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Sammanfattning 

Möbeldesign, d.v.s. en möbels utseende, är betydelsefullt av flera anledningar. 

Det är därför vanligt förekommande med s.k. efterbildning. Hur mycket en 

formgivare får inspireras av föregångare och därmed hur rättsligt skyddad en 

möbel är mot efterbildning har argumenterats vara ett av immaterialrättens 

mest svårlösta problem. Uppsatsen utreder vilket skydd en möbel ges mot ef-

terbildning genom upphovsrätten, mönsterrätten och gemenskapsformgivning-

en. Dessutom undersöks om dagens rättsliga skydd är anpassat till möbelde-

signföretagens behov.   

För att kunna utreda vilket rättsligt skydd en möbel har mot efterbildningar 

måste först utredas vilka möbler som är ”skyddsbara”. Avgörande för mönster-

rätten och gemenskapsformgivningen är huruvida möbeln anses som ny och 

särpräglad. Avgörande för upphovsrätten är verkshöjd, vilket innebär att mö-

beln ska ha en utseendemässig distans från föregångarna. Det får anses att det 

är svårare för en möbel att uppnå verkshöjd än vad det är för samma möbel att 

anses som ny och särpräglad. Bedömningen av skyddsbarhet är idag inte den 

viktiga utan istället är bedömningen av skyddsomfånget som är den viktiga.  

Bedömningen av skyddsomfånget är direkt avgörande för vilket skydd en mö-

bel ges mot efterbildningar. Skyddsomfånget skiljer sig från möbel till möbel 

och från skydd till skydd. Den oregistrerade gemenskapsformgivningen ger en-

dast skydd mot direkta efterbildningar. Mönsterrätten och den registrerade ge-

menskapsformgivningen kräver dock inte att det är fråga om direkta efterbild-

ningar. Rättsligt skydd ges gentemot alla andra möbler som inte ger en kunnig 

användare ett skiljaktigt helhetsintryck. Upphovsrätten kan ge skydd mot möb-

ler som ger ett påfallande likt helhetsintryck. Det är svårt att bestämma en mö-

bels rättsliga skyddsomfång.  

Bedömningarna är komplexa och en avvägning måste göras mellan å ena sidan 

formgivarens skyddsbehov, å andra sidan samhällets intresse av effektiv kon-

kurrens och produktutveckling. Detta får anses som immaterialrättens största 

svårighet. Möbeldesignföretagens önskemål om att förenkla skyddet, är därför 

svårt att tillgodose. Om en förenkling sker kan de avvägningar som måste gö-

ras bli felaktiga, vilket inte kan anses lämpligt. Möbeldesignföretagens andra 

önskemål, att möbler ges ett brett skydd, kan dock vara möjligt att tillfredsstäl-

la. Om kravet på verkshöjd skärps kan upphovsrätten ge möbeldesign ett breda-

re skyddsomfång. 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens bakgrund och syfte. Vidare redogörs för och motive-

ras metoder och material som ligger till grund för uppsatsen. Dessutom finns en dispo-

sition för att underlätta den fortsatta läsningen av uppsatsen. 

1.1 Möbeldesign och efterbildning 

I dagens samhälle omges vi ständigt av möbeldesign. En möbels design, d.v.s. en mö-

bels utseende, är på många sätt betydelsefullt. En anledning till varför designen är viktig 

är att den i stor utsträckning påverkar vad konsumenter köper. Vid formgivning av en 

möbel tas därför, vid sidan av att möbeln ska fungera praktiskt, även hänsyn till behovet 

av en attraherande design.
1
  

Det förekommer inte sällan efterbildningar där företag utnyttjar en möbeldesign skapad 

av någon annan. Genom att efterbilda en befintlig möbel kan det efterbildande företaget, 

med små insatser och till låg kostnad, skapa en möbel med ett snarlikt utseende, vilket 

naturligtvis kan vara till nackdel för den ursprungliga formgivaren.
2
 För att den ur-

sprungliga möbeln ska få en lönsam lansering fordras inte sällan att det inte direkt går 

att köpa billigare kopior av möbeln, då det kan ta lång tid och vara en kostsam process 

att skapa en framgångsrik design.
3
 Det immaterialrättsliga skyddet för möbeldesign och 

möjligheten för möbelformgivare att rättsligt skydda sig mot otillåtna efterbildningar är 

därför av central betydelse.
4
 

Det finns fyra olika sätt att immaterialrättsligt skydda möbeldesign. Skydd kan erhållas 

som (1) mönsterrätt, (2) upphovsrättsligt skyddad brukskonst, (3) varumärke eller (4) 

marknadsrättsligt skydd mot vilseledande efterbildningar.
5
 Denna uppsats kommer att 

behandla mönsterrätt och upphovsrättsligt skyddad brukskonst, då de är de mest använ-

da skyddsformerna för möbeldesign.
6
 

Mönsterrätten infördes i Sverige redan på 1700-talet genom en förordning om skydd för 

mönster för sidentyger.
7
 År 1899 infördes en lag om skydd för mönster och modeller 

inom metallindustrin.
8
 Det var först på 1970-talet som lagen gavs ett vidare tillämp-

                                                 
1
 Bently och Sherman, Intellectual Property Law, s. 607. 

2
 Green paper on the legal protection of industrial design – working document of the services of the 

commission, III/F/5131/91-EN, s. 2. 

3
 Levin, Formskydd – en rättsvetenskaplig studie av skyddet för estetiskt syftande industriell formgivning, 

s. 55. 

4
 Bently och Sherman, Intellectual Property Law, s. 607. 

5
 Hur är det med skyddet för brukskonst?, Brandnews nr 2/2009 s. 32. 

6
 Bently och Sherman, Intellectual Property Law, s. 608. 

7
 Levin, Lärobok i immaterialrätt – upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU 

och internationellt, s. 334. 

8
 Lag av den 10.7 1899 (1899:59) om skydd för vissa mönster och modeller. Se även NJA 1932 s. 639 

som fastslog att lagen endast var tillämplig för prydnadsmönster inom metallindustrin. 
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ningsområde.
9
 Mönsterskyddslagen (1970:485) (nedan ML) grundar sig på nordiskt lag-

stiftningssamarbete och har numera även anpassats till EG:s regler.
10

 

På europeisk nivå finns dels direktivet om mönsterskydd
11

 (nedan mönsterdirektivet) 

som genomfördes i svensk rätt den 1 juli 2002,
12

 dels förordningen om gemenskaps-

formgivning,
13

 (nedan EG-FGF) vilken trädde i kraft den 6 mars 2002.
14

 I och med an-

passningen till EG-rätten finns numera tre sätt att mönsterrättsligt skydda möbeldesign. 

Skydd kan erhållas som (1) mönsterrätt inom Sverige enligt ML, (2) registrerad gemen-

skapsformgivning inom hela EU enligt EG-FGF
15

 eller (3) oregistrerad gemenskaps-

formgivning inom hela EU enligt EG-FGF.
16

 

Möbler är en del av vad som inom upphovsrätten kallas brukskonst och skyddet härför 

återfinns i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (nedan 

URL). Utmärkande för alster av brukskonst är att de har en estetisk utformning samti-

digt som de fyller en funktion i det dagliga livet.
17

 Hur det upphovsrättsliga skyddet för 

brukskonst ska utformas har argumenterats vara en av de, i dagsläget, svåraste frågorna 

på upphovsrättens område. Problemet är ofta att bestämma hur brett skyddsomfång en 

möbel ska ha och vilka efterbildningar som ska anses olovliga. Om skyddsomfånget är 

för brett och många efterbildningar bedöms som olovliga kan det anses att upphovsrät-

ten hämmar konkurrensen i alltför stor utsträckning.
18

 En lämplig avvägning måste där-

för göras mellan å ena sidan upphovsmannens intressen och å andra sidan samhällets in-

tressen av bl.a. effektiv konkurrens och produktutveckling.
19

           

Denna uppsats utreder särskilt det rättsliga skyddet för möbeldesign. Småland har av 

tradition varit en viktig del i den svenska möbelbranschen. Här finns Möbelriket och fö-

                                                 
9
 Prop. 1969:168 s. 2. 

10
 Levin, Lärobok i immaterialrätt – upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU 

och internationellt, s. 334. 

11
 Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (nedan 

mönsterdirektivet). 

12
 Vissa bestämmelser fick dock effekt redan den 28 oktober 2001, då direktivet egentligen skulle ha ge-

nomförts. 

13
 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (nedan EG-

FGF). 

14
 Art. (111)(1) i EG-FGF och Europeiska Unionens officiella tidning, EGT L 3, 5.1.2002. 

15
 Art. 1 (2) (b) EG-FGF. 

16
 Art. 1 (2) (a) EG-FGF. 

17
 SOU 1965:61 s. 184. 

18
 Levin, Lärobok i immaterialrätt – upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU 

och internationellt, s. 81. 

19
 A.a. s. 33. 
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retag som Källemo och Bruno Mathsson.
20

 Det är även i Småland som IKEA grunda-

des.
21

 

Efterbildning är inte enbart negativt, utan det finns även positiva aspekter, då efterbild-

ning bl.a. kan fungera som en påtryckning för företag att förbättra sig samtidigt som det 

i många fall leder till produktutveckling. Efterbildning anses i grund och botten vara 

godtagen samt en grund till utveckling och förbättring. Genom lagstiftningen kan dock 

ett förbud skapas mot vissa typer av alltför långtgående efterbildningar.
22

 För både 

mönsterrätten och upphovsrättens skydd för brukskonst är det godtaget att hämta inspi-

ration från föregångare och vad som anses tillhöra det s.k. allmänna formförrådet.
23

 

Frågan är dock var gränsen går mellan den godtagna, och i viss mån nödvändiga, efter-

bildningen och den, genom immaterialrätten, förbjudna efterbildningen. Hur mycket in-

spiration som är tillåtet att hämta och därmed hur skyddade möbler är mot efterbildning 

är den relevanta fråga.
24

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att utreda vilket rättsligt skydd möbeldesign har mot efterbild-

ning genom upphovsrätten i URL, mönsterrätten i ML och gemenskapsformgivningen i 

EG-FGF. Vidare är syftet att utreda om det rättsliga skydd som finns idag är anpassat 

till de behov möbeldesignföretag har. 

Anledningen till att dessa tre lagstiftningsinstrument behandlas är att de är de mest an-

vända rättsliga skydden för möbeldesign.
25

 Därmed kommer det rättsliga skydd som er-

bjuds genom varumärkesrätten och marknadsrättens skydd mot vilseledande efterbild-

ningar inte att behandlas.
26

 

Inte heller Mönsterskyddsutredningens slutbetänkande ”Förslag till en ny formskydds-

lag” som lades fram i SOU 2001:68 kommer att behandlas. Någon proposition är i dags-

läget inte framlagd och inte heller planerad.
27

 Det föreslogs inga sakliga förändringar av 

de bestämmelser som är relevanta för denna uppsats, varför SOU:n inte är av intresse 

för uppsatsen.
28

 

                                                 
20

 www.mobelriket.se (tillgänglig den 14 september kl. 11.56). 

21
 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/the_ikea_way/history/1940_1950.html (tillgänglig den 14 

september kl. 12.04). 

22
 Levin, Formskydd – en rättsvetenskaplig studie av skyddet för estetiskt syftande industriell formgiv-

ning, s. 53–54. 

23
 A.a. s. 63. 

24
 A.a. s. 54. 

25
 Bently och Sherman, Intellectual Property Law, s. 608. 

26
 Gällande skydd som varumärke se bl.a. Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens – upp-

hovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens, kap. 8. Gällande marknads-

rättsligt skydd mot vilseledande efterbildningar se a.a., kap. 13.3.3. 

27
 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens – upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, 

namn, firma, otillbörlig konkurrens, s. 198. 

28
 SOU 2001:68 s. 184. 
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1.3 Metod och material 

1.3.1 En rättsdogmatisk metod… 

Den första delen av uppsatsen avser att utreda vilket rättsligt skydd möbeldesign har 

gentemot efterbildningar genom upphovsrätten, mönsterrätten och gemenskapsformgiv-

ningen. För att kunna besvara detta syfte krävs att gällande rätt fastställs. Därför an-

vänds den s.k. rättsdogmatiska metoden. Utgångspunkten för att fastlägga gällande rätt 

är enligt denna metod de befintliga rättskällorna. Dessa är lagtext, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin.
29

 I uppsatsen redogörs därför för vad rättskällorna föreskriver angående 

skyddsmöjligheterna för möbeldesign.  

För att kunna fastställa gällande rätt och vilket skydd möbeldesign har idag är kapitel 

två och tre mer deskriptiva. I kapitlen finns dock vissa mer förklarande och problemori-

enterade avsnitt, för att påvisa vilka problem och oklarheter som finns. Även kapitel sex 

bygger på en mer förklarande och problemorienterad metod. Kapitel fyra använder en 

komparativ metod där de olika lagstiftningsinstrumenten jämförs. 

För att fastställa vilka skyddsmöjligheter en möbel har är ML:s, EG-FGF:s och URL:s 

lydelse utgångspunkt. Lagtexten ger dock inte tillräcklig ledning. För att kunna tolka 

dess lagregler på ett korrekt sätt får därför ytterligare ledning sökas i förarbetena.  

Något som dock inverkar på användningen av förarbetena är att mönsterrätten idag är 

anpassad till EG-rätten. Här finns inte förarbeten i den mening som finns i autonom 

svensk rätt. Viss ledning hämtas därför från mönsterdirektivets och EG-FGF:s ingresser.  

För att få förståelse för hur bestämmelserna tillämpas i praktiken och var gränsen för det 

rättsliga skyddet går söks ledning i rättspraxis. Såvitt är känt för denna författare finns 

endast ett rättsfall från EG-domstolen som behandlar mönsterskyddet.
30

 Rättsfallet rör 

frågan vem som är ägare till en formgivning, varför ledning inte kunnat hämtas härifrån. 

