängden beror helt enkelt på syftet med studien 

och vad som krävs för att göra den trovärdig inom ramen av tillgänglig tid och resurser. 

Detta har lett till att målmedvetet urval ofta kritiseras för låg trovärdighet och 

användbarhet. (Patton 2002) Gummeson (2000) anser dock att när det gäller urval i 

samband med mängd så är mängden i sig inte relevant. Han diskuterar såkallad 

mättnad, som talar för den marginella signifikansen eller inverkan som varje nytt 

sampel har med tanke på den nytta som man får ut av observationen eller intervjun. I 

praktiken leder det till att forskaren inte har behov av att göra flera observationer eller 

intervjuer då den marginella nyttan av en observation eller intervju till närmar sig noll. 

Denhär studiens informanter består av fem stycken män och en kvinna. 

Könsfördelningen bland informanterna är en slump. Jag har fått kontaktuppgifterna till 

alla mina informanter via en bekant som själv studerar på Aalto Universitets 

konstindustriella linje. Jag kontaktade allt som allt fem stycken män och fyra stycken 

kvinnor, varav fem män och endast en kvinna ställde upp. Efter att jag gjort min sjätte 

intervju ansåg jag dock att informationsbehovet var mättat och valde att därför inte 

kontakta fler informanter. Information om informanterna och intervjuerna finns i 
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Tabell 3 nedan. Informanternas namn har lämnats bort på grund av lovad anonymitet. 

Tilläggsuppgifterna finns att få hos skribenten vid behov. 

Tabell 3 Information om informanterna 

Namn Ålder Studienivå Kön Intervjulängd Datum 

Informant 1 26 Magister Man 1h 9 minuter 14.2.2011 
Informant 2 24 Magister Man 46 minuter 14.2.2011 
Informant 3 26 Magister Man 1h 3 minuter 15.2.2011 
Informant 4 24 Magister Man 51 minuter 17.2.2011 
Informant 5 27 Magister Man 48 minuter 18.2.2011 
Informant 6 24 Magister Kvinna 1h 4 minuter 15.3.2011 

 

3.5. Analys av data 

Intervjuerna gjordes med tanke på att få en insikt i hur designstuderande inställer sig 

till olika produktkopior, samt vilka faktorer som påverkar deras inställning till 

kopiering av produktdesign. I själva analysen av data har jag valt att använda mig av 

Spiggles (1994) artikel, samt av de fyra olika temana som presenterats tidigare i 

studien. Spiggles (1994) artikel presenterar sju olika arbetssätt som kan användas vid 

analys av kvalitativ data. Dessa arbetssätt består av kategorisering, abstraktion, 

jämförelse, dimensionalisering, integration, upprepning och motargumentering. Jag 

har valt att använda mig av dessa sju arbetssätt i min analys eftersom jag anser att det 

kommer att hjälpa mig få ordning på mitt data på bästa möjliga sätt. Dessa olika 

arbetssätt kan användas i olika skeden av analysen och behöver inte ske i någon viss 

ordningsföljd (Spiggle 1994). I tabell 4 är alla de olika arbetssätten och deras innehåll 

kort presenterade. 

Tabell 4 Sju arbetssätt för analys av kvalitativ data (Spiggle 1994) 

Arbetssätt Innehåll 

Kategorisering Då man kategoriserar sina rådata är det fråga om att namnge eller 
klassificera det i olika grupper. Vid en kvalitativ undersökning ingår 
den fasen i kodningsskedet av analysen. Kategoriseringen kan ske 
antingen deduktivt, då man strävar till att hitta färdigt definierade 
kategorier inom data, eller också induktivt, då man skapar grupper på 
basen av likheter i data. 

Abstraktion Abstraktion bygger på kategorisering och strävar efter att abstrahera de 
empiriskt definierade grupperna till mer konceptuella element. Det 
hjälper forskaren att identifiera hur en viss empirisk, eller grupp av 
data, kan kontribuera till ett större syfte. Ofta kan färdiga abstraktioner 
identifieras redan på förhand, men grupper kan även uppstå oväntat från 



 

 

46 

den insamlade rådata. 

Jämförelse Denhär delen av analysprocessen skapar möjligheten att hitta både 
likheter och olikheter inom de grupper man kunnat identifiera. Det 
fungerar som ett bra verktyg i första delen av analysen då forskaren vid 
gruppering av data jämför grupper sinsemellan. Vid ett senare skede av 
analysen kan detta tillämpas mera konkret och systematiskt. 

Dimensionalisering Dimensionalisering innebär att man skapar dimensioner av de 
kategorier och konstruktioner man hittills har kunnat identifiera i 
analysen. Detta ger forskaren möjligheten att identifiera extremiteter 
och likheter inom de olika grupperna och konstruktionerna och således 
också möjligheten att härleda resultat på basen av analysen. 

Integration Forskaren formulerar teorier i samband med analysen med hjälp av 
antigen axial- eller selektiv kodning. Vid axial kodning relaterar man 
funna kategorier och konstruktioner till varandra genom att specificera 
förhållanden, kontexter och strategier. Selektiv kodning strävar däremot 
till att identifiera en enstaka kärnkonstruktion som alla de övriga 
konstruktioner och grupper förhåller sig till. I integrations skede av 
analysen integreras sedan teori med hjälp av att identifiera kluster, eller 
likheter i observerade grupper och abstraktioner.  

Upprepning Upprepning strävar till att skapa en sammanhängande process av hela 
analysen, eftersom man bör gå igenom det data man samlat in flera 
gånger. Upprepningsskedet baserar sig på teorin att en forskare inte 
tillämpar de övernämnda skedena systematiskt, utan närmast genom så 
kallade ”Aha-upplevelser”. 

Motargumentering Genom empirisk mot argumentering strävar man till att hitta luckor i de 
hypoteser och teorier man formulerat och således ifrågasätter man sin 
egen forskning. 

 

Studiens alla intervjuer bandades in och transkriberades. Transkriberandet 

underlättade betydligt analysen av data. Genom att ha alla intervjusvar nedskrivna på 

papper var det lättare för mig att jämföra svaren sinsemellan och försöka hitta likheter 

och olikheter bland dem. Med andra ord syssla med kategorisering, jämförelse och 

dimensionalisering av data.  

När intervjuerna var nedskrivna började jag med att organisera dem frågvis. Jag 

använde mig av en tom intervjuguide och under varje fråga listade jag upp alla de svar 

jag fått av informanterna till just den frågan. När intervjuguiden var klar fanns det sex 

stycken citat under varje fråga. Jag organiserade sedan frågorna enligt de fyra olika 

temana som jag använt i min intervjuguide. De frågor som var relaterade till 

designkopiering kom först, de frågor som relaterade till konsumentens personlighet 

kom andra och så vidare. Jag markerade även de frågor som eventuellt gav svar på två 

olika teman samtidigt. 
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 Sedan läste jag igenom de olika svaren jag fått till varje fråga och registrerade vilka 

olika synvinklar som lyfts fram av informanterna. Jag valde sedan ut de citat som bäst 

representerade informanternas åsikter. Citat användes i studien eftersom det är ett 

effektivt sätt att presentera data, samt hjälper läsaren att följa med och förstå både min 

och informanternas tankegång. Efter att ha plockat ut de viktigaste citaten för ett visst 

tema läste jag ännu igenom svaren som grupperats till de andra temana, för att försäkra 

mig om att jag inte missat någonting angående just det temat. 

Jag jämförde sedan mitt eget data med den information jag samlat in från tidigare 

forskningar och presenterat i litteraturdiskussionen. Under analysen av data använde 

jag mig även av sammanfattande tabeller över informanternas svar, för att hjälpa 

läsaren att förstå och hänga med i mina resonemang. Jag valde att ställa upp analysen 

av data i samma ordning som de fyra olika temana som presenterats i intervjuguiden 

för att ge analysen en logisk följd. 

3.6. Studiens forskningskvalitet 

Wallendorf och Belk (1989) diskuterar i sin artikel olika forskningsprocedurer som kan 

användas för att fastställa en studies forskningskvalitet. De påpekar dock att det inte 

finns något sätt att försäkra att resultatet är bra sådär överlag. Tillförlitlighet är en 

grundläggande del av god forskning, men det räcker inte enbart med tillförlitlighet för 

att en studie skall vara bra. Enligt författarna finns det några frågor som man som 

forskare skall försöka svara på när det gäller fastställandet av studiens tillförlitlighet. 

Till dessa frågor hör; Hur vet vi om vi skall ha förtroende för studiens upptäckter? Hur 

vet vi i vilken mån studiens upptäckter kan appliceras i andra miljöer? Hur vet vi om 

upptäckterna skulle upprepas ifall studien skulle kunna reproduceras i grund och 

botten på samma sätt? Hur vet vi att upptäckterna har uppstått via respondenterna och 

inte enbart via forskaren? 

För att utvärdera en studies tillförlitlighet skall man alltså behandla studiens 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, bekräftelse, integritet och användbarhet 

(Wallendorf & Belk 1989). Trovärdighet innebär att man har trovärdig och tillräcklig 

representation av hur verkligheten som studeras är konstruerad. Forskaren skall alltså 

försöka övertyga läsaren att resultaten är ”autentiska” och göra en kritisk analys av det 

insamlade data (Silverman 2005). I en kvalitativ studie kan man nå högre trovärdighet 

genom att använda mycket citat och på det sättet koppla analysen till rådata. Högre 

trovärdighet nås även genom att noga förklara vilka tillvägagångssätt man använt i sin 
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studie eftersom det hjälper läsaren förstå hur man kommit till sina resultat 

(Gummesson 2000). I tabell 5 finns en sammanfattning över den här studiens 

tillförlitlighet. 

Överförbarhet mäter i vilken utsträckning studiens resultat kan användas i liknande 

miljöer. Överförbarheten kan bedömas bland annat av användningen av olika typs 

respondenter som har olika synvinklar på ett fenomen eller genom observation av 

samma fenomen på olika platser och omgivningar (Wallendorff & Belk 1989). I min 

studie användes informanter som alla studerade konstindustriell design på 

magistersnivå. Överförbarheten är därmed relativt liten ifall det används respondenter 

med en annan bakgrund eller annat sorts intresse för design, eftersom det troligen 

skulle leda till annorlunda resultat. Även om liknande informanter användes kan 

överförbarheten ifrågasättas eftersom relativt få informanter använts i studien. 

Pålitlighet mäts av ifall resultaten av studien skulle vara samma oberoende forskare, tid 

och plats (Wallendorff & Belk 1989). Som forskare påverkar man studiens resultat 

delvis, eftersom varje individ har sitt eget sätt att se på och bilda samband och helheter. 

Jag har försökt nå en hög pålitlighet i resultaten genom att noga redogöra för mitt 

tillvägagångssätt i analysskedet. Jag skulle dock våga påstå att resultaten är relativt 

bundna till platsen av forskningen, så som land och omgivning, eftersom 

informanternas kulturella bakgrund spelar en viktig roll i studien. 

Bekräftelse betyder att studien inte har påverkats av forskarens egen motivation och 

intressen. Data har alltså behandlats neutralt vilket lett till att resultaten bestämts av 

respondenterna och forskningsomständigheterna. Bekräftelse kan nås via bandning av 

intervjuer som sedan leder till noggrann transkribering (Wallendorf & Belk 1989). Alla 

intervjuer bandades in och transkriberades. Intervjufrågorna var också mycket öppna 

för att låta informanterna föra riktningen i intervjun. 

Integritet betyder att data inte är baserat på felinformation eller lögner vilket kan 

uppkomma om respondenterna till exempel inte vill berätta den riktiga sanningen utan 

hellre berättar något som de tycker att låter bättre (Wallendorff & Belk 1989). 

Kopiering av produktdesign var ett känsligt ämne för informanterna eftersom de har ett 

visat intresse för design. Detta kan ha påverkat deras svar till en del. Jag har dock 

försökt undvika detta genom att intervjua dem enskilt och genom lovad anonymitet. 