Ett flertal rättsfall från Ogiltighetsavdelningen och Besvärskammaren vid Office of 

Harmonization in the Internal Market (nedan OHIM) bedöms dock vara av direkt intres-

se för uppsatsen. OHIM är en självständig EU-institution som ansvarar för mönsterregi-

streringar enligt EG-FGF. I de fall en registrering överklagas beslutar Ogiltighetsavdel-

ningen vid OHIM och den högre instansen, Besvärskammaren vid OHIM, i ärendet. 

Ledning söks även i Högsta domstolens praxis. Det finns endast ett fåtal avgöranden 

från Högsta domstolen gällande mönsterrätten. Inget rättsfall är avgjort efter år 2002 

och anpassningen till EG-rätten. Som närmare förklaras i avsnitt 2.5.1 anses dock denna 

praxis fortfarande inverka på särprägelsbedömningen. Viss ledning hämtas även i två 

tingsrättsdomar, då det såvitt är känt för denne författare saknas avgörande från högre 

instans rörande uttrycket ”kunnig användare”. Tingsrättsdomar kan dock inte tillmätas 

samma rättsskällevärde som domar från Högsta domstolen.
31

  

Vad gäller upphovsrätten och Högsta domstolens praxis är samtliga rättsfall som hänvi-

sas till avgjorda efter år 1970 och den skärpning som då gjordes av URL. Då det inte 

                                                 
29

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 178. 

30
 Mål C-32/08, Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) mot Cul de Sac Espacio 

Creativo SL, Acierta Product & Position SA, [2009] REG s. 0. 

31
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 145. 
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finns något rättsfall från Högsta domstolen som behandlar möbeldesign söks ledning i 

rättfall som behandlar andra typer av brukskonstföremål som får anses som ledande för 

hur skyddet för möbeldesign ska tillämpas.  

Eftersom uppsatsen avser att utreda vilket skydd möbeldesign egentligen har, tas även 

hänsyn till Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden (f.d. Svenska Slöjdföreningens 

Opinionsnämnd). I förarbetena rekommenderas att Svensk Forms Opinionsnämnd ska 

anlitas som sakkunnig i tvister rörande det upphovsrättsliga skyddet för brukskonst.
32

 I 

rättsfallet NJA 2009 s. 159 får det anses att Opinionsnämndens yttrande gavs ökat värde 

då Högsta domstolen i domskälen hänvisade till Svensk Forms Opinionsnämnds yttran-

de gällande det aktuella brukskonstföremålet. 

Ledning söks även i doktrin i de fall ytterligare hjälp har behövts för att avgöra hur det 

rättsliga skyddet ser ut idag för möbeldesign. 

Då uppsatsen syfte rör det rättsliga skyddet för en möbels utseende, kan det vara till 

hjälp att visuellt granska de föremål som blivit bedömda. Bilder bifogas därför i bilagor, 

i de fall det bedömts vara till nytta för läsaren att även kunna se föremålen ifråga. Bilder 

bifogas praxis både från Högsta domstolen och från Svensk Forms Opinionsnämnd.  

1.3.2 … och en empirisk metod 

För att kunna utreda och besvara uppsatsens andra del, om dagens skydd är anpassat till 

möbeldesignföretagens behov, används en empirisk metod. En empirisk metod används 

för att relatera teori och verklighet.
33

 Eftersom problemet i sig inte avser den gällande 

rätten, utan istället är vad praktiker skulle vilja ha för skydd, är det inte lämpligt att en-

bart använda sig av en rättsdogmatisk metod. Att använda en empirisk metod och empi-

riskt material som komplement kan därför vara lämpligt.
34

 Till uppsatsen har en induk-

tiv arbetsmetod valts, vilken innebär att informationen, empirin, insamlas och läggs till 

grund för att skapa en teori om hur verkligheten ser ut.
35

 

Det finns olika sätt att samla in, bearbeta och analysera informationen.
36

 Valet av s.k. 

metodansats bör bestämmas av vilken problemformulering som ska besvaras. Syftet 

med att genomföra en empirisk undersökning i denna uppsats är att, med den insamlade 

informationen, kunna besvara frågan om dagens skydd överensstämmer med möbelde-

signföretagens behov. Därmed anses den kvalitativa metodansatsen lämpligast, eftersom 

den insamlar nyanserad och detaljerad information som sedan kan analyseras för att för-

stå det önskvärda skyddet.
37

 

                                                 
32

 A.prop. s. 136. 

33
 Jacobsen, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga äm-

nen, s. 35. 

34
 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap (del 1), JT 1995/96 nr 3 s. 728. 

35
 Jacobsen, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga äm-

nen, s. 35. 

36
 Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en under-

sökning, s. 14. 

37
 Jacobsen, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga äm-

nen, s. 56. 
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Inom den kvalitativa metodansatsen finns det olika insamlingsmetoder. Insamlingsme-

toder som kan användas är individuell intervju, gruppintervju eller dokumentinsamling. 

Denna uppsats använder den individuella intervjun, som även synes vara den vanligaste 

insamlingsmetoden.
38

 Den är lämplig eftersom det är relativt få enheter som ska under-

sökas. Vidare är den individuella intervjun lämplig eftersom det är intressant att veta 

vad den enskilda individen har att berätta.
39

  

De individuella intervjuer som genomförs är halvstrukturerade. En sådan struktur inne-

bär att frågor liksom teman är konstruerade i förväg, men intervjun är inte helt bunden 

till den i förväg bestämda strukturen. Ordningsföljden och frågorna kan ändras och an-

passas till den förevarande intervjun.
40

 Vidare finns inga givna svarsalternativ utan den 

intervjuade svarar fritt på de ställda frågorna.
41

 

Att genomföra kvalitativa intervjuer är ett tidskrävande arbete och informationen som 

insamlas är rik på detaljer och upplysningar. Det är därför inte möjligt att genomföra ett 

stort antal intervjuer, varför det inte alltid är möjligt att uppnå ett helt representativt ur-

val. Det är dock inte syftet med kvalitativa intervjuer, utan tanken är att utreda det unika 

och speciella samt att klarlägga fenomen. Urvalet av uppgiftslämnare bör bestämmas av 

det ändamål som eftersträvas.
42

 Tanken med att genomföra kvalitativa intervjuer är att 

utreda vad verksamma möbeldesignföretag har för skyddsbehov och att analysera om 

det skydd som erbjuds idag är anpassat till detta behov.  

Ett första urvalskriterium är att uppgiftslämnaren ska arbeta med möbeldesign och då 

originaldesign, då det är dessa som ofta blir utsatta för efterbildning. För att kunna för-

stå om det finns olika behov beroende på företagets storlek har möbeldesignföretagens 

omsättning varit ett andra urvalskriterium. Vad gäller antalet intervjuer bedöms det 

lämpligt att genomföra tre kvalitativa intervjuer. Att tiden varit begränsad är en stor an-

ledning till varför det inte varit lämpligt att genomföra fler intervjuer. Genom att inter-

vjua tre möbeldesignföretag med varierande omsättning anses tillräcklig information in-

samlas för att kunna analysera om dagens skydd är anpassat till möbeldesignföretagens 

behov. 

1.4 Disposition 

I första kapitlet har redogjorts för uppsatsens bakgrund och syfte. Vidare har uppsatsens 

avgränsningar förklarats. Det har även redogjorts för de metoder och material som upp-

satsen bygger på. Avslutningsvis finns en disposition för att underlätta den fortsatta läs-

ningen av uppsatsen.  

Kapitel två redogör för det skydd möbeldesign kan erhålla genom mönsterrätten i ML 

och gemenskapsformgivningen i EG-FGF. Dessa två lagstiftningsinstrument är tänkta 

                                                 
38

 A.a. s. 159. 

39
 A.a. s. 160. 

40
 Se bilaga 1 för, de i förväg bestämda, intervjufrågorna. 

41
 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 140. 

42
 Jacobsen, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämne, s. 96. 
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att utgöra det primära skyddet för möbeldesign. Regleringarna innehåller samma mate-

riella regler, varför det bedöms som lämpligt att behandla dessa i ett sammanhang. 

I kapitel tre redogörs för det upphovsrättsliga skydd en möbel kan ha. Här utreds verks-

höjdsbegreppet. Vidare behandlas skyddsomfånget. 

Kapitel fyra innehåller en jämförelse mellan de skyddsmöjligheter som har behandlats i 

de två föregående kapitlen. Det anses vara till hjälp för läsaren att på ett tydligt och rela-

tivt kortfattat sätt belysa likheter och skillnader mellan skydden. 

Kapitel fem beskriver och analyserar de intervjuer som har genomförts med möbelde-

signföretag för att kunna utreda vad dessa har för skyddsbehov. 

I kapitel sex analyseras vilket skydd en möbel kan anses ha idag genom ML, EG-FGF 

och URL. Vidare analyseras vilka behov möbeldesignföretag har och om det skydd som 

erbjuds idag är anpassat till de designande möbelföretagens praktiska behov. Slutligen 

presenteras en slutsats. 
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2 Skydd för möbeldesign som mönsterrätt och ge-
menskapsformgivning 

I detta kapitel kommer möjligheterna att skydda en möbels utseende genom ML och EG-

FGF behandlas. 

2.1 Inledning 

Mönsterrätten i ML är avsedd att utgöra det primära skyddet för en möbels utseende. 

Vid införandet av regleringen var syftet att uppmuntra till nyskapande inom formgiv-

ning av bl.a. möbler. Det upphovsrättsliga skyddet har visserligen samma syfte, se kapi-

tel 3. Tanken var dock att mönsterrätten i ML skulle fånga upp möbler med en estetisk 

tilltalande form, som saknar den konstnärlighet som krävs för upphovsrättsligt skydd.
43

 

Att det ställs lägre krav för mönsterskydd än för upphovsrättsligt skydd beror till stor 

del på att skyddstiden för en mönsterrätt är begränsad till maximalt 25 år.
44

  

Det har ifrågasatts om ML utgör ett lämpligt skydd för bl.a. möbeldesign. En anledning 

härför är att mönsterskydd måste sökas för varje möbel och i varje land separat. Att er-

hålla mönsterskydd kan därför vara kostsamt och inte sällan kostar skyddet mer än vad 

innehavaren gagnas.
45

 Anpassningen till EG-rätten kan dock till viss del anses ha rått 

bot på detta problem. Numera kan en möbel skyddas inom hela EU genom endast en re-

gistrering. Dessutom finns möjlighet att skydda en möbel utan att registrering sker.
46

 

ML och EG-FGF innehåller samma materiella bestämmelser,
47

 varför det får anses 

lämpligt att behandla dem i ett sammanhang. Genom ML och EG-FGF ges tre olika 

möjligheter att rättsligt skydda en möbels utseende.  

1. Mönsterrätt inom Sverige enligt ML.
48

  

2. Registrerad gemenskapsformgivning inom hela EU enligt EG-FGF.
49

  

3. Oregistrerad gemenskapsformgivning inom hela EU enligt EG-FGF.
50

  

I kapitlet kommer inledningsvis att redogöras för skyddets uppkomst och skyddstid, då 

dessa skiljer sig åt mellan skydden. Därefter förklaras vad som avses med möns-

ter/formgivning. Efter det behandlas först nyhetskravet och sedan kravet på särprägel. 

Härvid utreds vad som är avgörande för särprägel och vem som är att anse som kunnig 

användare. Slutligen behandlas skyddsomfånget, där det utreds vilka efterbildningar 

som är att anse som olovliga. 

                                                 
43

 Prop. 1969:168 s. 41. 

44
 24 § 1 st. mönsterskyddslag (1970:485) (ML). 

45
 Heinonen, Mönsterlagen i praxis, NIR 1978 s. 38. 

46
 Se art. 1 EG-FGF. 

47
 Jfr. bl.a. 2 § ML, art. 3 i mönsterdirektivet och art. 4 EG-FGF.  

48
 1 a § ML. 

49
 Art. 1 (2) (b) EG-FGF. 

50
 Art. 1 (2) (a) EG-FGF. 
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2.2 Skyddets uppkomst och skyddstid 

Hur skyddet uppkommer skiljer sig åt mellan de olika skyddsmöjligheterna. Den oregi-

strerad gemenskapsformgivning kräver ingen registrering, utan det rättsliga skyddet 

uppkommer automatiskt när formgivningen för första gången görs tillgänglig för all-

mänheten inom gemenskapen. Genom den oregistrerade gemenskapsformgivningen 

skyddas en möbel inom hela EU i tre år från den dag då möbeln första gången tillgäng-

liggörs för allmänheten inom EU.
51

 Skyddet är främst avsett för produkter med en kort 

livslängd som därför inte registreras för det längre skyddet.
52

 

Den registrerade gemenskapsformgivningen och mönsterrätten i ML kräver däremot re-

gistrering. För att få mönsterrätt enligt ML lämnas ansökan om registrering till Patent- 

och registreringsverket (nedan PRV).
53

 Ansökan om registrerad gemenskapsformgiv-

ning enligt EG-FGF lämnas in till OHIM alternativt PRV.
54

 

Genom den registrerade gemenskapsformgivningen i EG-FGF och mönsterrätten i ML 

registreras en möbel för femårsperioder, vilka maximalt kan uppgå till fem stycken. 

Skydd kan således sökas från fem till 25 år.
55

 Skillnaden är att mönsterrätten ger rätts-

ligt skydd inom Sverige, medan gemenskapsformgivningen ger rättsligt skydd inom 

hela EU.
56

 

Om kraven för skydd är uppfyllda, d.v.s. att möbeln är ny och särpräglad, granskas inte 

av PRV eller OHIM. Det är istället tredje man och då främst konkurrenter som granskar 

detta och som kan framställa invändning mot registreringen.
57

 Det som PRV och OHIM 

istället granskar är att ansökan avser ett mönster och vissa andra formella frågor.
58

  

Det åligger således numera möbelföretagen att tillvarata sina egna intressen och bevaka 

att de registreringar som kommer in till PRV och OHIM inte faller inom deras möblers 

skyddsomfång. Att denna prövning inte görs av PRV eller OHIM beror på att mönster-

registreringen ska vara enkel, snabb och billig.
59

 

Eftersom det inte granskas om en möbel är ny och särpräglad är det således inte sällan 

enkelt att erhålla mönsterskydd. Att det åligger möbelföretagen att granska och vara 

uppdaterad på vilka möbler som erhåller mönsterskydd får anses vara betungande för 

företagen, både ekonomiskt och tidsmässigt. Det går visserligen snabbt och det är billigt 

att erhålla skydd. För seriösa formgivare kan det vara av vikt att på ett förhållandevis 

                                                 
51

 Art. 1 (2) (a) EG-FGF och art. 11 (1) EG-FGF. 

52
 Ingressen st. (16) EG-FGF. 

53
 1 a § och 9–10 §§ ML. 

54
 9 § ML, art. 1 (2) (b) EG-FGF och art. 35 (1) (a) samt (b) EG-FGF. 

55
 24 § 1 st. ML och art. 12 EG-FGF. 

56
 Art. 1 (3) EG-FGF. 

57
 18–18 a §§ ML, art. 48 EG-FGF och art. 52 EG-FGF. 

58
 14 § ML och art. 45 EG-FGF. 

59
 Ingessen st. (18) EG-FGF och Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens – upphovsrätt, 

patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens, s. 217–218. 
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enkelt sätt skydda sina möbler. När företagen senare bevakar sin rätt är det rättsliga 

skyddet inte längre billigt. 

2.3 Mönster/formgivning – en möbels utseende 

En möbel får mönsterrättsligt skydd genom att ett mönster registreras, se 1 a § ML. Ge-

nom EG-FGF skyddas en möbels formgivning, se art. 3 (a) EG-FGF. Det är dock ingen 

materiell skillnad mellan uttrycken då definitionerna är desamma.
60

 

Det som kan skyddas genom både ML och EG-FGF är en möbel eller en del av en mö-

bels utseende. Utseendet bestäms av själva möbelns detaljer eller av detaljer i möbelns 

utsmyckning och då särskilt ”linjer, konturer, färger, former, ytstrukturer eller materi-

al”.
61

 Exemplifieringen är inte uttömmande, syftet är att markera att varje detalj som 

kan uppfattas visuellt är relevant vid bestämmandet av utseendet. Det är dock inte varje 

detalj var för sig som har betydelse. Relevant är istället helhetsintrycket dessa detaljer 

skapar sedda tillsammans.
62

 Det ska påpekas att även en karaktäristisk detalj av en mö-

bel kan skyddas.
63

  

2.4 Ny – identisk möbel saknas 

För att kunna utreda vilket rättsligt skydd en möbel ges mot efterbildning genom ML 

och EG-FGF, måste först utredas vilka möbler som skyddas av de två regleringarna. Ett 

första krav som måste vara uppfyllt är att möbeln är ny, se 2 § 1 st. ML och art. 4 (1) 

EG-FGF. En möbel är att betrakta som ny om ingen identiskt möbel redan finns allmänt 

tillgänglig, se 2 § 2 st. ML och art. 5 EG-FGF. Det krävs att möblerna skiljer sig åt i 

mer än oväsentliga avseenden för att de inte ska anses identiska.
64

  

Kravet på att möbeln ska vara ny är objektivt, vilket innebär att en objektiv jämförelse 

ska göras mellan den aktuella möbeln och redan tillgängliga möbler. Objektiviteten 

medför att det är utan betydelse om möbelskaparen känt till en tidigare möbel eller 

inte.
65

 Om möbeln inte är att anse som ny blir följden att mönsterskydd inte kan ges för 

den aktuella möbeln.
66

 

Det krävs dock inte att möbeln är en världsnyhet för att möbeln ändå ska anses ny enligt 

ML och EG-FGF. Vid nyhetsprövningen ska endast de möbler beaktas som möbelfack-

kretsar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) rimligen hade kunnat 

känna till.
67

 Syftet är att skydda industrin mot påståenden om att möbeln inte är ny, ef-

tersom en liknande möbel redan finns någonstans i världen, men där näringsidkare base-

                                                 
60

 Se 1 § 1 p. ML och art. 3 (a) EG-FGF. 

61
 1 § 1 p. ML och art. 3 (a) EG-FGF. 

62
 Prop. 2001/02:121 s. 45. 

63
 Levin, Karnovs lagkommentar till ML, p. 3.  

64
 2 § 2 st. ML och art. 5 EG-FGF. 

65
 Prop. 2001/02:121 s. 50. 

66
 2 § 1 st. ML och art. 4 (1) EG-FGF é contrario. 

67
 3 § 2 st. 1 p. ML och art. 7 (1) EG-FGF. Se även prop. 2001/02:121 s. 50. 
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rade i Europa inte rimligen kunde ha fått kännedom om den liknande möbeln i sin nor-

mala näringsverksamhet.
68

 Med uttrycket möbelfackkretsar avses alla som befattar sig 

med möbler i samtliga distributionsled, bl.a. möbelformgivare, möbeltillverkare och 

möbelåterförsäljare.
69

 

Enligt praxis från OHIM kan även ett tillkännagivande som görs utanför EES, men i ett 

land som är viktigt för tillverkningen eller försäljningen av möbler, leda till att en senare 

möbel inte anses ny. I ett avgörande rörande barnvagnar ansågs publiceringar gjorda av 

patentbyråerna i Taiwan och Kina ha lett till ett relevant tillkännagivande. Att det an-

sågs vara fallet berodde särskilt på att Kina är ett land som tillverkar barnvagnar.
70

 Det 

ska påpekas att det språk som tillkännagivandet görs på inte påverkar bedömningen, då 

det åligger fackkretsarna att undanröja språkbarriärer.
71

  

Det kan utläsas från Ogiltighetsavdelningen vid OHIM:s praxis att möblernas detaljer 

ska jämföras för att bedöma vilka likheter och olikheter som finns mellan möblerna. 

Helhetsintrycket är således inte avgörande för om en möbel uppfyller nyhetskravet. Ef-

ter att likheterna och skillnaderna har bedömts är nästa steg att avgöra om skillnaderna 

är väsentliga eller inte. Det får anses att de flesta skillnader är väsentliga. Det är enbart i 

de fall produkterna har nästintill identiska utseenden som skillnaderna kan anses endast 

oväsentliga. Skillnaderna måste således vara väldigt små för att nyhetskravet inte ska 

anses uppfyllt.
72

  

I ett avgörande från Ogiltighetsavdelningen vid OHIM gjorde Crocs Inc gällande att en 

toffel som registrerats som gemenskapsformgivning av Casper V Sport inte var ny då 

den var för lik Crocs Inc:s toffel.
73

 Vid nyhetsbedömningen undersökte och listade Ogil-

tighetsavdelningen vilka likheter och skillnader som fanns mellan tofflorna i detaljavse-

ende. Det bedömdes att tofflorna hade sju likheter, förutom att de båda tofflorna hade 

sula, klack och överdel med rem. Likheter fanns bl.a. i överdelarnas storlek, klackarnas 

höjd och att hål fanns på överdelen samt på sidorna.
74

 Därefter bedömdes att de båda 

tofflorna hade nio skiljaktigheter, bl.a. i antalet, formen och placeringen av hålen både 

på överdelen och på överdelens sida. Skiljaktigheterna kunde inte anses vara oväsentli-

ga; därför ansågs Casper V Sports toffel uppfylla nyhetskravet.
75

  

En liknande bedömning gjorde Ogiltighetsavdelningen vid OHIM gällande om en 

flaskhållare var ny i förhållande till en tillgänglig flaskhållare.
76

  Ogiltighetsavdelningen 

                                                 
68

 Prop. 2001/02:121 s. 54. 

69
 Levin, Karnovs lagkommentar till Mönsterskyddslagen (1970:485), p. 24. 

70
 Link ./. ABC, ICD 4315, avgjort den 31 mars 2008. 

71
 Se p. 9 i avgörandet. 

72
 Se bl.a. Crocs Inc ./. Casper V Sport, ICD 4182, avgjort den 5 december 2007 och Built NY, Inc. ./. I-

Feng Kao, ICD 2053, avgjort den 8 maj 2006. 

73
 Crocs Inc ./. Casper V Sport, ICD 4182, avgjort den 5 december 2007. 

74
 Se p. 13–14 i avgörandet. 

75
 Se p. 15–16 i avgörandet. 

76
 Built NY, Inc. ./. I-Feng Kao, ICD 2053, avgjort den 8 maj 2006. 
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började även här med att bedöma och lista de likheter som fanns mellan de båda flask-

hållarna. Det bedömdes att flaskhållarna hade fem likheter. Därefter bedömdes och lis-

tades fyra av de skillnader som fanns mellan flaskhållarna. Skillnaderna fanns exempel-

vis i förhållandet mellan höjd och bredd samt formen på handtaget. Det bedömdes att 

skillnaderna var ännu fler om flaskhållarna var tomma. Ogiltighetsavdelningen vid 

OHIM ansåg att den senare flaskhållaren var ny, då den inte var identisk med den redan 

tillgängliga flaskhållaren. Flaskhållarna skiljde sig åt i mer än oväsentliga avseenden.
77

 

I ett avgörande från Ogiltighetsavdelningen vid OHIM,
78

 där en senare tillgängliggjord 

stövel inte bedömdes som ny, ansågs att stöveln hade samma utseende som en tidigare 

stövel vid beaktande av linjer, konturer, färger och form. De skillnader som fanns an-

sågs som oväsentliga. Vilka skillnader som bedömdes vara oväsentliga förklarades inte 

närmare.
79

 

2.5 Särprägel  

2.5.1 Helhetsintryck 

För att erhålla mönsterrätt alternativt gemenskapsformgivning krävs, förutom att mö-

beln är ny, särprägel enligt 2 § 1 st. ML och art. 4 (1) EG-FGF. Vid bedömningen av 

särprägeln är, till skillnad från vid nyhetsbedömningen, möbelns helhetsintryck avgö-

rande. Det är dock inte vilket helhetsintryck som helst som ska bedömas, utan en kunnig 

användares helhetsintryck. Vid bedömningen ska även formgivarens variationsutrymme 

tas med i bedömningen, 2 § 3 st. ML och art. 6 EG-FGF. Det är således mer som måste 

tas in vid bedömningen av en möbels särprägel än vid bedömningen av om en möbel är 

ny, vilket innebär att det får anses svårare för en möbel att anses särpräglad än att anses 

ny.  

Det ska påpekas att kravet på särprägel endast innebär att en bedömning ska göras av 

om en formgivning skiljer sig från en annan formgivning. Begreppet särprägel har såle-

des inte samma innebörd i mönsterrättsfrågor som i upphovsrättsfrågor.
80

 

2.5.2 Kunnig användare 

För att kunna avgöra om en möbel är särpräglad måste först utredas vem som är att anse 

som kunnig användare, då särprägelsbedömningen skiljer sig åt beroende på vem som 

anses som kunnig användare. En expert inom ett visst tillverkningsområde har en för-

måga att se detaljskillnader som en vanlig köpare inte ser, även om köparen är kunnig.
81

  

Vem som är att anse som kunnig användare har behandlats i två tingsrättsdomar.
82

 I 

rättsfallen, som gällde mönsterskydd för en barnsked respektive en napp, bedömdes att 

                                                 
77

 Built NY, Inc. ./. I-Feng Kao, ICD 2053, avgjort den 8 maj 2006. Se p. 14–17 i avgörandet. 

78
 B-NU LIMITED ./. REINHOLD GERSTENMEYER AB, ICD 6104, avgjort den 31 mars 2009. 

79
  Se p. 9–10 i avgörandet. 

80
 Prop. 2001/02:121 s. 53. Se avsnitt 3.2 och särskilt NJA 1994 s. 74. 

81
 A.prop. s. 52. 

82
 Attunda tingsrätt den 15.4.2008 i mål T 317-07 (barnskedar) och Stockholms tingsrätt den 16.4.2009 i 

mål T 27373-06 (nappar). 
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den kunnige användaren var en omsorgsfull småbarnsförälder, förskolelärare eller inkö-

pare. En kunnig användare är således en person som regelbundet köper och använder 

produkten i fråga. Anledningen till att en kunnig användare inte ska vara en expert på 

området är att mönsterskyddet i praktiken inte ska få en alltför begränsad omfattning, då 

en expert har möjlighet att se skillnader som andra inte ser.
83

 

En liknande bedömning av vem som är kunnig användare har Besvärskammaren vid 

OHIM gjort i ett flertal avgöranden. En designer anses inte vara en kunnig användare. 

Den kunnige användaren är istället en köpare som vanligtvis köper den produktklass 

som mönstret enligt ansökan är avsedd att användas i. Denna köpare är kunnig genom 

att ha besökt flertalet affärer, läst tidningar, kataloger eller har sökt efter information på 

Internet och så vidare.
84 

En kunnig användare är generellt sett inte tekniskt kunnig och 

inte heller särskilt intresserade av den tekniska konstruktionen av den aktuella produk-

ten. Den kunnige användaren kan dock få produkten att fungera på ett korrekt sätt. En 

kunnig användare är därför inte uppmärksam på varje detalj, utan lägger istället vikt vid 

helhetsintrycket som inkluderar bl.a. designens attraktivitet och användbarhet.
 85

 

Den kunnige användarens förhållande till formgivarens variationsmöjligheter ska även 

uppmärksammas. En kunnig användare känner till vilka krav som ställs för att produk-

ten ska fungera. Denne tar även hänsyn till vilka variationsmöjligheter en formgivare 

har och lägger således avgörande vikt vid de delar där möjligheterna inte varit begrän-

sade. I rättsfallet ansågs en kunnig användare av cykeldäck lägga störst vikt vid ekrarnas 

mönster och placering, då dessa kan varieras på en mängd olika sätt, bl.a. vad gäller an-

talet samt distans och vinklar mellan ekrarna.
86

 

För möbler torde detta innebära att den kunnige användaren inte är någon som jobbar 

med möbeldesign och därigenom skulle ha yrkeskunskap och mer kunskap än vad som 

är tänkt att en kunnig användare av möbler ska ha. En kunnig användare av möbler är 

inte heller vem som helst som köper möbler. Denne är istället en upplyst och informerad 

användare som bl.a. besöker möbelaffärer och läser inredningstidningar. En kunnig an-

vändare känner även till vilka variationsmöjligheter som finns vid formgivningen av en 

möbel och lägger därför störst vikt vid de detaljer där formgivaren inte varit begränsad. 