 

 

49 

Användbarhet betyder ifall studiens resultat kan användas till fördel för dem som 

studerats (Wallendorff & Belk 1989). Studiens resultat kan hjälpa företag inse i vilken 

mån kopiering inom någon viss produktgrupp eller bransch anses vara accepterat av 

designstuderande. Då kan de även göra mer informativa beslut angående hurudana 

produkter som kan och bör skyddas från kopiering och med vilka metoder.  

Tabell 5 Studiens forskningskvalitet 

Forskningskvalitet  Min studie 

Trovärdighet Jag har förklarat mitt tillvägagångssätt i studien och använt citat för 
att motivera min tankegång. 

Överförbarhet Jag har använt informanter med liknande intresse för design och 
samma studiebakgrund. Överförbarheten kan ifrågasättas på grund 
av det låga antalet informanter. 

Pålitlighet Jag har försökt nå en hög pålitlighet i resultaten genom att noga 
redogöra för mitt tillvägagångssätt i analysskedet. Resultaten är 
dock relativt bundna till platsen av forskningen, eftersom 
informanternas kulturella bakgrund spelar en viktig roll. 

Bekräftelse  Alla intervjuer bandades in och transkriberades. Intervjufrågorna 
var också mycket öppna för att låta informanterna föra riktningen i 
intervjun. 

Integritet  Det var ett känsligt ämne för informanterna, vilket kan ha påverkat 
deras svar. Jag har dock försökt undvika detta genom att intervjua 
dem enskilt och genom lovad anonymitet. 

Användbarhet  Studiens resultat kan hjälpa företag inse i vilken mån kopiering 
anses vara accepterat av designers inom någon viss produktgrupp 
eller bransch. Då kan företagen även göra mer informativa beslut 
angående hurudana produkter som kan och bör skyddas från 
kopiering och med vilka metoder. 

 

När det kommer till generalisering av resultat ifrågasätter Gummesson (2002) de 

fördomar som man har haft mot detta begrepp angående de kvalitativa studierna. 

Attityden har länge varit den att enbart kvantitativa studier kan generera generalisering 

av resultat. Enligt Gummesson (2000) är det inte överhuvudtaget självklart att man 

inte kunde göra generaliseringar på basen av begränsat urval och att det inte heller är 

självklart att så kallade statistiskt korrekta studier med stora antal observationer 

kommer att leda till meningsfulla observationer. 
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4 ANALYS OCH DISKUSSION OM STUDIENS RESULTAT 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera och analysera studiens data som jag samlat in 

via intervjuerna. Materialet har ställts upp enligt de fyra olika temana; designkopiering, 

designstuderandens personlighet, omgivning och själva produkten, som tidigare 

presenterats i figur 16. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten samt 

företagsmässiga implikationer och förslag till fortsatt forskning. 

4.1. Designkopiering 

Argumenten för varför det är viktigt för företag att satsa på sin produktdesign är 

många. Enligt DTI (2005) kan en lyckad produktdesign öka på själva produktkvalitén, 

differentiera och marknadsföra produkten, förstärka företagets image, tillfoga företaget 

kompetens, kreativitet samt intellektuell egendom. Jones (1991) samt Schmitt och 

Simonson (1997) anser att produktens design ofta är nyckeln till hållbara 

differentieringsfördelar eftersom en produkts utseende och funktioner har förmågan 

att påverka både åskådare och konsumenter. Yalch och Brunel (1996) är inne på samma 

spår i sin studie. De anser att den visuella designen av en produkt fungerar som en 

differentierare produkter emellan, samt att produktens utseende inverkar både på 

konsumentens perception, uppfattning och evaluering av olika produkter. 

Speciellt produktens fysiska form och utseende lyfts fram av många forskare som en av 

nyckelfaktorerna till en produkts framgång på marknaden (Kotler & Rath 1984, 

Berkowitz 1987, Hollins & Pugh 1990, Holbrook & Anand 1992, Bloch 1995, Yalch & 

Brunel 1996). Studiens informanter lyfte fram produktdesignens betydelse som både 

ett strategiskt verktyg i form av genomtänkta beslut, samt ett verktyg för att göra 

produkter attraktiva och fungerande. Flere av informanterna ansåg att designens 

viktigaste uppgift är att se till att produkten fungerar på bästa möjliga sätt, men att få 

produkter nuförtiden uppfyller uppgiften. 

”Tosi harvoja tuotteita on loppujen lopuksi enää jotka kantaa sitä nimeä, se toimivuus, se 
järkevyys siellä taustalla. Että ne on fiksuimpia mahdollisia tuotteita, tehty fiksuimmalla 
mahdollisella tavalla.” Int4 

En orsak till detta kan ju vara att företag börjat ge produkternas visuella utseende mer 

uppmärksamhet i jämförelse med deras funktionella egenskaper. Holbrook (1980) och 

Holbrook & Anand (1992) anser till exempel att den estetiska sensibiliteten nuförtiden 
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är relevant för alla produkter i vårt moderna samhälle, oberoende deras funktion. 

Kotler & Rath (1984) är av samma åsikt och säger att när en konsument väljer mellan 

två produkter med samma eller liknande funktioner och prisklass, köper hon alltid den 

som ser bäst ut. Konsumenten dras med andra ord till den mer tilltalande designen ifall 

produkternas andra attribut är lika.  Gabrielsen et al. (2010) tar det hela ännu ett steg 

vidare med att påstå att konsumenten ibland till och med kan ha en så stark positiv 

reaktion till en produkts utseende att den åsidosätter produktens funktionella nytta. 

Produktens utseende har alltså fått en central roll när det kommer till produktdesign, 

vilket kan ha resulterat i att kompromisser börjat göras angående produktens 

funktioner. 

Flere av informanterna lyfte fram Apple som ett företag med lyckad produktdesign där 

både produktens funktion och utseende tagits i beaktande. 

”Alla Mac-produkters (=Apples datorer) laddare och dylika produkter så, när man öppnar 
förpackningen och ser dem för första gången så blir man helt att uuuuu! Jag vill byta till det här! 
De är bara så snärtiga, så siistiga, så clean. Man funderar att varför har det inte alltid varit såhär, 
att varför kan inte PC laddare se ut såhär eller vanliga kännykkäladdare. Lyckad formgivning 
verkligen!” Int5 

”Apples produkter är ju jätte noggrant designade. Det finns ingenting där som inte skulle vara 
igenomtänkt och det är just därför som människor tycker om att köpa Apple, för att det är, det 
bara känns så jäkligt bra! Det finns vissa saker som gör en Apple produkt till en Apple produkt, 
färgerna, formerna, små finesser som konsumenten ofta inte ens kan lägga fingret på vad det just 
är, men det bara är så och det värderar dom och därför vill de bara skaffa dom ursprungliga.” 
Int3 

Som de tidigare citaten indikerar så kan en produkts design ha en stor inverkan när det 

kommer till val av produkter. Produktdesign som lockar till sig konsumenter är därför i 

stor fara att bli kopierad.   Woods (2009) anser att framstegen som har gjorts inom 

teknologi och de sociala nätverken, som går att nå via Internet, har gjort det lättare att 

komma åt information och andras idéer, vilket i sin tur har underlättat kopierandet av 

andras design betydligt. Woods (2009) medger att design är någonting som följer 

modetrender, vilket leder till att produkter efter en tid börjar likna varann, men hon 

anser dock att det finns en gräns mellan att jämställa sin produkt med stora 

konsumenttrender och att utföra uppenbar plagiering av någon annans design. 

Informanternas åsikter angående kopiering av produktdesign var olika. Endast en av 

informanterna ansåg dock att kopiering av någon annans design alltid är fel. Han ansåg 

att produkter skall utvecklas från genuina utgångspunkter och kopiering inte medför 

någonting bra. Informanten påpekade att det är fel att göra ekonomisk nytta på någon 

annans insats. De flesta informanterna hade dock en större förståelse för kopiering och 
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ansåg att det är svårt att undgå i dag. Motiveringen bakom detta var att man har sysslat 

så länge med formgivning redan att det kan vara svårt att göra en produkt som inte 

liknar någon annan produkt på någon nivå.  

”Okej det finns många sätt att rita stolar, men sist och slutligen blir det ändå ganska lika i någon 
form.” Int3 

 

Flere nämnde även ”benchmarking” som en form av kopiering, där företag jämför 

produkterna som redan finns på marknaden före de utvecklar sin egen. 

”Minusta tuntuu että sitä (kopiering) tehdään kokoajan ja siitä ei voi melkein välttyä. Silloin siltä 
voi välttyä jos kyseessä on joku uusi innovatiivinen teknologia ja siitä kehitetään vaikka Blue 
Ocean markkinoille joku uusi tuote, niin silloin ei käytetä minkäänlaista kopiointia, mutta 
silloinkin tehdään luultavasti myös benchmarkaus. Ja siinä vaiheessa kun tekee benchmarkaus 
niin alkaa myös vähän kopioiman, koska siinä sinä katsot mitä on markkinoilla ja se kuitenkin 
vaikuttaa siihen sinun omaan tuotteeseen.” Int1 

Enligt majoriteten av informanterna verkade kopiering vara någonting som nästan alla 

gör sig skyldiga till eftersom man påverkas och söker inspiration från sin omgivning 

och då automatiskt använder sig av andras idéer i någon form. Huvudsaken enligt en 

informant var dock att man gjort det till sitt eget och att det utförts på ett kreativt sätt. 

”Alltid kan man ju vända på det och säga att det är inspiration. Om jag skall designa någonting så 
det första jag gör är går på Internet och kollar och får inspiration. Jag gör en moodmap för mig 
själv och hittar former och grejer där som är i samma stil med det jag gör och som passar in och 
ibland liknar min grej sedan jätte mycket någonting annat, men om den är gjord på en kreativ 
process, då tycker jag att det är helt acceptabelt.” Int3 

Gränsen för när det var fråga om en direkt designkopiering och när det var frågan om 

en utveckling av någon annans idé var relativt entydig bland studiens informanter. De 

beskrev en direkt designkopia som någonting vars mål är att se helt likadan ut som 

någon annan produkt. En produkt där man inte har övervägt eller gjort några val för 

dess utseende eller existens. Man har inte funderat över den exakta dimensionen, 

formen eller färgen, utan enbart följt någon annan produkts exempel.  

”Det finns en klar skillnad. En kopia är någonting som eftersträvar att likna till punkt och pricka 
en annan produkt. Medan om du vidareutvecklar så skall den ha ganska kraftiga skillnader i 
visuella drag och tekniska lösningar. Om det är en vidareutveckling så skall den vara på något 
sätt bättre.” Int2 

”Kopioitu tuotehan on tietenkin aivan samanlainen kun se alkuperäinen tuote. Jos haluaa 
kehittää sitä ideaa niin silloin täytyy rakentaa jotain, parannella jotain puolta siinä 
alkuperäisessä tuotteessa. Ja se on tosiaan jännittävää että kuinka paljon täytyy sitä parannella 
että se ei ole kopiointia, että missä kulkee se raja. Tosi vaikeeta.” Int4 

Det verkar dock finnas oklarheter bland informanterna kring hur mycket som måste 

ändras på produkten för att den inte skall anses vara en kopia av originalet. En del av 
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informanterna ansåg att det var viktigt att den nya produkten var bättre än den gamla 

på något vis och att den hämta med sig någonting nytt. En av informanterna påpekade 

att det viktigaste vid vidareutvecklingen av någon annans idé är att man har lov till det 

och att det görs ärligt. Det skall alltså framgå vems eller vilken produktdesign det är 

som har vidareutvecklats. 

4.1.1. Bra och dåliga kopior 

Flere av informanterna kommenterade att all kopiering inte kan anses vara dålig 

eftersom det finns både bra och dåliga kopior. De ansåg att alla kopior därför inte kan 

dras under samma kam. Som motivering fanns att en kopia inte alltid behöver vara 

sämre än originalet, utan att den till och med kan vara bättre. Det kan alltså vara frågan 

om en bra produkt fastän den är kopierad. En bra kopia ansågs ha samma eller bättre 

kvalitet än originalet, eller också orsaka förbättringar för omgivningen som till exempel 

läkemedel, ABS bromsar eller mer energisnåla tillverkningsmetoder. En informant 

ansåg även att ifall originaldesignens licens (mönsterskydd etc.) gått ut gav det 

möjligheten för bra kopior att uppstå, eftersom konsumenten då gavs billigare 

valmöjligheter och kopieringen skedde lagenligt. 

”Mielestäni pitäisi kopioinnin sijaan puhua hyvistä ja huonoista tuotteista. Koska voi hyvin olla 
että joku firma tekee tuotteen joka maksaa murto-osan siitä alkuperäisestä, mutta jos ne 
keksiikin sen kopioinnin alla sellaisen valmistusmenetelmän että saadaan vaikka nopeammin ja 
energiatehokkaammin tehtyä. Vaikka se onkin kopio, mutta se saattaa silti olla hyvä tuote, tai 
parempi jopa.” Int6 

”Det finns både gott och ont inom kopiering. Kort sagt så om det är inspirationsgrundat så då 
kan det vara okej, men då är designern kanske inte världens bästa eftersom den inte hittat på 
något nytt. Men sen om det görs såhär bakom ryggen på någon eller under näsan på någon så då 
är det ju juridiskt sätt fel. Men sen om licensen har gått ut så då är det okej och chansen ges igen 
till konsumenten.” Int3 

För producenten av originaldesignen har kopiorna oftast en negativ inverkan eftersom 

original producenten mister en del av den tid och de pengar som investerats i 

produktens utvecklingsskede när produkten kopieras. Grossman och Shapiro (1988) 

anser att produktkopiorna även kan vara vilseledande för konsumenten och därmed 

skada originalets varumärke och dess kundkapital. Wilke och Zaichkowsky (1999) är 

inne på samma linjer och påpekar att likheten som finns mellan en originaldesign och 

dess kopia leder till att värden som kvalitet och prestation lätt överförs av konsumenten 

från originalet till den imiterande kopian. De påpekar även att ett varumärkes kapital 

försvagas när det blir kopierat eftersom dess unikhet försvagas och risken för negativa 

associationer ökar. 
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Informanterna reagerade på liknande saker. Bland kopiornas negativa effekter 

nämndes till exempel förvirrning av konsumenten, olika risker, avsaknad av ansvar 

samt varumärkesskador. Några informanter påpekade att vissa kopior kan vara 

vilseledande då de ger ett intryck till konsumenten av att vara ett original. I dessa fall 

blir konsumenten lätt lurad, speciellt ifall köpet sker över nätet och hon inte kan 

studera produkten noggrannare. Flere av informanterna nämnde just Internet i 

samband med dessa negativa kopior. 

”I dagens läge när mycket köps på Internet så ser inte köparen vad hon köper. Man kan inte se 
om den tillverkats på ursprungliga vis, och sedan säljs den under ett visst bränd med en viss stil 
som är en bluff helt enkelt.” Int 2 

Risker som kopior kan föra med sig var en annan viktig sak som en del av 

informanterna tog upp. Till dessa hörde både risker för hälsan och risker för minskad 

innovation. Kopior som kan vara en fara för hälsan väckte oro bland informanterna 

eftersom det inte finns någon som bär ansvaret för produkterna eller möjliga 

konsekvenser de kan orsaka. 

”Kyllähän lääkkeitäkin tehdään, vaikka jotain Viagraa voidaan tilata netistä ja ei ne ole niitä 
alkuperäisiä esimerkiksi. Niin siinä on hirvittävät riskit kun niitä vääryydellä kopioidaan ja ei ole 
mitään vastuuta niistä, siis sehän on puhdasta rikollista toimintaa jossa kukaan ei kanna sitä 
vastuuta että mitä sieltä tulee ulos, kenelle ne päätyy ja mitä siitä seuraa.” Int4 

En annan negativ sida som nämndes av en informant var risken för kopiering av nya 

idéer. Idéer kan inte skyddas på något sätt från kopiering, så när en idé kommer ut till 

allmänheten kan vem som helst använda sig av den. Detta kan leda till att människor 

väljer att hålla tyst om de idéer eller den information de sitter på, vilket i sin tur kan 

inverka negativt på den allmänna utvecklingen och innovationen.  

”Esimerkiksi yliopistossa tai korkeakoulussa moni ei uskalla tuoda esiin omia ideoita niin 
helposti, koska kaikki tiedostaa sen että jos laitat nettiin esimerkiksi sinun työt niin ne on 
vapaata riistaa. Ja kun olet kerran laittanut se sinne, ja joku kopioi sitä niin ikään kuin sitten se 
on menetetty se idea. Siksi monet ideat jää pöytälaatikkoon.” Int6 

Internet har öppnat marknaden för konsumenter genom att bjuda på prisjämförelser 

och ett större produktutbud. Samtidigt verkar dörrarna för vilseledande och riskfyllda 

produkter ha öppnats. Ett större behov för försiktighet från konsumentens sida har 

registrerats.  

Wilke och Zaichkowsky (1999) säger att ett varumärkes kapital försvagas när det blir 

kopierat eftersom dess unikhet försvagas och möjliga negativa associationer kan 

uppkomma via kopiorna. Speciellt produkter som kännetecknas av exklusivitet är 

utsatta för kopiering och i fara för att få sitt varumärkes trovärdighet och kapital 
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förstört av dessa kopior. Kopiorna leder till att originalet mister sin exklusivitet och 

efter en tid kommer ingen att vela ha varken kopian eller originalet eftersom det ofta är 

just bilden av exklusivitet som fungerar som köpmotiv. 

Samma resonemang kunde hittas bland informanterna som ansåg att kopior kan skada 

varumärkets trovärdighet för konsumenten. Varumärket Louis Vuitton användes av 

flere informanter som ett exempel på ett varumärke som tagit skada av kopior. 

”Laukkubisneksessä ja muodissa, niin siinä minusta tuntuu että se kopioiminen on kaikista 
pahin, tai tavallaan se haittapuoli siinä. Nykyään jos näen jollain jonkun Louis Vuittonin laukun 
niin minulle tulee heti ensimmäisenä mieleen että se on käynyt Thaimaassa. Tavallaan se brändi 
on menettänyt jo tiettyjen asiakkaiden tai ihmisten silmissä sitä mielikuvaa luksuksesta. Jos niitä 
ei olisi kopioitu niin moni näkisi varmaan rikkaan ihmisen.” Int1 

Associationen till en lyxvara byts istället ut till associationen av en billig kopia, vilket 

leder till att konsumenten lätt överger varumärket eller produkten. Commuri (2009) 

har kommit fram till samma sak i sin studie där han identifierat tre dominanta 

strategier som originalvara konsumenterna använder ifall originalet utsätts för mycket 

kopiering. De tre identifierade strategierna var flykt, reklamation och förklädnad. Av 

dessa nämnde informanterna flykt som konsekvens för kopiering av lyxvaror. 

För att gå tillbaka till det som nämndes tidigare, att alla kopior inte är dåliga, så finns 

det de som stöder kopiering av andras produktdesign. Motiveringen bakom detta enligt 

Wilke och Zaichkowsky (1999) är att man måste tillåta denna sorts konkurrens för att 

skydda konsumenten mot höga priser. Kopiorna ger de konsumenter som inte kan eller 

vill betala för originalet tillgång till lyxvarumärken som lämnat dem utanför. Via kopian 

kan de uppleva en gnutta prestige och ge ett inryck av att vara välbärgade, åtminstone 

på avstånd. Wilcox (2009) håller med och säger att kopior kan hjälpa konsumenter 

uppfylla sina sociala behov. 

Ett lägre pris nämndes också av en informant som en positiv effekt för konsumenten, 

men de viktigaste positiva effekterna av kopior verkade ändå enligt informanterna vara 

nytta för mänskligheten, uppmärksamhet för småföretag samt utveckling. Lagligt 

kopierande av viktiga läkemedel ansågs av en informant vara en positiv sak, eftersom 

flere människor får tillgång till produkten och kopiorna på så sätt är till nytta för 

mänskligheten. 

”Siinä vaiheessa kun design on sellainen hyvä design, vaikka joku uusi vallankumouksellinen 
lääke joka pystyy pelastaa monia ihmishenkiä mutta sillä on vain yksi tuottaja. Niin silloin kun 
muut lääkefirmat saa sitä ruveta kopioimaan niin sehän on hyvä asia.” Int4 
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Samma informant nämnde även att kopiering kan vara till nytta för okända 

musikgrupper. Via kopiering sprids deras musik och vetskapen om dem, vilket kan leda 

till att de får flere gig.  

”Musiikkiteollisuudessa missä tällaiset aloittelevat bändit esimerkiksi, jos niiden kappaleet 
päätyy Internetiin ihmisten kopioitavaksi ja jos ihmiset tykkää, niin se on paljon helpompaa 
niille kasvattaa siinä vaiheessa mainetta kun että jos niitä ei kopioitaisi vaan ihmisten pitäisi aina 
ostaa levy tai kuunnella radiosta tai telkkarista. Niin siinä vaiheessa vaikka ne ei siinä nettoa, 
niin ihmiset kuitenkin tietää niistä enemmän ja ne saa enemmän keikkoja. Ehkä 
musiikkiteollisuudessa nykyään kopiointi saattaa olla vaan hyväksi.” Int4 

Detta kan tolkas som att kopiering kan fungera som en bra marknadsföringskanal i 

vissa fall. Parallellen till okända småföretag ligger inte heller långt ifrån. Via kopiering 

sprids ordet och små okända företag kan på det sättet få uppmärksamhet för sina 

annars ouppmärksammade idéer. Kopiering kan alltså eventuellt hjälpa osynliga 

företag med bra idéer bli synliga och på det sättet öka deras framgång. Samtidigt kan 

kopiorna också fungera som en milstolpe för originalet. Det att en produkt anses vara 

värd att kopiera betyder ju att det är en bra idé, samt fungerar kopian som en 

jämförelse till originalet, är originalet bättre eller sämre. 

”Jos teet omasta mielestäsi tosi hyvän tuotteen ja laitat sen nettiin, vaikka sitä ei olisi yritykselle 
myytykään vielä, niin jos se joutuu kopioiduiksi niin se antaa myös tietyllä tavalla huomiota. Se 
tavallaan arvottaa sinunkin tuotetta, että onko se parempi vai huonompi.” Int6 

Zaichkowsky och Simpson (1996) talar om liknande saker i sin studie. De är av åsikten 

att det är kvaliteten på kopian som bestämmer ifall original varumärket tar skada eller 

inte. De anser att ifall kvaliteten på kopian är jämn med originalet finns risken för att 

konsumentens syn på originaldesignen sjunker, men om kvaliteten är sämre än 

originalets kommer konsumentens bild av originalet troligen att bli ännu mer positiv. 

Utveckling var en annan positiv följd av kopior som nämndes av en del informanter. De 

ansåg att kopiering skapar konkurrenslägen där företag tvingas utvecklas och komma 

fram med någonting nytt. Kopior ses ofta som en fara för innovation, men enligt 

informanterna kan kopior de facto påskynda innovation istället för att sakta ner den. 

Kopiorna kan komma ut men nya nischer samtidigt som företagen med de största 

marknadsandelarna tvingas komma på nya saker för att hålla sin position. 