2.5.3 Skillnadskravet 

Efter att ha fastställt vem som är att anse som en kunnig användare av möbler, är nästa 

steg att utreda hur stor den utseendemässiga distansen måste vara i förhållande till redan 

befintliga möbler för att en möbel ska anses särpräglad.
87

 Klart är att skillnaden inte en-

bart får anses banal, då s.k. banala mönster inte kan få skydd genom ML.
88

  

                                                 
83

 Attunda tingsrätt den 15.4.2008 i mål T 317-07 (barnskedar). 

84
 Se bl.a. Reflex ./. Fiam, R0250/2007-3, avgjort den 18 september 2007, Honda ./. Kwang, R1391/2006-

3, avgjort den 8 oktober 2007.  

85
 Honda ./. Kwang, R1391/2006-3, avgjort den 8 oktober 2007. Se p. 18 i avgörandet. 

86
 Rodi ./. Vuelta, ICD 594, avgjort den 20 december 2005. 

87
 Prop. 2001/02:121 s. 51. 

88
 Prop. 1969:168 s. 73–74. 
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I förarbetena har framhållits att kravet på skillnad ska tillämpas särskilt strängt för mö-

belindustrin.
89

 Tanken är att endast de mest särpräglade möblerna ska få skydd, för att 

inte skyddet ska vara konkurrenshämmande, samtidigt som de möbler som verkligen 

förtjänar skydd ska få ett tillfredsställande rättsligt skydd.
90

 

Innan mönsterdirektivet genomfördes krävdes för särprägel att möbelns intryck väsent-

ligen skiljde sig. Vid genomförandet av mönsterdirektivet ändrades kravet och numera 

krävs endast att det är skillnad.
91

 I mönsterdirektivets och EG-FGF:s ingresser uttalas 

dock att möblernas helhetsintryck tydligt ska skilja sig.
92

 I förarbetena uttalas att det är 

upp till rättstillämpningen att slutligen avgöra hur skillnadskravet ska tolkas i ljuset av 

mönsterdirektivets ingress.
93

  

I ett avgörande från Ogiltighetsavdelningen vid OHIM,
94

 klarläggs skillnaden mellan 

nyhets- och särprägelskraven. Som förklarades i avsnitt 2.4 ansågs Casper V Sports tof-

fel som ny, eftersom de nio skillnader som fanns jämfört med Crocs Inc:s toffel inte 

kunde anses oväsentliga. 

Ogiltighetsavdelningen vid OHIM bedömde dock att Casper V Sports toffel inte var 

särpräglad. Enligt Ogiltighetsavdelningen vid OHIM ska, vid bedömandet av särprä-

geln, särskild vikt läggas vid designens form sedd som helhet. Det bedömdes att de båda 

tofflorna hade nästintill samma form, konfiguration och proportion. Eftersom toffelns 

form dominerade helhetsintrycket ansåg Ogiltighetsavdelningen vid OHIM att de båda 

tofflorna gav en kunnig användare samma helhetsintryck. De små skillnader som fanns, 

bl.a. gällande proportionerna, formen och placeringen av hålen på toffelns översida, an-

sågs, med hänsyn till formgivarens relativt obegränsade variationsmöjligheter, inte på-

verka den kunnige användarens helhetsintryck.
95

 

Skillnaderna som kan finnas i möblernas detaljer, som kan leda till att en möbel anses 

som ny, behöver således inte leda till att möbeln ska bedömas som särpräglad. Vid be-

dömningen av särprägeln är det istället möblernas helhetsintryck som är avgörande. Om 

den dominerade formen anses vara samma mellan två möbler kan den senare möbeln 

inte anses ha särprägel. Skillnader i mindre viktiga avseende har således liten betydel-

se.
96

 

I ett annat avgörande från Ogiltighetsavdelningen vid OHIM, som även har behandlats i 

avsnitt 2.3, ansågs en flaskhållare som tidigare bedömts som ny även särpräglad.
97

 Även 

här var helhetsintrycket avgörande och särskild vikt lades vid vad som ansågs vara den 

                                                 
89

 A.prop. s. 74. 

90
 Levin, Mönsterrätt i HD, JT 1990–91 s. 102. 

91
 Prop. 2001/02:121 s. 52. 

92
 Ingressen st. (13) i mönsterdirektivet och ingressen st. (14) EG-FGF. 

93
 Prop. 2001/02:121 s. 52. 

94
 Crocs Inc ./. Casper V Sport, ICD 4182, avgjort den 5 december 2007. 

95
 Crocs Inc ./. Casper V Sport, ICD 4182, avgjort den 5 december 2007. Se p. 17–21 i avgörandet. 

96
 Jfr. p. 13–14 och p. 17–21 i Crocs Inc ./. Casper V Sport, ICD 4182, avgjort den 5 december 2007. 

97
 Built NY, Inc. ./. I-Feng Kao, ICD 2053, avgjort den 8 maj 2006. 
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dominerande delen av formgivningen. De skillnader som fanns i andra avseenden på-

verkade således inte bedömningen av särprägeln i lika stor utsträckning.
 98

 

Även avgöranden från svenska domstolar ska analyseras för att klargöra hur stor den ut-

seendemässiga skillnaden måste vara. Det finns dock bara ett fåtal svenska rättsfall som 

behandlar särprägeln och inget av dessa rättsfall är avgjorda efter genomförandet av 

mönsterdirektivet. Denna praxis får dock fortfarande anses inverka på bedömningen av 

särprägel, då dagens särprägelsbedömning inte nämnvärt kan anses skilja sig från den 

bedömning som gjordes före mönsterdirektivets genomförande. Vidare kan påpekas att 

tidigare praxis inte ändras utan vidare, utan tolkningen av bestämmelserna i mönsterdi-

rektivet görs i linje med den nationella praxisen.
99

 

Ett rättsfall där skillnadskravet har bedömts av Högsta domstolen är NJA 1980 s. 575.
100

 

Rättsfallet gällande den s.k. Mecca-soffan. I fallet ställde Högsta domstolen ett tämligen 

högt krav på skillnad. Det uttrycktes att den utseendemässiga distansen inte ska vara av 

ringa betydelse och att det i regel fordras ett nytt helhetsintryck av mönstret för att skill-

nadskravet ska vara uppfyllt. Skillnadskravet ska, enligt Högsta domstolen, tillämpas 

särskilt strängt ifråga om formgivningar inom bl.a. möbelindustrin. Även att den i målet 

aktuella Mecca-soffan uppvisade utseendemässiga skillnader i vissa detaljer ansågs 

skillnadskravet inte vara uppfyllt, då helhetsintrycket inte väsentligt skiljde sig från vad 

som tidigare var känt.  

Högsta domstolen upprätthöll således det stränga krav på skillnad som enligt förarbete-

na ska gälla för möbler. Det är viktigt att beakta att ett strängt krav kan skapa vissa pro-

blem. Om inte skillnader i sekundära detaljer anses medföra särprägel kan den som regi-

strerar en nyutvecklad möbeltyp få en ensamrätt att tillverka och sälja denna nya grund-

form. Konkurrensen kan således hämmas. Samtidigt är ett av syftena med ML att upp-

muntra till nyskapande formgivning. Det är således en svår balansgång som måste gö-

ras.
101

 Det framhålls även i doktrin att det är tveksamt i vilken mån domen om Mecca-

soffan kommer att stå sig.
102

 

Skillnadskravet har även bedömts i RÅ 1977 Ab 481.
103

 Fallet gällde frågan om en stol 

hade tillräcklig skillnad gentemot en av företaget tidigare mönsterregistrerad stol. Sto-

larna hade samma rygg och sits, men skillnad förelåg mellan armstödens utförande och 

den andra stolen hade s.k. snurrstol istället för ben. Bedömningen var att den andra sto-

len gav intryck av att avse en ny stolstyp. Intrycket hade enligt domstolen en sådan 

styrka att det nya mönstret väsentligt skiljde sig från det första mönstret.  

                                                 
98

 Se p. 18–20 i avgörandet. 

99
 Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens – upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, 

namn, firma, otillbörlig konkurrens, s. 208. 

100
 För bild se bilaga 2. 

101
 Hag, Designskydd 1999, s. 45–46. 

102
 Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens – upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, 

namn, firma, otillbörlig konkurrens, s. 209. 

103
 För bild se bilaga 3. 
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Även NJA 1990 s. 168 som gällde saxverktyg, framgick att skillnadskravet ska tilläm-

pas särskilt strängt inom möbelindustrin.  

Förhållandet mellan NJA 1980 s. 575 och RÅ 1977 Ab 481 har diskuterats i doktrin där 

det bl.a. framhållits att Mecca-soffan var tämligen banal och traditionell, medan de 

andra båda stolarna utmärktes av högklassig design. Det diskuteras därför om Mecca-

soffan borde ha vägrats registrering redan på den grunden att den var banal istället för 

att jämföra med vad som tidigare var känt. Det får anses att särprägelskravet är svårt att 

tillämpa objektivt. Ofta grundar sig bedömningarna på sakkunnigas subjektiva uppfatt-

ningar och erfarenheter om formupplevelser.
104

 

2.6 Skyddsomfånget och olovliga efterbildningar 

2.6.1 Skillnader i skyddsomfång 

Efter att ha utrett om en möbel kan skyddas av ML och EG-FGF, får utredas vilket rätts-

ligt skyddsomfång en möbel har och därmed vilka efterbildningar som anses olovliga. 

Skyddsomfånget varierar mellan de tre olika regelverken. Den oregistrerade gemen-

skapsformgivningen ger endast rättsligt skydd mot direkta efterbildningar.
105

 Det rätts-

liga skyddsomfånget som ges den registrerade gemenskapsformgivningen i EG-FGF 

och mönsterrätten i ML är däremot bredare.
106

 Hur långt skyddet sträcker sig har, som 

nämnts i inledningen, ansetts vara ett mycket svårlöst problem.
107

 

För samtliga tre skyddsalternativ gäller dock att en skyddad möbel inte får utnyttjas av 

annan, utan samtycke från den som innehar skyddet. Förbudet innebär särskilt att ingen 

får tillverka, utbjuda, marknadsföra, föra in i eller ut från Sverige eller använda en pro-

dukt som mönstret ingår i, 5 § 1 st. ML och art. 19 EG-FGF. Uppräkningen är inte ut-

tömmande, även andra former av utnyttjande kan kräva samtycke från innehavaren av 

skyddet.
108

 

Den som utan lov utnyttjar en skyddad möbel gör sig skyldig till mönsterintrång och 

kan dömas till bl.a. straffansvar, skadeståndsskyldighet eller vitesförbud.
109

 

Det skyddsomfång en möbel kan få genom oregistrerad gemenskapsformgivning be-

handlas först. Därefter behandlas skyddsomfånget för registrerad gemenskapsformgiv-

ning och mönsterrätten i ML. 

2.6.2 Oregistrerad gemenskapsformgivning 

När en möbel skyddas som en oregistrerad gemenskapsformgivning kan innehavaren av 

skyddet endast hindra direkta efterbildningar av den skyddade möbeln, art. 19 (2) EG-

                                                 
104

 Levin, Mönsterrätt i HD, JT 1990–91 nr 1, s. 103. 

105
 Art. 19 (2) EG-FGF. 

106
 5 § 2 st. ML, art. 10 EG-FGF och art. 19 EG-FGF. 

107
 Levin, Formskydd – en rättsvetenskaplig studie av skyddet för estetiskt syftande industriell formgiv-

ning, s. 54. 

108
 5 § 1 st. ML, art. 12 (1) i mönsterdirektivet och art. 19 (1) EG-FGF. 

109
 Se 35–40 §§ ML. 
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FGF. Med en direkt efterbildning av den skyddade möbeln avses en efterbildning som 

inte är ett resultat av en oberoende skapande process. Samtidigt ska rimligen kunna an-

tas att den som formgav efterbildningen kände till den skyddade möbeln.
110

 Det krävs 

således att formgivaren av efterbildningen var i ond tro och medveten om att den skyd-

dade möbeln efterbildades.
111

  

Det bör påpekas att om den kunnige användarens helhetsintryck av efterbildningen skil-

jer sig från det helhetsintryck den skyddade möbeln ger, ska efterbildningen inte anses 

olovlig.
112 

Härvid ska även beaktas vilket variationsutrymme som funnits vid formgiv-

ningen av möbeln.
113

 Denna bedömning ska även göras vid bestämmandet av skydds-

omfånget för mönsterrätten i ML och den registrerade gemenskapsformgivningen i EG-

FGF. För utförligare utredning hänvisas därför till avsnitt 2.5.3 nedan. 

2.6.3 Mönsterrätt och registrerad gemenskapsformgivning 

Genom mönsterrätten i ML och den registrerade gemenskapsformgivningen i ML ges 

rättsligt skydd mot alla andra möbler som inte ger en kunnig användare ett skiljaktigt 

helhetsintryck. Härvid ska variationsutrymmet som funnits vid formgivningen av mö-

beln beaktas. För att en efterbildning ska vara olovlig krävs således inte att formgivaren 

av efterbildningen varit i ond tro.
114

 Det rättsliga skyddsomfånget får därmed anses bre-

dare för en möbel som skyddas som mönsterrätt i ML eller registrerad gemenskaps-

formgivningen i EG-FGF, än för en möbel som skyddas som oregistrerad gemenskaps-

formgivning i EG-FGF.  