”Den asiatiska marknaden har ju helt och hållet förstörts för dom stora spelarna, just för att det 
kopieras så mycke av deras produkter (mobiltelefoner). Det är ju också en produktutveckling i 
sig själv, dom hittar ju på helt konstiga produkter! Dom har ingenting att förlora så dom kan 
sätta helt galna egenskaper till sina telefoner. På det sättet kan dom ju sedan hitta en ny nisch. 
Det har blivit en helt ny evolution på vissa produkter inom den sektorn. Det är kanske någonting 
positivt, att det kommer nya juttun som också pushar dehär nuvarande storspelarna som är 
”äkta” så att säga, det pushar ju dom då att hitta på nytt och vara kreativa och innovativ och 
såhär. Det skapar en viss tävling på marknaden i de här fallen.” Int 3 
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”Hassua sinänsä että miksi niistä tapellaan (kopior), no joo siis toinenhan haluaa niistä ne rahat 
niin siksi niistä tapellaan, mutta jos vaan ajatellaan yleistä kehitystä niin eikö se olisi siistiä jos 
vaan haluttaisi kehittää sitä yhdessä samaan suuntaan, tai siis ei samaan suuntaan mutta siis 
eteenpäin.” Int1 

Alla informanter var av den åsikten att kopiering är ett ökande fenomen, vilket är 

någonting som företag måste ta i beaktande. Lagarna gällande kopiering är olika i olika 

länder och räcker inte alltid för att skydda produkten. Informanterna tycker därför det 

är viktigt att företag inser att de måste ta risken för kopiering i beaktande redan i 

produktens designskede. 

”Kopiointi on tullut jäädäkseen. Totta kai sitä voidaan yrittää estää lailla ja säädöksillä mutta sitä 
tuotetta pitää vaan suunnitella niin että otetaan huomioon että sitä saatetaan kopioida.” Int6 

”Människan är mer och mer påväg mot det hållet att man inte mera vill betala för någonting. 
Därför kommer också kopiering att öka. Därför måste just dehär brändena och firmorna hitta på 
nya sätt att ge sin vara mervärde som en kopia inte kan ha och det är ju det svåra. Att hitta på 
sådant som inte går att kopiera.” Int3  

Informanterna gav även olika förslag till hur företag kunde försöka takla kopiorna. Till 

dessa hörde val av material och produktionsmetoder, samt en stark identitet. En 

informant förklarade att företagen borde välja sådana material och utveckla sådana 

produktionsmetoder som är svåra att kopiera. På det sättet blir skillnaden mellan 

originalet och kopiorna större, vilket minskar risken för att konsumenten skulle bli 

förvirrad. En annan informant tyckte det var viktigt att bygga upp en tillräckligt stark 

identitet som är omöjlig för andra företag att kopiera. Som exempel användes Coca 

Cola. 

”Till exempel Coca Cola gör det ganska bra, när människor tänker på en läskedryck så tänker de 
på en Coca Cola. Dom inser genast att en Lidl kola inte är den riktiga juttun och då kanske man 
köper den bara ifall man inte har pengar, att man går inte rakt ut för att köpa den. Man väljer att 
köpa Coca Cola inte för den där dryckens skull, men du köper en Coca Cola för att när människor 
ser dig dricka Coca Cola så vet dom att du har köpt Coca Cola och det ser bra ut när man en Coca 
Cola. Alla sådana här kopierade kolor kan fortsätta hur mycket som helst och sälja sin produkt 
men dom kommer aldrig att nå den där magiska faktorn varför människor vill köpa och investera 
i just deras produkt.” Int3 

Collins-Dodd och Zaichkowskys (1999) studie föreslår att konstant differentiering av 

produkten och starka relationer till återförsäljare är nyckeln till att hålla kopierarna på 

avstånd. Informanterna är av samma åsikt om att företagen inte enkom borde förlita 

sig på att ta skydd av olika mönsterskydd och lagar, utan själva måste hållas aktiva 

inom produktutvecklingen. Informanterna påpekar dock vikten av en stark 

produktidentitet och valet av material och produktionsmetoder som kopierarna inte 

kan följa. 
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4.2. Personlighet 

Ward et al. (1986) samt Nia och Zaichkowsky (2000) är av åsikten att hur 

konsumenten ser på kopierad produktdesign påverkas mycket av hennes personliga 

drag. Den slutliga produktevalueringen påverkas bland annat av en persons etiska 

funderingar, medvetenhet, normativa känslighet, prissensitivitet och riskuppfattning. 

Studiens informanter nämnde liknande saker angående konsumentens personlighet. 

Flere informanter nämde att konsumtionen av kopior beror mycket på individen i 

fråga, hur viktigt det är för just henne att ha produktoriginal och vad det är som gör 

henne lycklig. Informanterna ansåg att individens personliga värderingar står i 

centrum. 

”Det handlar nog i slutändan mycket om hur människor själva beaktar sina produkter, att är det 
viktigt om dom är äkta eller inte. Det viktigaste är ju att man gör det fint för sig själv så att man 
trivs.” Int3 

Prissensitivitet verkade också vara en av de mest påverkande faktorerna vid köp av 

kopior enligt informanterna. Prissensitiviteten verkade dock ha ett samband med den 

uppfattade risken. En informant valde till exempel att köpa en kopia för att den var 

billigare och var samtidigt medveten och villig att ta risken för att den skulle gå sönder 

snabbare än originalet. Han valde alltså att ta en högre risk för att få ett lägre pris.  

”Jag tyckte om den ursprungliga men den var för dyr för mig så jag köpte det där (ett bord). Där 
ser man just att det är pengar som avgör i många fall. Vill man satsa på någonting riktigt bra så 
det är klart att man skall köpa originalet för det kommer att hålla. Jag vet ju att dethär Ikea 
bordet inte kommer att hålla lika länge som det där originalet.” Int5 

Orsaken till varför kinformanten valde en högre risk gentemot ett lägre pris kan ligga i 

sättet vi nuförtiden konsumerar. Trender och därefter konsumenters smak ändras i 

snabb takt, vilket resulterar i att konsumenterna inte är färdiga att investera stora 

summor i sina uppköp utan hellre tar risken att det går sönder för att sedan ersätta det 

med någonting nytt. 

”Jos ne vaikka kuluttaisi, sanotaan että sen sijaan että ne ostaa viidet trendikengät vuodessa niin 
ne saisi yhdet semmoiset hyvät kengät jotka on ajattomat ja jotka kestäisi kymmenen kertaa 
kauemmin kuin tuollaiset.” Int4 

Snyder & Fromkin (1980) talar om att konsumenternas designpreferenser påverkas av 

viljan av att vara unik och uttrycka sin personlighet. För vissa konsumenter är det då 

kanske viktigast att få vara kreativ och kunna ändra på sin stil efter behag.  Steget att 

investera mycket pengar i någonting bestående blir då högre. Ikea har utnyttjat just 
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detta genom att erbjuda fördelaktig inredning med en sämre hållbarhet till 

konsumenter som vill kunna ändra på sin inredning efter smak och behag. 

”Att kanske just sådana här kopierade produkter ger mer utrymme för kreativitet. Att man kan ta 
risken att måla det någon annan färg, slipa det, eller såga itu, använda det för någonting som det 
inte borde användas för.” Int3 

Petroski (1994) anser att unik design har gjort vardagliga konsumtionsvaror till 

indikatorer av social och kulturell status. Solomon (1983) och Belk (1988) påpekar i 

sina studier att konsumenten väljer att köpa sådana produkter som symboliserar 

hennes egen ”jagföreställning” och den föreställning hon vill ge av sig själv åt andra. 

Studiens informanter tar också upp status som ett motiv för konsumtion av kopior. 

Konsumenter vill associeras av andra med de värden som originalet uttrycker, 

samtidigt som de inte kan eller är villiga att betala för det. De väljer istället att nå 

samma föreställning med produktkopior. Sökande efter status kan påverkas av 

konsumentens normativa känslighet, alltså hur starkt behov individen har av att möta 

underförstådda förväntningar och regler i en social gemenskap. 

”Niitä kuluttaa ne joilla ei oikeasti ole varaa siihen alkuperäistuotteeseen, tai halua ostaa sitä. 
Mutta kuitenkin he jostain syystä haluavat näyttää että heillä on se alkuperäistuote ja haluaa 
osoittaa että ne edustaa sitä arvomaailmaa mitä se alkuperäistuote edustaa, ne hakee sitä 
statusta. Se on vähän sellainen naamio.” Int4 

”Kunder finns det ju för att priserna är förmånliga, för att folk köper status eller wannabe status 
som kostar mycket mindre”. Int5 

Även informanternas inställning till kopior kan alltså påverkas av individens sociala 

omgivning. Ifall informanten har en hög normativ känslighet gör hon sådana val som 

passar normerna för hennes umgänge. 

”Den som har köpt en kopierad produkt så vill nog inte göra något större väsen av det. 
Åtminstone inom min kompiskrets så man vill inte associera sig med kopiering eller fusk eller 
sånt.” Int3 

”Man väljer att köpa Coca Cola inte för dryckens skull, men du köper en Coca Cola för när 
människor ser dig dricka en Coca Cola så vet dom att du har något äkta och det ser bra ut. Men 
köper jag en Lidl kola så tittar människor att hade han inte pengar eller ork att köpa en riktig 
cokis?” Int3 

En hög normativ känslighet kan enligt en informant även leda till att man köper en 

kopia för att passa in omgivningen. 

”Det beror ju just mycket på att var du är och när du är och hur du vill visa dig. Förstås om du är 
någonstans var människor har dyra kläder på sig och du inte har så kanske dom ser ner på dig 
och på det sättet förnedrar dig, eller du känner dig förnedrad.” Int3 
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4.3. Omgivningen 

Bloch (1995) påpekar i sin studie att förutom konsumentens personliga drag så 

påverkar även konsumentens omgivning hur hon evaluerar ett föremål. Konsumentens 

kultur spelar då en viss roll när det kommer till åsikter angående kopior. Kwong et als. 

(2009) håller med och påpekar att det till exempel finns skillnader mellan kinesiska 

och västerländska konsumenters attityd till uppköp av produktkopior. Studien visar att 

det finns en tydlig skillnad mellan hur de två grupperna ser på de sociala kostnaderna 

orsakade av kopiering, den sociala nyttan med kopiering och på anti-big-business 

mentaliteten. 

Informanterna har också reagerat på kulturens betydelse när det kommer till kopior. 

”Eurooppalaisessa kulttuurinäkemyksessä kopiointi on ongelma, negatiivinen asia. Mutta sitten 
jos mennään Aasiaan niin sitä ei nähdä negatiivisena asiana. Esimerkiksi harrastin joskus 
sellaista kalligrafia maalausta missä itse asiassa kopiointi oli se tapa miten maalarit harjoittelee. 
Jos joku teos on hyvä niin se on kunnianosoitus ja semmoinen hyvä asia jos sitä kopioidaan. Kun 
sitten länsimaissa se todetaan negatiiviseksi koska se on voittojen menetystä jos joku tekee rahaa 
sinun idealla.” Int6 

”I Kina där jag var för några veckor sedan så visade sig det att typ 70% av deras marknad är 
kopior eller motsvarande, en majoritet ivarjefall. Deras interna utveckling går för tillfället ganska 
långt ut på att kopiera. Det anses inte nationells som något dåligt egentligen.” Int2 

”I vissa kulturer är märken super viktiga och man klassas enligt dem, medan andra kulturer inte 
ser det som någonting så viktigt. Där var dom anses viktiga finns också kopior.” Int3 

Informanterna använde ofta Asien och Europa som exempel på kulturella motpoler när 

det kom till kopiering. Även produktens nationalitet verkade ha en inverkan. Detta kan 

bero på att ifall det är frågan om en inhemsk design så finns det en viss nationell 

stolthet bakom produkten. Då blir produktens ursprung genast viktigare för 

konsumenten och hon känner en mycket större lojalitet mot originalet. 

”Mariskoolen har sådant kultstatus, speciellt i Finland. Här kanske man vill just framhäva 
denhär finskheten, att utomlands om där någon bara vill ha en grön skål så då kanske det inte 
har en så stor skillnad. Det är ju också kulturmässigt att var är det okej och var är det inte okej. 
Jag tror inte någon i Frankrike skulle bry sig om att står det Iittala eller står det något annat 
humbugg märke, men i Finland så är det en stor juttu eftersom vi känner till det.” Int3 

Omgivningen kan även påverka i form av inspiration. Informanterna menar att 

formgivningen i ett visst område använder sig av liknande element eftersom designen 

där preglas av inspirationen som fås från den lokala kulturen och naturen. Att använda 

sig av likanade element i sin design kan därför inte klassas som kopiering enligt en 

informant. 