Bestämmelsen om skyddsomfånget är utformad i överensstämmelse med bestämmelsen 

om särprägel.
115

 Det innebär att om kravet på särprägel är strängt ska samtidigt det rätts-

liga skyddsomfånget vara stort. I mönstertäta branscher anses ett mindre strängt skill-

nadskrav gälla, vilket får till följd att skyddsomfånget anses mindre. Bedömningen av 

skyddsomfånget är således i viss mån beroende av vilken bransch mönstret används 

inom.
116

 Inom möbelbranschen ska ett strängt skillnadskrav gälla, därmed ska de möbler 

som ges skydd erhålla ett större skyddsområde än normalt.
117

 

Praxis får analyseras för att förstå hur skyddsomfångsbedömningen ska göras i prakti-

ken. Endast ett fåtal rättsfall behandlar möblers skyddsomfång.
118

 

                                                 
110

 Art. 19 (2) EG-FGF. 

111
 Levin, Lärobok i immaterialrätt – upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU 

och internationellt, s. 196. 

112
 Art. 10 (1) EG-FGF. 

113
 Art. 10 (2) EG-FGF. 

114
 5 § 2 st. ML och art. 10 EG-FGF. 

115
 2 § 3 st. ML och art. 6 EG-FGF. Se även avsnitt 2.5.  

116
 Prop. 2001/02:121 s. 68. 

117
 Prop. 1969:168 s. 74 och NJA 1980 s. 575. Se även avsnitt 2.5. 

118
 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens – upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, 

namn, firma, otillbörlig konkurrens, s. 196. 
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Ett rättsfall som ger ledning är NJA 1990 s. 168. Rättsfallet gällde huruvida intrång 

hade skett i ett mönster avseende ett saxverktyg. Högsta domstolen konstaterade att det 

skillnadskrav som gäller vid registreringen av ett mönster har en direkt motsvarighet i 

det skillnadskrav som bestämmer ett mönsters skyddsomfång. För att bedöma hur stort 

skyddsomfång ett mönster har ska en jämförelse göras mellan det aktuella mönstret och 

de mönster som fanns vid registreringstillfället av detta mönster enligt Högsta domsto-

len. På så vis kan formgivningens ståndpunkt vid registreringsansökan visas.  

En jämförelse gjordes således mellan saxverktyget och de mönstren som fanns vid regi-

streringsansökan av detta. Jämförelsen visade att enstaka formelement liknade tidigare 

saxverktyg. Det fanns dock sådana betydande skillnader att det aktuella saxverktygets 

helhetsintryck framstod som så pass egenartat att det förtjänade ett normalt eller genom-

snittligt skyddsomfång. 

Efter att domstolen hade bestämt saxverktygets skyddsomfång, bedömdes om den på-

stådda efterbildningen skiljde sig utseendemässigt på ett sådant väsentligt sätt att den 

inte omfattades av skyddsomfånget. Vid denna bedömning granskade Högsta domstolen 

först vad som var karaktäristiskt för det aktuella saxverktyget. Därefter granskades om 

de karaktäristiska dragen även fanns hos den påstådda efterbildningen och om de skill-

nader som fanns förändrade helhetsintrycket på ett sådant sätt att det inte var fråga om 

intrång. Bedömningen i rättsfallet var att efterbildningen föll inom saxverktygets 

skyddsomfång och intrång hade således skett i mönsterrätten. 

I rättfallet framhölls att skyddsomfånget ska vara normalt eller genomsnittligt. Härige-

nom får anses visat att den särskilda bedömningen som ska göras för möbler inte skulle 

göras för de aktuella saxverktygen. Möbler torde således ha ett ännu större skyddsom-

fång än verktyg.
119

 

Medan det i förarbeten och praxis framhålls att det gäller ett särskilt högt skillnadskrav 

för möbler, framhålls det i doktrin att möbelbranschen är mönstertät med ett stort antal 

registreringar. Enligt doktrin får mönstertätheten till följd att flertalet möbler har ett 

tämligen snävt skyddsomfång. I realiteten innebär det att det endast finns ett skydd mot 

rena efterbildningar.
120

 

                                                 
119

 Levin, Mönsterrätt i HD, JT 1990–91, s. 104. 

120
 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens – upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, 

namn, firma, otillbörlig konkurrens, s. 212. 
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3 Skydd för möbeldesign som upphovsrättslig 
brukskonst 

Det följande kapitlet kommer att behandla hur möbeldesign kan skyddas som upphovs-

rättslig brukskonst. 

3.1 Inledning 

Genom upphovsrättens skydd för brukskonst skyddas en möbels yttre form.
121

 Till 

skillnad från mönsterrätten i ML och registrerade gemenskapsformgivningen i EG-FGF, 

som förutsätter ett registreringsförfarande, uppstår det upphovsrättsliga skyddet form-

löst i och med möbelns skapande.
122

 Ytterligare en skillnad är att det upphovsrättsliga 

skyddet gäller från skapandetillfället intill utgången av det sjuttionde året efter upp-

hovsmannens bortgång.
123

 Det ska påpekas att en möbel kan skyddas genom URL, ML 

och EG-FGF samtidigt.
124

 

För att kunna utreda vilket skydd möbeldesign ges mot efterbildning genom upphovsrät-

ten måste först utredas vilka möbler som kan skyddas härigenom. Kravet för att erhålla 

upphovsrättsligt skydd är att möbeln har verkshöjd.
125

 Avgörande härför är den skillnad 

möbeln uppvisar i förhållande till vad som tidigare skapats och till vad som senare kan 

tänkas skapas. Det får avgöras i varje enskilt fall hur stor skillnaden måste vara.
126

 Det 

får idag anses som relativt oklart hur kravet på verkshöjd ska tillämpas på möbler och 

alster av brukskonst.
127

 Utvecklingen i rättspraxis har lett till att det upphovsrättsliga 

skyddet är relativt generöst, där individuellt utformade möbler erhåller ett upphovsrätts-

ligt skydd. För att balansera denna generösa inställning minskas dock skyddsomfång-

et.
128

 

Kapitlet kommer först att behandla hur verkshöjdsbegreppet ska tillämpas på möbler. 

Härvid behandlas bl.a. dubbelskapandekriteriets betydelse för bedömningen av verks-

höjden. Kapitlet avslutas med en redogörelse för skyddsomfångets relation till verks-

höjden där det bedöms vilka efterbildningar som kan anses som olovliga. 
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 SOU 1965:61 s. 173. 

122
 Levin, Lärobok i immaterialrätt – upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU 

och internationellt, s. 68. 

123
 43 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). 
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 10 § ML och art. 96 (2) EG-FGF. 
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 SOU 1965:61 s. 208. 

126
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3.2 Krav på verkshöjd 

3.2.1 Självständighet, originalitet och resultatet av en skapande verk-
samhet 

I 1 § URL ställs två krav för att en möbel ska erhålla upphovsrättsligt skydd. Kraven är 

att det är fråga om ett ”verk” som är ”skapat”. Att i lagtexten närmare ange vilka krav 

som ska vara uppfyllda för upphovsrättsligt skydd har ansetts svårt.
129

 Med uttrycket 

”verk” avses ett krav på att möbeln ska ha en viss grad av självständighet och originali-

tet. Det innebär dock inte att en ”konstnärlig värdesättning” ska göras. Enligt förarbete-

na är ”även ett dåligt verk ett ››verk››”. Uttrycket ”skapat” innebär att upphovsmannen 

ska ha skapat en egen möbel och inte endast reproducerat en äldre möbel.
130

 

För att en möbel ska skyddas av upphovsrätten krävs således att den har en viss själv-

ständighet, originalitet och är ett resultat av en skapande verksamhet.
131

 Dessa krav bru-

kar sammanfattas under termen verkshöjd.
132

 Det överlämnades dock till rättsvetenska-

pen och praxis att närmare bedöma vad som ska anses ligga i dessa krav. I förarbetena 

uppgavs dock att det upphovsrättsliga skyddet ska anpassas till utvecklingen, så att även 

nya former kan få upphovsrättsligt skydd.
133

 

I och med införandet av ML år 1970 skärptes kraven på verkshöjd. Att kraven skärptes 

berodde på att ML var tänkt att utgöra ett fullgott skydd för de produkter som tidigare i 

viss mån fått fångas upp av upphovsrätten. Innan införandet av ML ansågs upphovsrät-

ten som det enda möjliga skyddet och därför ställdes inte särskilt höga krav på konst-

verksegenskaper.
134

 I förarbetena kungjordes att skärpningen av verkshöjdskravet med-

förde att de tre senaste domarna från Högsta domstolen,
135

 som behandlat brukskonstfö-

remål, inte längre skulle vara skyddade av URL. För dessa föremål skulle numera ML 

utgöra ett lämpligt skydd då dessa enligt de skärpta kraven, inte kan anses uppnå verks-

höjd.
136

  

I förarbetena påpekas att det är av synnerlig vikt att kraven på konstnärlighet och indi-

viduell prägel följs i den praktiska tillämpningen. Att möbeln är ett konstnärligt verk 

bör uppfattas av såväl personer med särskild utbildning och yrkeserfarenhet på 

konstområdet som av andra främst de som är verksamma inom tillverkning av konstin-

dustriprodukter. De sistnämnda ska kunna uppfatta att möbeln är ett konstnärligt verk 

”vid ett seriöst beaktande och efter information från sakkunnigt håll”.
137
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3.2.2 Dubbelskapandekriteriet 

Det är i många fall svårt att bedöma om en möbel uppnår verkshöjd. Till hjälp finns där-

för det s.k. dubbelskapandekriteriet. Härigenom bedöms om en möbel hade kunnat 

framkomma även genom annans självständiga skapande. Om så är fallet anses möbeln 

inte ha den individuella karaktär som krävs för verkshöjd. Det får anses att dubbelska-

pandekriteriet gör verkshöjdsbedömningen mer lättförstålig och genomförbar.
138

 

Sannolikheten för dubbelskapande är större för möbler och brukskonst än för exempel-

vis bildkonst. Möbelformgivare måste ta hänsyn till funktionen, vilket innebär att val-

möjligheterna inte är lika stora som vid formgivningen av ett fritt konstverk.
139

 Dubbel-

skapandekriteriet har en avgörande betydelse för vilka krav som ska ställas på individu-

ell prägel och originalitet. Om för låga krav ställs medförs en risk för dubbelskapan-

de.
140

  

Genom NJA 2004 s. 149 får anses klarlagt att dubbelskapandekriteriet endast ska utgöra 

en hjälpregel. Dubbelskapandekriteriet ska således inte ges någon självständig betydelse 

för om verkshöjd föreligger, utan endast vara till hjälp vid bevisvärderingen. Kriteriet 

kan också vara till hjälp vid bedömningen av hur brett ett verks skyddsomfång är. 

3.2.3 Högsta domstolens bedömning av verkshöjd 

För att förstå hur kravet på verkshöjd ska tillämpas får ledning hämtas från praxis. Det 

är dock bara ett fåtal rättsfall från Högsta domstolen rörande brukskonst som är avgjor-

da efter ML:s införande. Inget av dessa rättsfall behandlar möbler. Därför får ledning 

hämtas från rättfall som rör andra typer av brukskonstsföremål. 

Det första rättsfallet efter ML:s införande som behandlar upphovsrättsligt skydd för 

brukskonst är NJA 1994 s. 74 (Smultron-fallet).
141

 Rättsfallet gällde ett smultronmöns-

ter avsett för textilier, skapat av konstnären Lena Boije. I likhet med tingsrätten, hovrät-

ten och Svensk Forms Opinionsnämnd ansåg Högsta domstolen att smultronmönstret 

hade en sådan särprägel och självständighet som krävdes för verkshöjd. Mönstret var 

skapat av naturalistiska och välkända komponenter, varför mönstrets innehåll inte var 

unikt. Särprägeln bestod istället i upphovsmannens konstnärliga sätt att utnyttja de se-

dan tidigare välkända komponenterna. Någon närmare ledning för vad som ska granskas 

vid verkshöjdbedömningen gavs inte av Högsta domstolen.  

Verkshöjd kan således föreligga trots att det handlar om redan välkända komponenter. 

Avgörande är om de välkända komponenterna kombinerats på ett individuellt, balanse-

rat och konstnärligt sätt. 

En liknande bedömning gjorde Högsta domstolen i NJA 1995 s. 164. Rättsfallet gällde 

om en stickad tunika var upphovsrättsligt skyddad. Det konstaterades att ML inte, så 

som var tänkt, kunnat ge brukskonstprodukter ett tillfredsställande skydd. Det fanns där-

för ett behov av att skydda modeprodukter genom upphovsrätten. För upphovsrättsligt 
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skydd krävdes dock att modeprodukter inte enbart var baserade ”på fackkunskap, god 

smak och enkla variationer av välkända modeidéer av mer rutinartad karaktär”. Det 

krävdes originalitet och självständighet i skapandet samt en individuell och konstnärlig 

formgivning. Enligt Högsta domstolen fanns från samhällssynpunkt starka anledningar 

att försöka stoppa särskilt långtgående efterbildningar. Formgivningar som var kompe-

tenta och seriösa skulle uppmuntras. 

Enligt Högsta Domstolen var den stickade tunikan upphovsrättsligt skyddad, då den ge-

nom sin balans mellan olika sticktekniker och kombinationen av överdelen och en mera 

utsvängd underdel, uppvisade en sådan individualitet och konstnärlighet som krävdes 

för verkshöjd. 

I NJA 1995 s. 631
142

 konstaterade Högsta domstolen att en porslinsservis uppnått 

verkshöjd. Dekoren, som skapats av designern Pia Rönndahl, bestod av ett allmogein-

spirerat mönster. Bedömningen var att formkompositionen och balansen mellan form 

och färg gav den individuella och konstnärliga gestaltning som krävdes för verkshöjd. 