”Det kopieras ju hela tiden, att själv ser man ju idéer och märker att hej man kan ju göra det på 
det här sättet, det skulle kunna ha denhär formen och så. Man plockar ju idéer från omgivningen, 
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hur skulle man annars insprieras? Man lånar lite härifrån och därifrån och försöker skapa det 
bästa möjliga av de olika delarna som sedan ser ut som ens eget.” Int5 

”Toi on vaikea. Että mikä on esimerkiksi trendiä, tai jotain semmoista muotokieltä mitä vaan 
sattuu kaikki tekemään. Muotoiluhan on, varsinkin kun puhutaan skandinaaviststa muotoilusta, 
niin meille on hirveän selkeää se mitä se on. Että jos kadulla kysyy mikä on skandinaavinen 
muotoilu niin saattaa tulla tiettyjä värejä ja tiettyjä materiaaleja, just mustaa ja valkoista ja 
vaalea koivu esimerkiksi. Niin jos teet vaikka tuolin käyttämällä näitä samoja elementtejä niin ei 
se ole kopioimista. Kopiointi on selvästi se että joku tekee täysin saman muotoisen tuotteen 
missä on sama identitteetti ja samat toiminnot ja samoja materiaaleja.” Int6 

En del av informanterna ansåg att kopiering existerar just för att omgivningen bjuder 

på olika idér och lösningar som sedan fungerar som platform för nya idéer och 

lösningar. De menade att man inte skall behöva börja från början varje gång utan att 

det är okej att bygga vidare på det som man redan vet att fungerar. 

”On turha keksiä pyörää uudestaan. Jos joku toimii ja joku on huomattu toimivaksi niin miksi 
muuttaa sitä ajatusta? Jos halutaan joku uusi tuote niin silloin voidaan benchmarkata että 
millaisia on ollut ja sitten vähän yhdistellä niitä, ottaa niitä parhaita puolia ja sitten toivottavasti 
keksisi siihen jonkun oman innovatiivisen jutun päälle. Ei tarvitse aina lähteä ihan siitä 
kivikautisesta ajatusmallista liikkeelle. Se on ehkä pääpointti miksi kopiointi on olemassa.” Int1 

”Kyllä siis kopiointi, silloin kun sen ei ole sitä piratismia, niin kyllä se on ihan luonnollista 
sinänsä. Että aina kun ihminen keksii jotain niin sitten se toimii pohjana seuraaville ideoille. 
Kopiointi sinänsä, kirjapainosta lähtien, siinä vaiheessa kopioinnin mullistus varmaan tapahtui 
ja ei se nyt maailman huonoin asia ole ollut. Se riippuu niin paljon siitä että mitä 
kopioidaan.”Int4 

 

4.4. Produkten 

D’Astous och Gargouri (2001) anser att konsumentens evaluering av kopior beror 

mycket på vad för produkt det är frågan om. I sin studie påpekar de att konsumenten 

inte betraktar varumärkesimitationer av lyxprodukter och dagligvaror på samma sätt. 

Lyxprodukter är dyra vilket gör kopian till ett intressant och förmånligt alternativ. Ju 

mer kopian liknar originalet desto bättre. När det kommer till dagligvaror spelar 

kopians likhet med originalet inte någon stor roll, det viktigaste är kvaliteten. 

När informanterna försökte beskriva hurudana produkter som är mest utsatta för 

kopiering nämnde de flesta orden; fungerande, simpla och igenkännbart utseende. 

”Pystyisiköhän siihen vastaamaan silleen että kaikki tuotteet jotka toimii oikeasti niin ne ovat 
alttiita kopioinnille koska on turhaa keksiä pyörä uudestaan. Jos joku näkee että hei toi pyörä 
pyörii, se toimii, niin ei kukaan lähde siinä sitten kolmionmuotoista pyörää tekemään.” Int1 

Simpla objekt verkade vara lockande kopieringsobjekt enligt flere av informanterna. 

Men även den mer komplicerade elektronikbranschen verkade vara aktuell. En orsak 
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kan vara att det är en bransch som går frammåt med stormsteg vilket lett till att det 

finns utrymme för mycket produkter på marknaden. 

”Enligt min uppfattning så kopieras mest olika slags stolar och glas, simpla objekt som är relativt 
simpla att tillverka också. Sen kopieras det ju fast hur mycket inom elektronikbranschen.” Int2 

Ett starkt varumärke med kända produkter tycktes också vara någonting som lätt ledde 

till kopiering. Här spelade produktens utseende en stor roll, eftersom det är förknippat 

med varumärket bakom produkten. 

”Rupesin heti miettimään näitä elektroniikka laitteita, just joku iPodi kopioidaan paljon. 
Sanoisin että semmoiset tuotteet missä on tosi vahva brändi takana, niin niitä kopioidaan, siis 
semmoiset tuotteet jotka tunnistetaan nimenomaan ulkomuodon perusteella, mitkä viestii jotain 
tiettyä brändiä.” Int6 

”Kända produkter kopieras. Jag antar att det viktigaste för kopierarna är det där brändet. Jag 
kommer ihåg att Adidas skor kopierades för många år sedan, istället för Adidas stor det Adidos. 
Det var så gott som enda skillnaden mellan dem. Skulle de själva ha utvecklat sin egen produkt 
av det, det är inte så hemskt svårt, göra lite modifikationer och hitta på ett eget namn. Då kan 
man inte tala om produktkopiering, men då skulle de inte ha sålt heller. De sålde ju via 
associationen till Adidas brändet.” Int3 

En del av informanterna var av den åsikten att kopiering bedöms lika hårt på alla 

branscher. Andra tyckte att modebranschen hade en högre acceptans för kopior än 

andra branscher. En informant ansåg att kopiering var mer accepterat inom 

produktgrupper med relativt simpel produktdesign, där formerna lätt blir och likna 

varandra av praktiska skäl. Produktgruppen kan med andra ord påverka inställningen 

till kopior. 

”Minusta tuntuu että se on enemmän sallittua, tai ei nyt sallittua, mutta menee helpommin 
ihmisille läpi sallittuna sellaisilla alueilla missä on hyvin luonnollista tehdä se kopio. Ehkä just 
niin kuin sanoin siitä lasista, että jos joku tekee jonkun lasin niin olen aivan varma että joku on 
tehnyt sen saman muodon aikaisemmin, se on kuitenkin vain profiili ja pyörähdyskappale 
useimmiten. Eli miten yksinkertaisempi se asia on tehdä niin sitä yksinkertaisempi sitä on 
jäljentää tai vahingossa kopioida tavallaan.” Int1 

Till följande kommer jag att analysera informanternas svar gällande studiens olika 

produktpar. En sammanfattande tabell har gjorts för varje produktpar för att ge läsaren 

mer ingående information om informanternas inställning till de olika produkterna. I 

tabellerna har jag lyft fram ifall informanten kunnat identifiera vilken av de två 

produkterna som anses vara originalet, ifall informanten sedan klassar den andra 

produkten som en kopia av originalet eller inte och ifall det okej eller inte att den 

produkten finns tillgänglig på marknaden. Tabellen innehåller även en kort motivering 

till varför informanten evaluerat produktparet som hon gjort. 
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4.4.1. Bil 

Informanterna hade väldigt entydiga åsikter angående studiens bilpar. Alla kunde 

identifiera att Lamborghinin representerade originalet och att Toyotan representerade 

produkten som kommit senare till marknaden. Majoriteten kände även igen de rätta 

varumärkena bakom bilarna, fyra stycken visste att originalet var en Lamborghini 

medan två gissade på Porsche. Toyotan kände alla igen på grund av logon längst fram.  

Fem av informanterna ansåg att Toyotan inte kunde klassas som en kopia av 

Lamborghinin medan en informant tyckte att det definitivt skett kopiering bilarna 

emellan. Alla gav dock Toyotans bil grönt ljus för att finnas på marknaden. 

Tabell 6 Informanternas inställning till bilparet 

Bil Kände 
igen 
originalet 

Kopia Icke 
kopia 

OK Inte 
OK 

Motivering 

1 ja  X X  Varje detalj är olika 

2 ja  X X  Liknande utseende av 
praktiska skäl 

3 ja  X X  Industrin sätter vissa 
ramar 

4 ja  X X  Samma formspråk, 
olika detaljer 

5 ja  X X  Benchmarking inte 
kopiering 

6 ja x  X  Industrin sätter vissa 
ramar 

 

De flesta var av åsikten att Toyotan inte kunde anses vara en kopia, eftersom detaljerna 

på bilarna var olika. Förklaringen till likheten bilarna emellan kunde hittas i själva 

bilindustrin. Informanterna ansåg att bilutvecklingen sker långsamt och att alla bilar 

ser mer eller mindre likadana ut nuförtiden. Skillnaderna ligger i varumärkenas egna 

igenkännbara detaljer. 

”Jag skulle inte säga att de här är kopierat på något sätt. De har båda tillräckligt mycke 
egenskaper som är helt väsentliga till sitt eget bränd. Dom har ju vissa saker som är mycket 
liknande, men det är nu bara bilindustrin där allas produkter ser mer eller mindre likadana ut. 
Det har blivit lite tråkigt, där är ingen som vågar sticka ut. Alla följer lite samma regler för 
tillfället.” Int3 
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Informanterna nämde två stycken orsaker till att bilarna ser så likadana ut nuförtiden. 

Den ena orsaken var på grund av praktiska skäl som ingenjörsteknik och gemensamma 

byggplattformer och den andra var på grund av konservativa konsumenter. 

”I bilarna är det ingenjörstekniken och luftmotståndet som får bilar att formas enligt samma 
behov. Jag skulle säga att det har en mera praktisk orsak än något annat. Hur bilar identifieras, 
så har de vissa element som alltid relaterar till brändet, just gällande lampor och luftintag. Båda 
har motorn placerad bakom kabinen och motsvarande vilka är vissa grundförutsättningar för att 
de får liknande proportioner.” Int2 

”Inom bilindustrin är det ju helt okej att kopiera. Jag menar de bygger ju dem på samma 
plattformer. Därför har just Volkswagen gruppen som har Audi och Skoda, så det är ju klart att 
de lånar delar av varandra för att göra det billigare för alla. Där fungerar kopieringen på ett annat 
sätt, det är mer ett system för att göra någonting billigare.” Int3 

”Sen perusteella mitä olen mediassa katsonut ja itse kuullut niin automuotoiluhan on 
muotoilussa kauhean konservatiivinen ala. Keskeistä siinä on se että ei haluta pelästyttää 
kuluttajia sillä että nyt sieltä tulee joku ihan ufo auto. Asenne on vähän se että auto on aina ollut 
tämmöinen, tämän näköinen, tulee aina olemaan, niin sen takia kehittyy hirveän hitaasti. Jos nyt 
menisi nettiin ja ottaisi sieltä viisi suosituinta automallia mitä Suomessa myydään, ja otettaisi 
sieltä ne uusimmat perhevolvo-tyyppiset, niin ne on ihan varmaan saman näköiset. Ja minun 
mielestäni se johtuu siitä että kuluttaja haluaa että auto näyttää siltä miltä se on näyttänyt 
viimeiset vuosikymmenet.” Int6 

Bilindustrin fungerar så pass mycket kring teknik att likheter bilar emellan tycks vara 

accepterat på grund av tekniska skäl och konsumenternas preferenser. De små 

detaljerna, som enligt informanterna är varumärkesunika, ökar ju både i värde och 

signifikans eftersom de utgör skillnaderna bilarna emellan. 

4.4.2. Väska 

Alla informanter utom en identifierade Chanels väska som originalet. De fem som 

identifierade originalet visste även att det var frågan om varumärket Chanel. Alla 

informanter ansåg att det fanns likheter mellan produkterna. Hälften ansåg att 

likheterna var så många att den andra produkten klassades som en kopia, medan andra 

hälften tyckte att likheterna var för få eller att trendfaktorn var för hög för att det skulle 

kunna anses vara en kopia. 

Tabell 7 Informanternas inställning till väskparet 

Väska Kände 
igen 
originalet 

Kopia Icke 
kopia 

OK Inte 
OK 

Motivering 

1 ja  x x  Saknar logo 

2 ja  x x  Skillnader 
produkterna emellan, 
saknar logo 
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3 ja  x x  Skillnader 
produkterna emellan 

4 ja x  x  Naturligt att trenderna 
rinner neråt från stora 
modehus, saknar logo 

5 nej x  x  Naturligt att trenderna 
rinner neråt från stora 
modehus, saknar logo 

6 ja x  x  Kopia på en klassiker, 
saknar logo, tävlar inte 
om samma 
konsumenter 

 

Alla informanter tyckte att det var okej att Gina Tricot väskan fanns på marknaden. En 

av de största faktorerna varför Gina Tricot väskan godkändes var för att den inte bar 

Chanel logon. De informanterna som klassade väskan som en kopia tyckte ändå att det 

var okej att den fanns. De ansåg att det är naturligt att modetrenderna rinner neråt från 

de stora modehusen till billigare klädkedjor. Orsaken varför informanterna tyckte att 

detta var okej var för att de ansåg att varumärkena Chanel och Gina Tricot inte tävlar 

om samma konsumenter. De tyckte att det fanns en så pass stor maktbalans mellan 

varumärkena att kopian inte var till någon skada för Chanel. 

”Det karakteristiska för en Chanel väska är denna rutiga stitchingen och axelbandet som är en 
kombination av läder och en kätting. Här har man försökt skapa samma image med att använda 
liknande element. Inte tycker jag att det är en kopia, den har ju vissa samma element men 
väskan saknar Chanels logo och ser annars också annorlunda ut.” Int2 

”Ylin on Chanelin alkuperäinen laukku. Mutta tämä on sinänsä hyvä kopio tämä alempi (Gina 
Tricot), vaikka se on suhteellisen samanlainen tuo tikkikuvio ja kaikki, mutta siinä ei ole sitä 
logoa kuitenkaan. Chanel on päättänyt että tällainen laukun on oltava ja sitten se on ihan 
normaalia että se valuu alas niille kuluttajille joilla ei ole varaa siihen alkuperäiseen tässä 
muodossa mikä tässä alemmassa kuvassa näkyy olevan.” Int4 

En av informanterna påpekade att logon hade en så stor betydelse i dethär fallet 

eftersom det var fråga om en produkt som till mestadels definierades av sin logo. Att 

ifall logon togs bort så miste den största delen av sin identitet. Eftersom det är frågan 

om en lyxprodukt så kunde man se detta som att det är logon som ger produkten sin 

status.  Chanels logo består av två C:n som står rygg mot rygg. Logon används på en 

stor del av deras produkter så att konsumenten genast skall kunna associera produkten 

med rätt varumärke. Eftersom Gina Tricot valt att lämna bort denhär logon och istället 

placerat in ett vanligt lås på dess plats, har de då enligt informanternas mening 

samtidigt undvikit att göra sig skyldiga till intrång på Chanels statusuppfatting.  

Designassociationerna som axelkedjan och tygstygnen sågs istället som en trend som 

gjorts tillgänglig för massorna. 
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4.4.3. Skor 

Alla informanter utom en identifierade Ugg Australia skorna som produktparets 

original. De fem som identifierade originalet visste även att det var frågan om 

varumärket Ugg och ansåg att Hennes & Mauritz skor var en direkt kopia. Detta 

motiverades med att skorna var så lika till utseendet, att utan logon på originalets häl 

hade de inte kunnat urskilja skoparen. Den informanten som ansåg att det inte var 

frågan om kopiering kände inte heller till originalet från tidigare. Han tyckte att de 

liknade varann mycket till utseendet men motiverade sitt svar med att säga att de såg 

liknande ut på grund av praktiska skäl, att sättet man sydde ihop sådana här skor 

påverkade utseendet.  

”Hemskt lika till utseendet, det är samma stitching, fogarna finns på samma ställen. Ganska så 
lika former annars också, lite spetsigare kanske den här nedre. Men dethär är någonting som har 
skapats med tiden. Det är nu bara en fråga om hur man tillverkar vissa saker och då kommer 
man inte ifrån det att de blir hemskt lika och se ut.” Int5 

Tre av de informanter som ansåg att det var frågan om kopiering tyckte dock att kopian 

fick finnas på marknaden. Orsaken till detta var att de ansåg att det igen var frågan om 

en trend som Ugg Australia inte kunda ha ensamrätt på. De tyckte att själva 

skomodellen var mycket simpel och ansåg att Ugg Australia inte varit de som hittat på 

skon, utan bara byggt upp ett stark varumärke bakom dem.  

”Skorna är ganska arkitypa. Jag kan inte tänka mig att ens Uggen varit de första som skapat de 
här, de har bara brändat dem med vissa detaljer och vissa proportioner som sina egna. Då går det 
tillbaka till modebrancshen var det är mer öppet för kopior i och med olika trender.” Int2 

Tabell 8 Informanternas inställning till skoparet 

Skor Kände 
igen 
originalet 

Kopia Icke 
kopia 

Okej Inte 
okej 

Motivering 

1 ja x   x Kan urskiljas enbart på 
basen av logon 

2 ja x  x  Frågan om en trend 
och branding 

3 ja x  x  Frågan om en trend 
och branding 

4 ja x  x  Frågan om en trend 
och branding 

5 nej  x x  Lika av praktiska skäl 

6 ja x   x Kan urskiljas enbart på 
basen av logon 
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Två av de som ansett att det är fråga om en kopia tyckte även att kopian inte borde 

finnas. De motiverade detta med att skorna är så lika att det enbart gick att urskilja 

dem tack vare logon. 

”Tästä minulle tulee kyllä vähän sellainen törkeys mieleen. Tällaiset halpabrändit vaan suoraan 
kopioi. Ne saa sillä sen saman tuloksen halvemmilla materiaaleilla. Mutta tämä menee jo 
jotenkin vähän överiks, en tajua miten tuosta ei tule mitään syytettä niskaan. Jos tuossa Uggin 
kengässä ei olisi tuota logoa kantapäässä niin en osaisi sanoa että onko aidot vai ei.” Int1 

Här kan vi se att informantens kunskap om produktens ursprung har en inverkan på 

definitionen av en kopia. Eftersom informanterna inte ansåg att det var Ugg Australia 

som hittat på den ursprungliga designen på skon tyckte de inte heller att Hennes & 

Mauritz version kunde klassas som en kopia fastän den till utseendet var helt likadan. 

Med andra ord krävs det att designern ser på produkten som ett original för att hon 

skall anse att den har ensamrätt till designen. 

4.4.4. Kärl 

Alla informanter identifierade Iittalas glasskål som produktparets original och de visste 

alla att det var frågan om varumärket Iittala. Alla utom en av informanterna ansåg att 

Tiimaris glasskål var en direkt kopia som inte borde finnas på marknaden. 

Motiveringen bakom detta var att produkten ansågs vara en finsk klassiker som inte 

borde få röras. Informanterna påpekade även att prisskillnaden inte kunde vara så stor 

mellan produkterna vilket betydde att produkterna tävlade om samma marknad vilket 

inte var okej. Här ser man tydligt hur den egna omgivningen påverkar informanternas 

inställning till produkterna. Föremålet är för dem en symbol för finsk kultur och design 

och därför mycket viktig att skydda. 

”Tuo Mariskooli on aika räikeä kopiointitapaus koska se on nimenomaan niin selkeä 
suomalainen tyyli-ikoni. Suomi on niin pieni maa niin siinä kuitenkin kosiskellaan samoja 
kuluttajia. Iittalahan on kertakäyttökulttuuria vastaan niin kun menet normaalin keskituloisen 
suomalaisen kotiin niin siellä on Iittalaa. Se ei ole normaalin kuluttajan ulottumattomissa. Niin 
se on sitä samaa asiakaskuntaa ja sen takia väärin koska ne sohii sitä samaa aluetta.” Int6 

 

Tabell 9 Informanternas inställning till kärlparet 

Kärl Kände 
igen 
originalet 

Kopia Icke 
kopia 

Okej Inte 
okej 

Motivering 

1 ja  x x  Designen är inte 
ursprungligen Iittalas 
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2 ja x   x Finsk klassiker 

3 ja x   x Finsk klassiker 

4 ja x   x Finsk klassiker, liten 
prisskillnad 

5 ja x   x Helt likadan 

6 ja x   x Finsk klassiker, liten 
prisskillnad 

 

En av informanterna påpekar även att utseendet är Mariskoolins viktigaste egenskap. 

Så genom att kopiera dess utseende kopierar du hela idéen bakom produkten. 

”Mariskooli on esine jonka tärkein ominaisuus, jos puhutaan niin kuin lasituotteitten, ne on 
periaatteessa käyttöastioita, mutta ne on myös hirveän vahvasti semmoisia designkoriste 
esineitä, statusesineitä. Se mikä tekee siitä esineestä sen mikä se on, on se muotokieli. Jos 
kopioit puhtaasti sen muotokielen, kun siinä ei ole muuta, siinä ei ole varsinaisesti toimintoja 
joka määrittäisi sen rakennetta, tai että sillä olisi joku nappi mistä painetaan ja jotain tapahtuu, 
vaan se on vain se muotokieli. Niin silloin se on myös kopiointia räikeimmillään.” Int6 

En av informanterna ansåg dock att Tiimaris glasskål inte kunde anses vara en kopia 

och därför fick finnas på marknaden. Motiveringen bakom detta, likasom i skofallet 

tidigare, var att informanten visste att glasskålens design inte ursprungligen kommit 

från Iittala. Han såg därför inte Mariskoolin som ett original, enbart som ett föremål 

med bra branding och tyckte därmed inte heller att Iittala kunde ha ensamrätt till 

designen. 

”Minusta huvittavaa tässä on se että Iittala ei ole itse suunnitellut tuota. Kuulin tarinan joskus 
Iittalalta itse että tämä kulho on jostain toisen maailmansodan jälkeen löytynyt jostain, se on 
alunperin Saksasta muistaakseni, niin löytyi tuollainen muotti ja sitten ne on alkanut valmistaa 
niitä ja sitten siitä on tullut sellainen ikonimainen suomalaisille, että kaikki tunnistaa sen ja 
kaikilla on sellainen himassa. Huvittavaa on se että Saksassa tuo oli tosi yleinen muoto tai muotti 
sinä aikana. Iittala on sitten ostanut tai tehnyt sellaisen muotin ja brändännyt sen omakseen, 
että ihan kun me oltaisi keksitty tämä. Sen takia en näe tässä mitään väärää että joku muu on 
tehnyt samanlaisen koska jos se on ollut yleinen tuote jossain muualla ennen kuin se on tullut 
Suomeen niin miksi Iittalalla olisi sitten yksityisoikeus siihen yhtäkkiä?” Int1 

Detta visar bara hur mycket omgivningen där produkterna säljs påverkar 

konsumenternas inställning till dem. En produkt som har originalstatus i Finland 

behöver inte alls ha det utomlands. Som vi redan såg i Ugg Australia fallet så beror 

mycket på informanternas tidigare kunskap om produkten och dess ursprung. 

4.4.5. Tygmönster 

Alla informanter identifierade Marimekkos Unikkotyg som produktparets original och 

de visste alla att det var frågan om varumärket Marimekko. Alla informanter ansåg 
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dessutom att Dolce & Gabbanas tyg var en direkt kopia av Unikko mönstret. 

Motiveringen bakom detta var att Unikko mönstret är så unikt att konsumenten genast 

förknippar Dolce & Gabbanas blommönster till Marimekko. 