Även här var det således fråga om redan kända komponenter som genom formgivarens 

konstnärlighet uppnått verkshöjd. 

I NJA 2004 s. 149 behandlades frågan om en ritning kunde omfattas av upphovsrätten 

och uppnådde verkshöjd. Ett grundläggande krav för verkshöjd förklarades vara att pro-

dukten har ”höjt sig till en viss grad av originalitet och självständighet”. Det krävs såle-

des en viss distans från föregångarna. Vad upphovsrätten är tänkt att skydda är av stor 

betydelse vid verkshöjdsbedömningen enligt Högsta domstolen. Det upphovsrättsliga 

skyddet omfattar inte verkets innersta kärna, d.v.s. ämnet, motivet eller idén. Vidare 

omfattas inte tankar, erfarenhetsrön eller uppgifter om fakta som presenteras i verket. 

Den självständighet och originalitet som verket uppvisar i dessa hänseenden är således 

utan betydelse vid verkshöjdsbedömningen. Av betydelse är istället den konkreta form 

verket fått genom en skapande process. 

Rättsfallet tydliggör således att det står alla fritt att formge exempelvis en stol, då den 

innersta kärnan inte är upphovsrättsligt skyddad. Om stolens konkreta form skiljer sig 

från föregångarna på ett sådant sätt att den får en viss grad av originalitet och självstän-

dighet anses den dock vara upphovsrättsligt skyddad.  

NJA 2009 s. 159 är ett nytt rättsfall från Högsta domstolen som behandlade verkhöjd 

och brukskonst. Fallet gällde frågan huruvida Mini Maglite-ficklampan var upphovs-

rättsligt skyddad. Frågan om IKEA hade gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång när de 

sålde en liknande ficklampa beviljades dock inte prövningstillstånd. 

Högsta domstolen konstaterade att utvecklingen inom området för brukskonst lett till att 

det numera får anses gälla ett något sänkt krav för att uppnå verkshöjd. Enligt Högsta 

domstolen skiljer sig dock inte verkshöjdskravet väsentligt från de krav som annars 

gäller för upphovsrättsligt skydd. Det får fortfarande anses gälla ett högre krav än det 

som gällde före ML:s införande.  

Enligt Högsta domstolen kan ett något lägre krav på verkshöjd för brukskonst än för an-

nan konst i vissa fall motiveras med att variationsmöjligheterna kan vara begränsade. 

Likaså kan ett sänkt krav motiveras med intresset av att produkter som har varit föremål 

                                                 
142

 För bild se bilaga 5. 



 Skydd för möbeldesign som upphovsrättslig brukskonst 

 
23 

för en kompetent och medveten formgivning ges ett adekvat skydd. Det som, enligt 

Högsta domstolen, närmast kan tala emot ett lägre verkshöjdskrav är att konkurrensen 

och produktutvecklingen kan hämmas. Enligt domstolen bör detta dock beaktas genom 

ett begränsat skyddsomfång.
143

 

Högsta domstolen gick sedan in på bedömningen av om Mini Maglite-ficklampan var 

upphovsrättsligt skyddad. Högsta domstolen konstaterade att själva idén att göra en liten 

ficklampa inte kunde skyddas av upphovsrätten. Det som istället kunde få upphovsrätts-

ligt skydd var den konkreta och individuella utformningen idén hade fått. Högsta dom-

stolen resonerade på ett liknande sätt som i NJA 1994 s. 74 och konstaterade att Mini 

Maglite-ficklampans olika formelement var för sig inte kunde anses nya eller originella. 

De tidigare kända formelementen kunde dock användas och kombineras på ett sådant 

sätt att formen som helhet förtjänade upphovsrättsligt skydd. 

Enligt Högsta domstolen uppvisade Mini Maglite-ficklampan inte en hög grad av själv-

ständighet. Samtidigt fick funktionen vägas in i bedömningen, då den inneburit en be-

gränsning i formgivningen. Enligt Högsta domstolen gav Mini Maglite-ficklampan ”ett 

annorlunda helhetsintryck” än dess föregångare. Vidare var helhetsintrycket att lampan 

var något mer än bara ett funktionellt objekt. Högsta domstolen bedömde även att det 

framstod som sannolikt att ficklampan skulle få en delvis annan utformning om någon 

annan skulle ha formgivit den. Högsta domstolen hänvisade därefter till Svensk Forms 

Opinionsnämnds uttalanden att det är fråga om en välavvägd formgivningsinsats. Mini 

Maglite-ficklampan ansågs av Högsta domstolen uppfylla kravet på verkshöjd. Högsta 

domstolen avslutade med uttalandet att det är fråga om ett gränsfall. Någon närmare 

förklaring till varför det är ett gränsfall ges inte. 

I rättsfallet får anses klarlagt att Högsta domstolen förespråkar ett lägre verkshöjdskrav. 

Exakt hur lågt detta krav är får nog närmast bedömas från fall till fall. Följden får i alla 

fall anses vara att fler möbler kommer att kunna skyddas genom upphovsrätten. Samti-

digt kommer möblernas skyddsomfång att minska, vilket får till följd att möbler kan ha 

ett mer likt utseende, utan att det bedöms som upphovsrättsintrång. Vidare kan utläsas 

att det är helhetsintrycket som är avgörande för om verkshöjd föreligger eller inte. Be-

dömningen ska således inte göras detalj för detalj. Vidare får Svensk Forms Opinions-

nämnds yttranden anses ha fått en stärkt ställning genom att Högsta domstolen hänvisar 

till Opinionsnämndens yttrande gällande verkshöjdsbedömningen. 

I rättsfallet uppmärksammades dessutom vad som får anses som den största problemati-

ken gällande hur en möbels immateriella skydd ska utformas, förhållandet mellan å ena 

sidan behovet av att en kompetent och medveten formgivning ges ett adekvat skydd, å 

andra sidan behovet av konkurrens och produktutveckling. Det kan anses att en formgi-

vare som har designat en genial och nyskapande möbel borde skyddas. Samtidigt kan 

det anses att det inte är rätt att formgivaren av en nyskapande möbel ges vad som när-

mast kan betraktas som en ensamrätt till en form. Genom rättsfallet får anses att Högsta 

domstolen förespråkar att behovet av produktutveckling och konkurrens lämpligen till-

godoses genom att skyddsomfånget begränsas. 
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3.2.4 Svensk Forms Opinionsnämnds bedömning av verkshöjd 

Vid sidan av rättspraxis från Högsta domstolen kan Svensk Forms Opinionsnämnd ytt-

randen ge ledning för hur verkshöjden ska bedömas för möbler. Svensk Forms Opini-

onsnämnd har i ett flertal yttranden bedömt skyddet för möbler.  

Vad som kan tala för att verkshöjd föreligger är enligt Svensk Forms Opinionsnämnd att 

möbelns form anses vara ny och banbrytande samtidigt som den har en konstnärlighet. 

Så var fallet för en av designern Peter Opsvik formgiven barnstol, TRIPP TRAPP.
144

 

Svensk Forms Opinionsnämnd ansåg att stolens huvudform, en skev L-form, var helt ny 

för sittmöbler av detta slag. Det bedömdes att formgivning i helhet kännetecknades av 

konstnärlig individualitet och självständighet. 

En liknande bedömning gjordes gällande en annan barnstol, Robust-stolen.
145

 Det an-

sågs att Robust-stolen gav uttryck för ett helt nytt tänkande. Stolen uppvisade sådan sä-

kerhet och barnvänlighet som inte var känd sedan tidigare, bl.a. genom att stolen hade 

inåtvinklade gavlar och stora träkulor på den horisontella staven framför sitsen. I kom-

bination med att proportionerna var välbalanserade ansågs att stolens helhetsintryck vi-

sade en särprägel. Stolen bedömdes även vara ett resultat av självständigt konstnärligt 

skapande och verkshöjd förelåg således. 

Även för liggfåtöljen LC 4 framhölls att formspråket ansågs som banbrytande, då den 

inte varit beroende av tidigare skapelser.
146

 Liggfåtöljens mattlackade bärande konstruk-

tion med de karaktäristiska benen och den förkromade sittkorgen samverkade på ett så-

dant sett att den gav ett särpräglat helhetsintryck. Följden var att liggfåtöljen bedömdes 

uppnå verkshöjd.  

Även i de fall en möbel inte har en banbrytande form kan verkshöjd föreligga. I dessa 

fall beaktas bl.a. konstnärligheten. En klappstol med en enkel form, närliggande de tra-

ditionella kraven för klappstolar, ansågs genom sina proportioner och linjespel ge en 

form som enligt Opinionsnämnden uppvisade en tillräcklig konstnärlig självständighet 

för verkshöjd.
147

 Formen bedömdes således inte som banbrytande, ändå uppnådde den 

verkshöjd. Avgörande för verkshöjden var istället vilket helhetsintryck möbelns sam-

manställda egenskaper gav. Dessutom var risken för dubbelskapande av viss betydelse. 

I yttrandet ansåg Opinionsnämnden att helhetsintrycket var att enskildheterna samver-

kade harmoniskt och okomplicerat på ett särpräglat sätt, i förhållande till de variations-

möjligheter som fanns. 

Även gällande stolen EA 108 lade Svensk Forms Opinionsnämnd vikt vid om detaljerna 

harmoniserade med varandra.
148

 Enligt Opinionsnämnden fick stolen anses som en mo-

dern möbelklassiker. Särskilt utmärkande är de svängda förkromade aluminiumbågarna 
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som harmoniserar väl med den förkromade aluminiumfoten och armstöden. Enligt Opi-

nionsnämnden gav stolens stomme ett visuellt lätt och behagligt intryck, vilket förstärk-

tes av tyget på sitsen och ryggstödet. Bedömningen var att det stod helt klart att EA 108 

uppfyllde kraven på verkshöjd.  

Vid bedömningen av om bokhyllan Book 6 uppnådde verkshöjd konstaterade Svensk 

Forms Opinionsnämnd att bokhyllan kännetecknades av välarbetade detaljer och ett en-

kelt kvadratiskt formspråk.
149

 Enligt Opinionsnämnden hade bokhyllan en sådan logisk 

avvägning i måtten och detaljerna att den klart var ett uttryck för konstnärligt självstän-

digt skapande och särprägel. Bokhyllan hade enligt Opinionsnämndens bedömning så-

ledes verkshöjd. 

Det finns även yttranden från Svensk Forms Opinionsnämnd där kraven på verkshöjd 

inte anses uppfyllda. Även dessa är av intresse för att förstå hur verkshöjdskravet ska 

tillämpas för möbler. 

I yttrande nr 165
150

 ansågs att den i yttrandet aktuella stolen utgjorde ett exempel på 

vårdad formgivning som inte uppnådde verkshöjd. Även här lades vikt vid helhetsin-

trycket av egenskaperna i formgivningsdetaljerna. Enligt Opinionsnämnden uppvisade 

inte helhetsintrycket en konstnärlig individualitet och självständighet. Det gick inte att 

utesluta dubbelskapande av stolens form. 

Inte heller bordsskivan, i Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande nr 180,
151

 ansågs vara 

upphovsrättsligt skyddad. Enligt Opinionsnämnden var bordsskivan geometrisk intres-

sant och även en materialbesparande idé. Formen hade dock inte den självständighet 

och originalitet som krävdes för verkshöjd. 

Yttrande nr 182
152

 gällde en av Poul Eskildsen formgiven solsäng som hopfälld även 

kunde användas som bord. Solsängen hade tre olika konkreta former som bedömdes var 

för sig av nämnden. Av vikt vid bedömningen var om formen skiljde sig från föregång-

arna i tillräcklig utsträckning. Ingen av de tre formerna ansågs skilja sig i tillräcklig ut-

sträckning, varför verkshöjd inte uppnåddes.                   

3.2.5 Avslutande kommentarer 

Det är i dagsläget inte är helt klart hur verkshöjdskravet ska tillämpas på möbler och 

inte på andra brukskonstföremål heller för den delen. Oklarheten får dock anses ha 

minskat i och med NJA 2009 s. 159.
153

 Det får anses att utvecklingen har lett till ett nå-
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got sänkt verkshöjdskrav,
154

 vilket får till följd att fler möbler kommer kunna uppnå 

verkshöjd och därmed erhålla upphovsrättsligt skydd. Klart får även anses vara att möb-

lernas helhetsintryck är avgörande. Om detta bedöms som konstnärligt särpräglat ska 

verkshöjd anses föreligga. 

Att uttrycket verkshöjd används för att beskriva vad som krävs för upphovsrättsligt 

skydd kan därmed vara något förvirrande, då det ger associationer till att ett högt krav 

gäller för upphovsrättsligt skydd. I praktiken gäller dock generellt sett ett lågt krav.
155

 I 

dagsläget är det således oftare frågan om hur omfattande skyddsomfång en möbel ska 

ha, än om en möbel är skyddsbar.  

För att förstå vad som krävs för att en möbel ska uppnå verkshöjd ska framhållas att det 

står alla fritt att formge en stol eller ett bord. Det som istället kan skyddas genom URL 

och därmed kan uppnå verkshöjd är den konkreta form som möbeln har fått genom 

formgivarens skapande verksamhet. Det är denna form som ska skilja sig från föregång-

arna genom att ha ”höjt sig till en viss grad av originalitet och självständighet”.
156

 Det 

som avgör om en möbel har verkshöjd varierar från fall till fall och ofta grundar sig be-

dömningen på subjektiva värderingar.  

Vidare ska betydelsen av Svensk Forms Opinionsnämnds yttrandens uppmärksammas. 

Värdet av Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden har varit omdiskuterat.
157

 Domsto-

larna har ändock fäst stor vikt vid yttrandena från Svensk Forms Opinionsnämnd vid 

verkshöjdsbedömningen. Såvitt känt är det bara vid en verkshöjdsbedömning som dom-

stolarna varit av annan åsikt än Opinionsnämnden. Fallet som bedömdes av både tings-

rätten och hovrätten gällde en bogserbåt.
 
Svensk Forms Opinionsnämnd ansåg, till skill-

nad från både tingsrätten och hovrätten, att båten var upphovsrättsligt skyddad. Att 

domstolarna frångått Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden vid bedömningen av en 

båt kan inte tillmätas stor vikt vid bestämmandet av vilket värde Svensk Forms Opini-

onsnämnd har för möbler, då frågan länge varit osäker.
158

 Genom NJA 2009 s. 159 får 

det anses att Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden gällande verkshöjdsbedömning-

en bör ges ökad betydelse. I dagsläget får det anses tveksamt om det är lönt att ifrågasät-

ta Opinionsnämndens verkshöjdsbedömning.
159
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3.3 Skyddsomfånget balanserar låg verkshöjd 

3.3.1 Avgörande för vilka efterbildningar som är olovliga 

Bedömningen av en möbels skyddsomfång blir allt viktigare, då det i dagsläget får an-

ses ställas ett tämligen lågt verkshöjdskrav. En låg verkshöjd balanseras av att möbelns 

skyddsomfång begränsas. För att avgöra vilket skydd möbeldesign har gentemot efter-

bildning, är den centrala frågan därmed hur skyddsomfånget ska bedömas.  

I lagtexten anges att upphovsrätten ger formgivaren till en skyddad möbel en ”uteslu-

tande rätt att förfoga över verket” enligt 2 § 1 st. URL. Formgivaren har således en en-

samrätt att utnyttja möbeln genom att ”framställa exemplar av det och genom att göra 

det tillgängligt för allmänheten” se 2 § 1 st. URL. Ensamrätten gäller i såväl ursprung-

ligt som ändrat skick.
160

  

Den som företa sig det som är förbehållet upphovsmannen utan tillstånd gör sig skyldig 

till upphovsrättsintrång och kan bl.a. dömas till fängelse eller bli skadeståndsskyldig.
161

 

I förarbetena påpekas att skyddsomfånget i vissa fall inte är särskilt stort.
162

 Ett sådant 

fall anses särskilt vara när det konstnärliga skapandet varit begränsat på grund av att 

hänsyn måste tas till den praktiska funktionen. I dessa fall finns endast skydd mot efter-

bildningar som är mycket nära originalet. Vid formgivning av möbler måste hänsyn tas 

till att möbeln ska fungera i praktiken. Formgivaren är således till viss del begränsad i 

sitt konstnärliga skapande, vilket får till följd att möbelns skyddsomfång kommer att 

begränsas i motsvarande mån.
163

 Som nämnts under avsnitt 3.2.2 kan dubbelskapande-

kriteriet vara till hjälp för att bestämma en möbels skyddsområde.
164

 

För att kunna bestämma en möbels skyddsomfång måste beaktas att en möbels innersta 

kärna inte kan skyddas av URL. Här avses möbelns ämne, motiv eller idé. Vidare är de 

uttrycksmedel, d.v.s. teknik, stildrag och manér, som används inte skyddbara.
165

 Det är 

således fritt att utnyttja dessa, då de inte skyddas av URL. Mer konkret innebär detta 

bl.a. att alla får göra en soffa som är inspirerad av 1500-talet med de stildrag som då 

gällde. Det som istället kan vara skyddat av URL är den konkreta form som uppkommit 

genom en formgivares konstnärliga skapande.
166

 

3.3.2 Högsta domstolens bedömning av skyddsomfång 

För att få en förståelse för hur ett lågt verkshöjdskrav vägs upp av ett snävt skyddsom-

fång får rättspraxis analyseras. De rättsfall som behandlas här har i viss mån redan be-

handlats under avsnitt 3.2.3 beträffande kravet på verkshöjd. 
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Att skyddsomfånget ska bestämmas med hänsyn till verkets originalitet framkom i 

NJA 1994 s. 74.
167

 Högsta domstolen uttalade att upphovsrätten kan betecknas som ett 

formskydd, vilket skyddar den konkreta, bestämda form som upphovsmannen skapat. 

Det upphovsrättsliga skyddet omfattar således inte själva idén att avbilda en smultron-

planta. Skyddet omfattar istället ”idén sådan den kommit till uttryck i Lena Boijes indi-

viduella utformning av mönstret.”. Skyddsomfånget får bedömas med hänsyn till 

mönstrets originalitet. 

Det aktuella smultronmönstret hade skapats av naturalistiska och välbekanta komponen-

ter. Högsta domstolen konstaterade att innehållet således inte var unikt, särprägeln be-

stod istället i upphovsmannens konstnärliga sätt att utnyttja komponenterna. Enligt 

Högsta domstolen fick skyddsområdet därmed anses vara relativt begränsat. Skyddet är 

dock mer än bara ett skydd mot direkt kopiering. Skydd ska även ges gentemot annat 

mönster som ”sett som en helhet, företer en påfallande likhet med det skyddade verket.” 

Högsta domstolen konstaterade att smultronmönstret och efterbildningen, ett jord-

gubbsmönster, hade flera skillnader i detaljerna, men vid en helhetsbedömning kunde 

mönstren ändå framstå som lika. Högsta domstolen antog därefter att efterföljaren tagit 

fram sitt mönster i medvetande om smultronmönstrets popularitet och kommersiella 

framgång. Ändå gjorde Högsta domstolen, till skillnad från tingsrätten, hovrätten och 

Svensk Forms Opinionsnämnd, bedömningen att olikheterna sammantagna var så stora 

att efterföljaren, jordgubbsmönster, inte kunde anses ligga inom smultronmönstrets 

skyddsomfång. Något intrång hade således inte skett enligt Högsta domstolen.  

Av rättsfallet framgår att Högsta domstolen förespråkar en låg verkshöjd, vilken balan-

seras av ett i motsvarande mån begränsat skyddsomfång, där originaliteten avgör 

skyddsomfånget. Det är således numera ofta fråga om hur omfattande en möbels 

skyddsomfång är och inte om kravet på verkshöjd är uppfyllt. Alla möbler har således 

inte samma skyddsomfång, utan detta får bedömas från möbel till möbel och är beroen-

de av originaliteten. Vidare får det anses klarlagt att upphovsrätten i vilket fall som helst 

ska vara mer än bara ett skydd mot direkt kopiering. Skydd ska även ges gentemot möb-

ler som ger påfallande lika helhetsintryck. Det är således möblernas helhetsintryck som 

ska jämföras vid bedömningen av om en möbel omfattas av en annan möbels skydds-

omfång.  

Högsta domstolens bedömning kan dock ifrågasättas. Det antogs att efterföljaren med-

vetet tagit fram sin formgivning med anledningen av smultronmönstrets popularitet och 

kommersiella framgång samt att mönstren vid en helhetsbedömning kunde framstå som 

lika.  Det kan verka märkligt att detta inte utgör tillräcklig grund för intrång och olovlig 

efterbildning. 

I debatten som följde efter Högsta domstolens avgörande framfördes bl.a. att det får an-

ses att den ensamrätt som upphovsrätten medför endast kan motiveras i de fall en balan-

sering skett mot behovet av den effektiva konkurrensen och andra samhällsintressen. I 

och med att balansering ska ske, får det anses att ensamrätten, d.v.s. en möbels skydds-

omfång, inte kan omfatta mer än vad den aktuella möbeln anses ha tillfört i förhållande 

till vad som redan finns på marknaden.
168

 När det gäller möbler och brukskonst krävs 
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för kommersiell framgång normalt att möbeln, vid sidan av att fungera, även är anpas-

sad till rådande stil och trend. Stil och trender skapas ofta av dem som anses ledande 

inom möbelbranschen och efterbildas därefter av andra. Om upphovsrätten skulle vara 

omfattande skulle följden bli att bara den som är först i en stil eller trend skulle få 

skydd. Från allmän samhällssynpunkt är en sådan lösning inte acceptabel, då den skulle 

leda till påtagliga konkurrensbegränsningar.
169

 

Verkshöjdskravets förhållande till skyddsområdet har även behandlats i 

NJA 2009 s. 159. Högsta domstolen anser att genom att en produkt ges ett smalt 

skyddsomfång kan den återhållande verkan som upphovsrätten annars kan ha på kon-

kurrensen och produktutvecklingen begränsas. Enligt Högsta domstolen är det som re-

gel svårförenligt med URL och dess syften att begränsa skyddsomfånget till ren avbild-

ning. I 2 § URL anges nämligen att skyddet omfattar rätten att framställa exemplar av 

verket och göra detta tillgängligt för allmänheten, i såväl ursprungligt som ändrat skick. 

Högsta domstolen konstaterar att när ett verk uppvisar verkshöjd men inte har en hög 

originalitet begränsas skyddsomfånget. Skyddet ska dock fortfarande omfatta mer än 

ren avbildning.  

Den i fallet aktuella Mini Maglite-ficklampan hade enligt Högsta domstolen verks-

höjd.
170

 Högsta domstolen konstaterade dock att skyddsomfånget var begränsat. Samti-

digt meddelade även Högsta domstolen att det är fråga om ett gränsfall. Högsta domsto-

len återförvisade slutligen målet till hovrätten för fortsatt handläggning där det får avgö-

ras om IKEA gjort sig skyldig till intrång i Mini Maglite-ficklampans upphovsrätt.  

Frågan är dock om tvisten verkligen kommer att lösas i hovrätten. Troligtvis vill IKEA 

att tvisten ska lösas utanför domstol, eftersom IKEA då har kontroll över skadestånds-

nivån och slipper risken att förknippas med plagiering. Frågan är dock om Mag tillåter 

detta.
171

 

I rättsfallet får det i alla fall anses klart att en möbels skyddsomfång inte kan begränsas 

till enbart ett efterbildningsskydd, då detta inte kan anses förenligt med URL:s lydelse 

eller syfte. En möbels upphovsrättsliga skydd ska således alltid anses omfatta mer än 

bara efterbildning. Avgörande för hur långt det upphovsrättsliga skyddet för en möbel 

sträcker sig är den originalitet möbeln uppvisar. 

3.3.3 Svensk Forms Opinionsnämnds bedömning av skyddsomfånget 

Yttranden från Svensk Forms Opinionsnämnd har betydelse för förståelsen av en mö-

bels skyddsomfång. Även dessa yttranden har i viss mån behandlats under avsnitt 3.2.4 

angående verkshöjden. 

I yttrande 170
172

, ansågs FLEXI-stolen som en nära efterbildning av TRIPP TRAPP. 

FLEXI-stolen byggde på TRIPP TRAPP:s idéer och de skillnader som fanns i ryggstö-
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dens form och ett tillagt stöd på benen ändrade inte helhetsintrycket. FLEXI-stolen skul-

le därmed anses falla inom TRIPP TRAPP-stolens skyddsomfång.  

Det är intressant att Svensk Forms Opinionsnämnd har valt att stödja sin bedömning på 

att efterbildningen bygger på originalets idéer. Som tidigare nämnts kan idéer inte vara 

upphovsrättsligt skyddade.
173

 

Om en möbel vid lanseringstillfället anses vara revolutionerande och nyskapande samt 

om den anses ha blivit en klassiker anses skyddsområdet vara relativt brett. Detta var 

fallet i yttrande 196
174

 för Robust-stolen. Stolen Impolex byggde enligt Opinionsnämn-

den på samma principuppbyggnader och proportioner som Robust-stolen. Enligt form-

givaren av Robust-stolen var det t.o.m. möjligt att bygga ihop en halv Robust-stol med 

en halv Impolex-stol. Det fanns dock små skillnader mellan stolarna, men då Robust-

stolen ansågs ha ett brett skyddsomfång var Impolex-stolen en olovlig efterbildning. 

Det har uppmärksammats av Svensk Forms Opinionsnämnd att de variationsmöjligheter 

som en formgivare har vid formgivningen av en möbel ska påverka skyddsområdet. I 

sex yttranden
175

 bedömdes om sex stycken olika klappstolar utgjorde olovliga efterbild-

ningar av klappstolen Viken. 

Viken ansågs i Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande nr 152
176

 vara upphovsrättsligt 

skyddad. Skyddsområdet för Viken skulle dock anses snävt, eftersom variationsmöjlig-

heterna vid utformandet av en klappstol är begränsade. Enligt Svensk Forms Opinions-

nämnd var det avgörande för huruvida efterbildningarna var olovlig om de drag som ka-

raktäriserade originalet även fanns hos de påstådda efterbildarna. I två av yttrandena an-

sågs stolarna som olovliga efterbildningar eftersom den för Viken särpräglade formen 

även återfanns hos dessa två stolar.
177

 De fyra stolarna som inte ansågs som olovliga ef-

terbildningar hade samtliga skillnader som påverkade helhetsintrycket på så vis att det 

inte var fråga om intrång i upphovsrätten.
 178

 

En liknande bedömning gjorde Opionsnämnden i yttrande nr 200
179

 gällande en bokhyl-

la. Det ansågs inte vara fråga om intrång i upphovsrätten då de uttryck som särpräglade 

originalet och som gav dess helhet upphovsrättsligt skydd inte fanns hos den påstådda 

efterbildningen. Därför ansågs den tveklöst falla utanför originalets skyddsområde. 
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4 Jämförelse av skyddsmöjligheterna 

För att lättare förstå likheterna och skillnaderna samt fördelarna och nackdelarna mel-

lan mönsterrätten, gemenskapsformgivningen och upphovsrätten jämförs skydden i det-

ta kapitel. I kapitlet klarläggs vilka krav som ställs för att en möbel ska skyddas och hur 

skydden uppkommer. Dessutom anges de olika skyddstiderna. Slutligen behandlas 

skyddsomfånget. Viktigt att komma ihåg är att en möbel kan vara skyddad av ML, EG-

FGF och URL samtidigt.  