”Nu hiffade jag! Denhär undre är en kopia på grund av att den saknar denhär stjälken på 
blomman! Så dethär är också tydligen någonting som bara har gått igenom. Just med en sådan 
här liten detalj som modifieras bort så är det sen as good as en ny design och sen så kan den 
användas, fast ALLA relaterar dehär till Marimekko, det finns ju inget annat som kan förknippas 
med Unikko än Marimekko.” Int5 

 

Tabell 10 Informanternas inställning till tygmönsterparet 

Tygmönster Kände 
igen 
originalet 

Kopia Icke 
kopia 

Okej Inte 
okej 

Motivering 

1 ja x   x Associeras genast med 
Marimekko 

2 ja x   x Autentiskt och unikt 
mönster 

3 ja x  x  Simpelt mönster, 
Marimekko har inte 
tagit skada 

4 ja x  x  Autentiskt och unikt 
mönster, smickrande 
för Marimekko 

5 ja x   x Associeras genast med 
Marimekko 

6 ja x   x Associeras genast med 
Marimekko 

 

Två av informanterna tyckte dock att det var okej att Dolce & Gabbana använt ett 

liknande mönster i sin kollektion. De ansåg båda att Marimekko inte hade tagit någon 

skada av händelsen, tvärtom hade det eventuellt gynnat dem i form av publicitet. 

”Marimekko har gått ut för dethär att dom skapar sitt bränd runtomkring och gör det sen jätte 
mycke bättre än någon annan kan. Någon firma som nu då gör någon sorts kopia på deras 
Unikko tyg, så jaa-a, vem intresserar det nu egentligen? Jag tror inte att Marimekko har förlorat 
sådär jätte mycket på att någon annan använder det. Om någon ser en kopia och inte genast 
inser att det är en kopia så då kan de ju sedan lika lätt hitta den ursprungliga istället.” Int3 

”Muodin maailmassa kopiointi on niin arkipäivää, hauskaa että se tapahtuu joskus näinkin päin 
ett Dolce & Gabbana kopioi suomalaisen Marimekon. Ja sinänsä se oli Suomelle ja Marimekolle 
aika imartelevaa, vaikka ne sitten joutuikin haastamaan ne oikeuteen. Printit muutenkin on… 
tässä on koko ihan erilainen, tuo kukan keskusta on ihan erilainen, periaatteessa ei voi puhua 
edes että se olisi sama. Ne on taas tällaisia tosi tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Se että ne (Dolce & 
Gabbana och Marimekko) sopi tämän kertoo jo siitä että ei tässä olisi ollut voittajaa eikä 
häviäjää, mutta koska ne nosti tästä metelin niin kumpikin sai julkisuutta ja molemmat on 
tyytyväisiä.” Int3 
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Här ser man igen hur informanternas omgivning och kunskap om originalet  påverkar 

deras inställning till kopian. Mönstret är bekant för alla och ses också som en direkt 

kopia av alla. Dock påverkar faktumet att Marimekko kopierats av en av de största 

modehusen inställningen hos en del av informanterna. De såg det hela mer som 

någonting postivt för Marimekko. Ett sätt för Marimekko att få uppmärksamhet. 

4.4.6. USB kabel 

Alla informanter identifierade Apples USB kabel som produktparets original på grund 

av logon på kabeln och de visste alla att det var frågan om varumärket Apple. Alla 

informanter utom en ansåg att Clas Ohlson kabeln var en direkt kopia, men de var alla 

av samma åsikt om att produkten fick finnas på marknaden. Motiveringen till detta var 

att kabeln bara hade en funktion, att originalet var för högt prissatt och att kabeln var 

nödvändig att ha ifall man redan ägde en Appleprodukt från tidigare. 

”Sådanahär elektroniska gadgets kan jag helt bra köpa feiks eftersom de bara gör en sak. De skall 
bara connecta din dator till din telefon eller ladda din telefon. Jag är helt okej med att köpa en 
produkt för en tiondel av priset för att göra samma sak, eftersom jag tycker att det är en ripoff av 
Mac (Apple) att sälja alla deras brändade produkter för helt grymma priser. Samtidigt måste 
man ta risken att det inte fungerar.” Int2 

”Tämä on tosi jees! Se antaa kuluttajalle vaihtoehdon.” Int4 

 

Tabell 11 Informanternas inställning till USB kabelparet 

USB 
sladd 

Kände 
igen 
originalet 

Kopia Icke 
kopia 

Okej Inte 
okej 

Motivering 

1 ja x  x  Originalet för högt 
prissatt 

2 ja x  x  Originalet för högt 
prissatt, bara en 
funktion 

3 ja x  x  Ett hjälpmedel 

4 ja x  x  Ett alternativ till en 
nödvändig produkt 

5 ja x  x  Originalet för högt 
prissatt, ett hjälpmedel  

6 ja  x x  Bara en funktion som 
begränsar dess 
utseende 
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En av informanterna anser inte att Clas Ohlsons kabel är en kopia. Som orsak ger hon 

att produktens tekniska egenskaper sätter så starka ramar för dess utseende att 

likheten produkterna emellan är en självklarhet. Hon tycker även att den vita färgen 

som använts ses mer som en trend idag än en direkt kopiering av Apple. 

”Laturinpiuha, sehän on osa sitä iPodia, eli se on lisävaruste. Että ilman sitä iPodia niin eihän toi 
myisi. Toi on esineenä niin, toi perustuu tekniikkaan ja käytettävyys ominaisuuksiin. Että jos on 
tarkoitus tehdä johto missä on kaksi eri liitintä ja ne pitää päällystää muovilla niin miten 
pystyisit välttää tätä muotokieltä? Niin siinä mielessä en näkisi että tuo varsinaisesti olisi kopio. 
Se että siinä on käytetty valkoista kiiltävää muovia, mikä on muutenkin levinnyt iPodin mukana 
joka paikkaan tyylisuuntana taaskin, eli se ei ole kopiointia vaan enemmänkin trendi.” Int6 

En produkt vars idée består enbart av en teknisk funktion tycks vara i stor fara för 

kopiering, eftersom alla informanter var positivt inställda till kopian. Produktens 

funktion verkade åsidosätta vikten av produktens utseende. Informanterna verkade 

även missnöjda över originalets höga pris, vilket kan vara en av orsakerna till deras 

positiva inställning till en billigare kopia som utgör samma funktion, eftersom kabeln 

ändå ansågs nödvändig ifall man ägde en av Apples produkter. 

4.5. Sammanfattning av reslutat 

Designstuderandena lyfte fram produktdesignens betydelse som både ett strategiskt 

verktyg i form av genomtänkta beslut, samt ett verktyg för att göra produkter attraktiva 

och fungerande. En av designens viktigaste uppgifter ansågs vara att se till att 

produkten fungerade på bästa möjliga sätt. En del av informanterna ansåg dock att få 

produkter nuförtiden uppfyller den uppgiften. 

Som tidigare nämnts så kan en orsak till detta vara att företag börjat ge produkternas 

visuella utseende mer uppmärksamhet i jämförelse med deras funktionella egenskaper. 

Produktens utseende har fått en central roll när det kommer till produktdesign, vilket 

kan ha resulterat i att kompromisser börjat göras angående produktens funktioner 

istället. Detta skulle stöda Gabrielsen et als. (2010) studie om att konsumenten ibland 

kan ha en så stark positiv reaktion till produktens utseende att den åsidosätter den 

funktionella nyttan av produkten. Å andra sidan kan en försämring bland 

produktdesignens funktioner vara ett resultat av en allt snabbare takt i 

produktutvecklingen och företagens behov av att snabbt komma ut med nya produkter 

till marknaden. 

Designstuderandenas åsikter angående kopiering av produktdesign var olika, men 

majoriteten av informanterna hade dock en förståelse för kopiering och ansåg att det är 
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svårt att undgå i dag. Motiveringen bakom detta var att man har sysslat så länge med 

formgivning redan att det kan vara svårt att göra en produkt som inte liknar någon 

annan produkt på någon nivå. ”Benchmarking” användes som ett exempel på 

designkopiering som utförs av företag dagligen. Majoriteten av designstuderandena 

ansåg att kopiering är någonting som nästan alla gör sig skyldiga till eftersom vi 

påverkas av det vi har omkring oss, vår omgivning. Huvudsaken verkade dock vara att 

man gjort produkten till sin egen och att designskedet utförts på ett kreativt sätt. 

Gränsen för när det var fråga om en direkt designkopiering och när det var frågan om 

en utveckling av någon annans idé var relativt entydig bland designstuderandena. En 

direkt designkopia ansågs vara någonting vars mål är att se helt likadan ut som någon 

annan produkt. En produkt där man inte har övervägt eller gjort några val för dess 

utseende eller existens. Här kommer vi in på det tidigare nämnda kravet att 

designskedet utförts på ett kreativt sätt och att designen gjorts till sin egen.  Vid en 

vidareutveckling av någon annans idé ansågs det också vara bra ifall man ärligt 

hänvisade till originalet. 

Designstuderandena tyckte även att all kopiering inte kunde anses vara dålig eftersom 

det finns både bra och dåliga kopior. De menade att kopior inte alltid behöver vara 

sämre än originalet och att de ibland till och med kan vara till nytta. Till sådana kopior 

hörde till exempel läkemedel och ABS bilbromsar samt kopior som ledde till utveckling 

av energisnålare tillverkningsmetoder eller gav uppmärksamhet till småföretag. 

Designstuderandena verkar med andra ord vara positivt inställda till sådana kopior 

som gynnar samhällets välmående, säkerhet och utveckling. Dåliga kopior var sådana 

som förvirrade konsumenten eller ansågs utgöra en risk för dennes hälsa. Även kopior 

som orsakade varumärkesskador ansågs vara dåliga. 

Alla informanter var av den åsikten att kopiering är ett ökande fenomen. De påpekade 

att företag därför måste göra mer än bara skydda sin produkt med mönterskydd och 

lagar. Risken för att bli kopierad måste alltså tas i beaktande redan i produktens 

designskede. Företag kan försvåra kopieringsprocessen genom val av material och 

produktionsmetoder, samt uppbyggandet av en stark identitet. Genom att välja sådana 

material och utveckla sådana produktionsmetoder som är svåra att kopiera blir 

kvalitetsskillnaden mellan originalet och kopiorna större, vilket minskar risken för att 

konsumenten skulle bli förvirrad. En stark identited kan även visa sig vara guldvärd 

eftersom den är svår att kopiera. Här användes Coca Cola som ett bra exemel på ett 
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företag som lyckats erhålla den ”magiska faktorn” som skiljer originalet från alla 

kopior. 

Designstuderandens personlighet och omgivning samt själva produkten verkade alla 

påverka dennes inställning till kopian. När det var fråga om informanternas 

personlighet verkade hennes prissensitivitet vara en av de mest påverkande faktorerna 

vid köp av kopior. Prissensitiviteten verkade dock ha ett samband med informanternas 

riskuppfattning. Det att konsumenter väljer en högre risk gentemot ett lägre pris kan 

ligga i sättet vi nuförtiden konsumerar. Trender ändras i snabb takt vilket skulle tyda på 

att konsumenters smak även gör det. Då är konsumenterna kanske inte alltid färdiga 

att investera stora summor i sina uppköp. De tar hellre en medveten risk att produkten 

går sönder eftersom de sedan gärna ersätter den med någonting nytt. Konsumenterna 

kanske inte alltid ens vill att produkterna skall hålla så länge. 

Kulturens betydelse visade sig också vara av stor betydelse när det kom till designers 

inställning till kopior. Informanterna använde ofta Asien och Europa som exempel på 

kulturella motpoler angående kopiering. Även produktens nationalitet verkade ha en 

inverkan. Detta kan bero på att ifall det är frågan om en inhemsk design så finns det en 

viss nationell stolthet bakom produkten. Då blir produktens ursprung genast viktigare 

för designern och hon känner en mycket större lojalitet mot originalet. Detta kunde 

skådas i informanternas evaluering av både Iittala och Marimekko produktexemplet. 

Samtidigt kom det fram att formgivningen inom ett visst område använder sig av 

liknande element eftersom designen där preglas av inspirationen som fås från den 

lokala kulturen och naturen. Att använda sig av dessa likanade element i sin design 

kunde därför inte klassas som kopiering. Här ligger nog en viktig poäng. I skandinavisk 

design används ganska långt samma material och färgkominationer,, samtidigt som de 

skiljer sig väldig mycket från de material och färgkombinationer som till exempel är 

typiska för indisk design. Omgivningen formar med andra ord designen. 

Vilken produkt eller produktgrupp det var frågan om verkar också ha en stor inverkan 

på designstuderandenas evaluering av kopior. Mest utsatta för kopiering ansågs vara 

produkter som var fungerande, simpla eller hade ett igenkännbart utseende. Speciellt 

produkter i mode och elektronikbranschen vekade vara aktuella inom kopiering. 

Produktgrupper där teknik och funktioner hade en central roll var också mer toleranta 

mot liknande produktdesign. I bilindustrin ansågs likheter bilar emellan vara självklara 

och att skillnaden bilarna och varumärkena emellan kunde hittas i detaljerna. USB 

kabelns likhet ansågs inte heller vara ett problem eftersom produktens tekniska 
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funktion restrikterade själva utseendet. Produkten ansågs även bara vara ett 

hjälpmedel för att få en annan produkt att fungera och därför var det inte viktigt för 

informanterna ifall det var frågan om en kopia eller ett original. 

Liknande produkter inom modebranschen dömdes inte heller lika lätt till kopior 

eftersom designstuderandena ansåg det vara naturligt att trender rinner neråt från de 

stora modehusen. Målmarknaden och maktbalansen mellan varumärkena visade sig 

dock vara viktiga. Det var till exempel okej för Gina Tricot att ha en liknande väska som 

Chanel eftersom de två inte tävlade om samma konsumenter. Tiimaris Decomalja 

ansågs däremot var en dålig kopia eftersom prisskillnaden produkterna emellan var 

relativt liten och de tävlade om samma konsumenter. Kopiering av ett varumärkens 

identitet och statuskännetecken, som till exempel logon, var inte heller accepterat 

bland informanterna. De ansåf att Gina Tricot undvek att göra sig skyldiga till intrång 

eftersom de inte använt sig av Chanels logo. 

Designstuderandenas kunskap om produktens ursprung verkar också ha en stor 

inverkan på evalueringen av kopior. Om informanterna ansåg att produkten i fråga inte 

kunde klassas som ett original tyckte de inte heller att produkter som liknade den 

kunde anses vara kopior. Detta var fallet både med Ugg Australia skorna och Iittalas 

Mariskooli. Med andra ord krävs det att designern ser produkten som ett original för 

att hon skall anse att den har ensamrätt till designen. Unikko tyget var dock delvis ett 

undantag eftersom vissa informanter ansåg att kopian bara gynnade Marimekko 

eftersom det gett dem värdefull uppmärksamhet. Orsaken till detta var att Dolce & 

Gabbana ansågs vara ett mer känt varumärke och att de med att kopiera Unikkotyget 

samtidigt lyfte fram Marimekko. Här verkar även den tidigare nämnda maktbalansen, 

som kom fram i Chanel och Ginat Tricot exemplet, spela en viss roll. 

I studien framkom det inte att designstuderandena skulle ha varit speciellt negativt 

inställda till kopiering av produktdesign. Tvärtom så ansåg många av dem att kopiering 

nuförtiden är svårt att undgå. De verkade även tycka att en viss mån av kopiering hör 

till inom vissa branscher och produktgrupper, så som till exempel bil- och 

modebranschen. Denna inställning kan eventuellt påverka deras eget arbete negativt 

vid designskedet av en produkt som hör till någondera kategorin. Negativ eller dålig 

kopiering uppfattades av designstuderandena som någonting som orsakade skada till 

konsumenten eller originalets varumärke. Kopior som gynnade samhällets välmående, 

utveckling och säkerthet ansågs däremot som positiva eller bra kopior. 
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Tabell 12 Sammanfattning av designstuderandenas inställning till produktkopiering 

• Kopiering är svårt att undgå i dagens produktdjungel, det kan vara svårt att 

skapa en produkt som inte liknar någon annan 

• Det är okej att använda sig av fungerande idéer, man skall inte behöva börja 

från noll 

• Omgivningen formar designen till en viss del och liknande idéer uppkommer, 

det är dock viktigt att designen gjorts på ett kreativt sätt och att man hämtar 

någonting eget till designen 

• Ifall man lånat någon annans design är det bra att hänvisa till originalet 

• Det finns bra och dåliga kopior, kopiorna behöver inte alltid vara sämre än 

originalet 

• Bra kopior är sådana som gynnar samhällets välmående, utveckling samt 

säkerhet 

• Dåliga kopior är sådana som förvirrar konsumenten, utgör risker för dennas 

hälsa eller orsakar varumärkesskador 

• Kopiering är ett ökande fenomen, arbetet mot kopiering bör ske redan i 

produktens designskede 

• Designers inställning till kopior påverkas av hennes tidigare kunskap om 

designoriginalet samt hennes kultur 

• Designers inställning till kopior påverkas av vilken bransch det är frågan om, 

likheter mellan produkter inom mode- och bilbraschen ansågs vara okej 

• Designers inställning till kopior påverkas av vilken produktgrupp det är frågan 

om, likheter mellan produkter inom produktgrupper där teknik och funktioner 

har en centrall roll ansågs vara okej 

• Designers inställning till kopior påverkas av varumärkets målmarknad och 

maktbalans 
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4.6. Företagsmässiga implikationer 

Eftersom studiens designstuderande var av den åsikten att produktkopiering är ett 

ökande fenomen är detta någonting som företag måste börja ta i beaktande, om de inte 

redan gjort det. Det räcker inte mera med att förlita sig på mönsterskydd och andra 

lagar, utan kopieringsrisken måste tas i beaktande redan i produktens designskede. 

Företag måste fundera på ifall de kunde välja sådana material eller utveckla sådana 

produktionsmetoder som är svåra att kopiera. Då skulle de åstadkomma en större 

kvalitetsskillnad mellan originalet och kopiorna, vilket även skulle underlätta 

konsumentens uppgift i att skilja på dem två. En stark identited kan även visa sig vara 

guldvärd eftersom den är svår att kopiera. Via ett starkt varumärke kan företag nå den 

”magiska faktorn” som skiljer originalet från alla kopior i konsumentens ögon. 

För små okända företag, speciellt inom till exempel musikbranschen, kan kopiering 

eventuellt utnyttjas till sin föredel. Via kopiering sprids ordet och små okända företag 

kan på det sättet få uppmärksamhet för sina idéer. Kopior kan i sådana fall fungera som 

en sorts marknadsföringskanal. Kopior kan även fungera som en milstolpe för 

originalföretagets produkt. Kopian kan då användas som en jämförelse till originalet, är 

originalet bättre eller sämre. 

Företag måste även ta i beaktande branschen de jobbar inom, eftersom 

designstuderandenas inställning till kopior varierade enligt bransch och produktgrupp. 

Branscher som är trendinriktade, till exempel mode och inredningsbranscherna, 

förändras i snabb takt vilket betyder att konsumenters smak också gör det. Då är 

konsumenterna kanske inte alltid färdiga att investera stora summor i sina uppköp. 

Ifall företaget är aktivt på en sådan här bransch lönar det sig att ha en klar nisch som 

intresserar konsumenten ifall priset skall kunna hållas högt. Likheter produkter 

emellan stör inte heller designarna lika mycket på sådana här trendinriktade branscher, 

eftersom de anser att det är frågan om just trender, inte kopiering. Varumärkets 

betydelse ökar därför på trendinriktade branschen på grund av att det är ett av de 

lättaste sätten för konsumenten att urskilja på produkter. Med stark branding kan ett 

varumärke även nå ”original status” i en designers ögon fastän produktdesignen inte 

egentligen skulle vara varumärkets egna ursprungligen. Risken finns dock för att 

designern vet att produktdesignen inte är den ursprunglia, i vilket fall designern kan se 

produkten som en kopia bland alla andra. 
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Det är också viktigt att företag tar i beaktande vilken marknad de fungerar på, eftersom 

formgivningen inom ett visst område oftast använder sig av liknande element. Att 

använda sig av dessa element i sin design klassas då inte som kopiering enligt studiens 

designers. På hemmamarknaden har en inhemsk design större status och därmed också 

ett bättre skydd mot kopiering. Genast som denna produkt förs utomlands måste det 

tas i beaktande att andra kulturer troligen inte känner lika stark lojalitet till designen 

och inte har lika stor kunskap om dess ursprung, vilket kan leda till att deras inställning 

till originalet och kopian är den samma. 

Studien visar även att de produkter som tar mest skada av att bli kopierade är sådana 

produkter som antingen lever enbart på sitt formspråk och inte har någon annan 

funktion, eller sedan sådana produkter som bara har en funktion eller uppgift eftersom 

deras utseende då lätt åsidosätts. Företag gör alltså smartast i att se till att deras 

produkt inte infaller sig under någondera kategorin. 

4.7. Förslag till fortsatt forskning 

Mitt förslag till fortsatt förskning är att välja att studera designers inställning till kopior 

inom en specifik bransch, som till exempel bilbranschen, för att få fram vilka faktorer 

som påverkar designers inställning till produktkopior inom just den branschen. Det 

skulle vara faschinerande att se ifall det uppkommer några klara mönster kring 

inställningarna till produkterna inom specifika branscher och vad det i såfall kan bero 

på. Samtidigt skulle det vara till stor hjälp för företag inom just denbranschen, eftersom 

en noggrannare kartläggning över de påvekande faktorerna skulle vara möjlig och då 

kunde också noggrannare implikationer vara tillgängliga för företag. 

En annan intressant vinkel kunde vara att intervjua produktdesigners som varit i 

arbetslivet redan en längre tid och sedan jämföra deras inställning till kopior med 

designstuderandenas. Här kunde man få en insikt i hur designers arbetserfarenhet 

möjligen formar eller ändrar på deras inställning till kopior, vilket kunde hjälpa företag 

förstå ifall arbetserfarenheten gör designarna mer eller mindre kritiska mot kopior.  

Med den kunskapen kunde de sedan försöka påverka eller ändra på de egna 

designarnas inställning efter eget behov. 
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APPENDIX 1 INTERVJUGUIDEN PÅ SVENSKA 

 

1. Berätta lite om dig själv; dina intressen, dina studier, vad vill du göra i framtiden? 

-------- 

2. Vad betyder ordet produktdesign för dig - varför är det viktigt?  

3. Vad tänker du på när du hör ordet designkopiering? 

4. När är en design kopierad och när är det en idé som är vidareutvecklad? 

5. Finns det någonting positivt med designkopiering? 

-------- 

6. Varför existerar designkopiering? 

7. Vem köper dessa kopior? 

8. Hurdana produkter är mest utsatta för kopiering? 

9. Är kopiering mer accepterat inom någon viss bransch? 

10. Till näst presenterar jag sex olika produktpar, vad ser du på bilden? 

Bil –  

Väska – 

Skor – 

Kärl –  

Tygmönster – 

USB kabel – 

11. Finns det skillnader kopiorna emellan? 

12. Är designkopiering ett ökande eller minskande fenomen? 
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APPENDIX 2  INTERVJUGUIDEN PÅ FINSKA 

 

1. Kerro vähän itsestäsi; mistä olet kiinnostunut, mitä opiskelet, mitä haluat tehdä 

tulevaisuudessa? 

-------- 

2. Mitä sana tuotedesign tarkoittaa sinulle – miksi se on tärkeätä?  

3. Mitä ajatuksia sinulla on designkopioinnista? 

4. Milloin tuote on kopioitu ja milloin se on jonkun toisen idean kehittämistä? 

5. Voiko designkopiointiin liittyä jotain positiivista? 

-------- 

6. Miksi designkopiointi on olemassa? 

7. Kuka ostaa näitä kopioita? 

8. Millaiset tuotteet ovat mielestäsi alttiita designkopioinnille? 

9. Onko kopiointi enemmän hyväksyttyä jollain tietyllä alalla? 

10. Seuraavaksi näytän sinulle kuusi tuoteparia, mitä näet kuvassa? 

Auto –  

Laukku – 

Kengät – 

Lasikulho –  

Kangaskuosi – 

USB johto – 

11. Löytyykö kopioiden kesken eroavaisuuksia? 

12. Onko designkopiointi häviävä vai lisääntyvä ilmiö? 