4.1 Vilka möbler som skyddas och skyddets uppkomst 

Det finns skillnad mellan de olika skydden redan i fråga om skyddets uppkomst. Upp-

hovsrätten och den oregistrerade gemenskapsformgivningen i EG-FGF uppkommer 

formlöst, d.v.s. ingen registrering krävs för att erhålla skyddet.
180

 En skillnad mellan 

dessa två är dock att upphovsrätten gäller inom Sverige medan den oregistrerade ge-

menskapsformgivningen gäller inom hela EU.
181

 Mönsterrätt genom ML och registrerad 

gemenskapsformgivning genom EG-FGF kräver däremot ett registreringsförfarande.
182

 

Mönsterrätten ger skydd inom Sverige medan den registrerade gemenskapsformgiv-

ningen ger skydd inom hela EU.
183

 

Även kraven för att få skydd skiljer sig mellan de olika lagstiftningsprodukterna. För 

upphovsrättsligt skydd krävs att möbeln har s.k. verkshöjd.
184

 Avgörande för ML och 

EG-FGF är istället att möbeln är ny och särpräglad.
185

  

Med verkshöjd avses krav på att möbeln har viss självständighet, originalitet och är ett 

resultat av en skapande verksamhet.
186

 Dessutom krävs att möbeln har en konstnärlighet 

med bl.a. väl avvägda proportioner.
187

 Till hjälp för att utreda om en möbel uppnår 

verkshöjd finns det s.k. dubbelskapandekriteriet. Härigenom prövas om en möbel även 

hade kunnat framkomma genom annans självständiga skapande. Om så är fallet anses 

möbeln inte ha en sådan självständighet som krävs för verkshöjd.
188

  Det ska framhållas 

att verkshöjdskravet idag får anses sänkt enligt NJA 2009 s. 159. Ofta bedöms individu-

ellt utformade möbler ha verkshöjd.
189
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Någon motsvarighet till dubbelskapandekriteriet finns dock inte för ML eller EG-FGF. 

För att avgöra om en möbel är ny och särpräglad får två separata bedömningar göras. 

För att avgöra om möbeln är ny, ska en jämförelse göras på detaljnivå mellan den aktu-

ella möbeln och de tidigare möbler som finns. Härigenom bedöms om de skillnader som 

finns är mer än oväsentliga. Det får anses att de flesta skillnader är mer än oväsentliga, 

varför det oftast inte är ett problem för en möbel att uppfylla nyhetskravet.
190

 

För att avgöra om möbeln är särpräglad, är möbelns helhetsintryck däremot avgörande. 

Härigenom avgörs om det helhetsintryck som möbeln ger en kunnig och upplyst möbel-

användare skiljer sig från det helhetsintryck varje annan möbel ger.
191

 Det ska påpekas 

att en kunnig möbelanvändare känner till vilka variationsmöjligheter en möbelformgiva-

re har och denne lägger därför störst vikt vid att bedöma de delar där variationsmöjlig-

heterna inte är begränsade.
192

 Det får anses att det inte är helt klart hur stor skillnad som 

krävs gentemot tidigare möbler. I förarbetena anges att skillnaden när det gäller möbler 

ska vara extra stor.
193

 I de få rättsfall som finns har detta krav upprätthållits.
194

 I doktrin 

framhålls dock att möbelbranschen är mönstertät med ett stort antal registreringar, där-

med anses ett lågt skillnadskrav gälla.
195

 

Det får dock anses att det inte krävs samma konstnärlighet för mönsterrätten och ge-

menskapsformgivningen som för upphovsrätten. Tanken vid införandet av ML var näm-

ligen att den skulle ge skydd åt de möbler som inte har den konstnärlighet som krävs för 

upphovsrättsligt skydd. När ML senare anpassades till mönsterdirektivet kan denna 

grundläggande tanke inte anses förändrad. Det får därmed anses svårare att erhålla upp-

hovsrättsligt skydd för en möbel än skydd genom ML och EG-FGF.
196

 Verkshöjdskra-

vet får genom utvecklingen i rättspraxis anses vara något sänkt. Ett stort antal möbler 

kommer därmed att kunna skyddas genom URL, ML och EG-FGF samtidigt.
197

 

4.2 Skyddstid 

En stor skillnad mellan skydden och även en anledning till att olika krav ställs på mö-

beln för att erhålla skydd är skyddstiden. Med skyddstid avses den tid möbeln har rätts-

ligt skydd mot efterbildning. 

Genom upphovsrätten skyddas en möbel från skapandetillfället t.o.m. det sjuttionde året 

efter upphovsmannens bortgång. Det upphovsrättsliga skyddet för en möbel gäller såle-

des i över 70 år.
198
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Skyddstiden i ML och för den registrerade gemenskapsformgivningen i EG-FGF är där-

emot begränsad till maximalt 25 år. Mönstret registreras i femårsperioder och maximalt 

kan skydd ges för fem perioder.
199

 

Den oregistrerade gemenskapsformgivningen i EG-FGF är främst avsedd för produkter 

med kort livslängd och därför är skyddet begränsat till tre år från det att möbeln första 

gången görs tillgänglig.
200

 

Slutsatsen som kan dras av skyddstiden är således att det är mest fördelaktigt för form-

givaren att skyddas genom URL, då den ger i särklass längst skyddstid. 

4.3 Skyddsomfång 

En klar skillnad som föreligger mellan skyddsmöjligheterna är att skyddet för en oregi-

strerad gemenskapsformgivning är begränsad till att hindra ren efterbildning. Med ren 

efterbildning avses att efterbildningen inte är ett resultat av ett oberoende och skapande 

arbete. Vidare ska kunna antas att formgivaren rimligen kände till den efterbildade mö-

beln.
201

 

När det gäller att jämföra skyddsområdet mellan å ena sidan URL, å andra sidan ML 

och registrerade gemenskapsformgivning blir det däremot svårare.  Klart är i alla fall att 

skyddsomfånget är bredare för dessa tre, än för den oregistrerade gemenskapsformgiv-

ningen.
202

 

Enligt lagtexten innebär upphovsrätten ett skydd för möbeln i såväl ursprungligt som 

ändrat skick eller i annan litteratur- eller konstart och även i översättning och bearbet-

ning.
203

 Skyddet genom ML och EG-FGF omfattar enligt lagtexten ”varje annat mönster 

som inte gör ett annat helhetsintryck på en kunnig användare än det registrerade mönst-

ret”.
204

 

I förarbeten till URL framhålls att skyddsomfånget ska anses vara begränsat i de fall 

formgivaren haft begränsade variationsmöjligheter.
205

 Även för ML och EG-FGF ska 

variationsmöjligheterna beaktas när skyddsomfånget bestäms.
206

  

Genom praxis har framkommit att en möbels upphovsrättsliga skyddsomfång ska be-

dömas med hänsyn till verkets originalitet.
207

 För ML och EG-FGF är bestämmelsen om 

skyddsomfånget utformad i överensstämmelse med bestämmelsen om särprägel.
208
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Även för ML och EG-FGF torde skyddsomfånget bestämmas till viss del av originalite-

ten, eller närmare bestämt beroende på vilken skillnad möbeln har gentemot andra möb-

ler. En möbels skyddsomfång är således olika för olika möbler, vilket innebär att 

skyddsomfånget måste bestämmas från fall till fall.
209

 

Det upphovsrättsliga skyddsomfånget ska omfatta mer än bara direkt kopiering. 

Skyddsomfånget ska även omfatta möbler som sedda som en helhet ger ett påfallande 

likt helhetsintryck.
210

 Även här finns således en likhet med ML och EG-FGF, då de 

också ger skydd gentemot möbler som inte ger ett annat helhetsintryck än den skyddade 

möbeln.
211

 

För mönsterrätten i ML och den registrerade gemenskapsformgivningen i EG-FGF ska, 

enligt förarbetena och rättspraxis, ett tämligen strängt krav på särprägel gälla för möb-

ler. En möbels skyddsomfång ska därmed anses vara bredare än vad som normalt gäll-

er.
212

 Enligt doktrin gäller dock det omvända. Där sägs att möbelbranschen är mönster-

tät, vilket får till följd att flertalet möbler har ett relativt snävt skyddsomfång. I realiteten 

ges sålunda inte sällan endast skydd mot rena efterbildningar.
213

 

För samtliga skyddsmöjligheter får dock anses att bedömningen av en möbels skydds-

omfång blir allt viktigare. Problemet idag är ofta inte att få skydd, då möbler ofta ges 

skydd genom URL, ML och EG-FGF. Problemet är istället att bedöma hur långt skyd-

det sträcker sig, d.v.s. vilket skyddsomfång en möbel har. 

Det får dock anses lämpligt att skyddsomfången är olika breda för, å enda sidan upp-

hovsrätten, å andra sidan mönsterrätten och gemenskapsformgivningen. Om skyddsom-

fången inte skiljer sig åt kan det inte anses lämpligt att ha olika skyddsinstrument. 
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5 Skyddsbehov för verksamma inom möbeldesign 

I detta kapitel presenteras de intervjuer som genomförts med idag verksamma möbelde-

signföretag.  

5.1 Inledning 

Intervjuer har genomförts med representanter från tre möbeldesignföretag. Syftet är att 

bedöma vilka skyddsbehov verksamma möbeldesignföretag har. Företag med varieran-

de omsättning valts ut för att få en förståelse för om behoven skiljer sig beroende på fö-

retagens storlek.
214

 Frågor har ställts kring tre centrala frågeställningar rörande hur före-

taget arbetar med sin egen design, hur de skyddar sin design och vad de anser om efter-

bildning.
215

 

5.2 Möbeldesignföretag 1 

Omsättning 2008: 19 407 tkr. 

Antal anställda: 14 st. 

Datum för intervju: 20 oktober 2009. 

För företaget är möblers design av yttersta betydelse. Formgivning och design får anses 

vara företagets kärnverksamhet. Att ha en medveten formgivning är centralt för företa-

get. Företaget strävar efter att ha ett eget formspråk genom vilket det ska framgå vilka 

möbler som tillhör företaget. 

Vid framtagandet av en ny formgivning är det av vikt för företaget att den nya formgiv-

ningen inte ger associationer till en befintlig möbel, eftersom företaget anser att det då 

är fråga om en olovlig efterbildning. Vid de tillfällen företaget arbetar med att formge 

en vanligt förekommande möbeltyp, exempelvis en skalstol, är det viktigt för företaget 

att reflektera över vad de kan tillföra möbeltypen som denna inte redan har. De övervä-

ger även om det om det verkligen finns något att förbättra och om det därmed ens är nå-

gon idé att formge ännu en möbel av detta slag. Målet för företaget är att möbeln ska få 

en helt ny form.  

På frågan om hur mycket inspiration som ska anses godtaget att hämta från föregångare 

anser företaget att det absolut inte kan anses acceptabelt att så mycket inspiration häm-

tas att efterbildningen associeras med föregångaren. Samtidigt anser företaget att det 

kan anses godtaget att sådana referenser hämtas från en föregångare att det istället blir 

fråga om en hälsning eller hyllning till föregångaren. Det krävs då en viss medvetenhet 

vid formgivningen av att det är en hälsning till föregångaren som avses. Företaget anser 
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att hänsyn även måste tas till att det är svårt att få ensamrätt till en form. Vissa delar 

måste även andra få ta del av.  

Vid bedömningen av om det är fråga om en olovlig efterbildning anser företaget sam-

manfattningsvis att en central fråga är vad sannolikheten är att formgivaren har kommit 

fram till möbeln på egen hand. 

Skyddet för design är en viktig fråga för företaget. De anser även att de har ett ansvar 

gentemot sina formgivare att skydda möblerna. Företaget har mönsterskyddat sina möb-

ler och den ursprungliga formgivaren har sin upphovsrätt knuten till möbeln. 

Företaget har varit utsatt för viss efterbildning men har dock aldrig varit inblandade i 

någon domstolstvist. De har istället löst problemen med efterbildning genom att skicka 

brev till dem som gör för nära efterbildningar enligt företaget. Företaget tycker att det är 

tråkigt att deras möbler efterbildas, samtidigt kan det ses som en bekräftelse på att de 

har gjort något bra.  

Vad gäller det skydd som finns idag anser företaget att lagtexten i sig ger sken av att 

möbler har ett bra skydd. När sedan lagtexten tillämpas praktiskt anser företaget att till-

lämpningen blir alltför försiktig. Företaget tycker att det är till fördel med ett verks-

höjdsbegrepp. Enligt företaget ska ett högt verkshöjdskrav gälla för upphovsrättsligt 

skydd. Vid bedömningen av verkshöjden tycker företaget att konstnärligheten i en mö-

bel ska beaktas. Vidare tycker företaget att verkshöjd ska innebära att möbeln har identi-

tet och särart, d.v.s. att den har självständighet i förhållande till föregångare.  

Företaget anser att en möbel ska ges ett brett skyddsomfång. De anser att en sträng 

verkshöjdsbedömning ska resultera i ett brett skyddsomfång för de möbler som ges 

rättsligt skydd. De anser även att skyddsomfånget ska vara beroende av om möbelns 

form anses som helt ny när den formges. Om så är fallet ska skyddsomfånget vara sär-

skilt omfattande. 

Företaget har även synpunkter på att företagen själva bär ansvaret för att motverka ef-

terbildning. De anser att detta är en tung börda för företagen att bära. En samlande part 

som kontrollerar och stoppar efterbildningar skulle vara av värde. Företaget ser gärna att 

Svensk Form gavs detta ansvar. Ett komplement till Svensk Form är branschorganisa-

tionen Trä- och Möbelindustriförbundet som skulle kunna ha en uppgift att bevaka in-

trång. Vidare anser de att återförsäljare av möbler har visst ansvar genom att inte sälja 

kopior av möbler. Företaget menar att företag som Svenssons i Lammhult är viktiga för 

företag av deras typ, då dessa aldrig skulle ta in en kopia i sitt sortiment. 

Enligt företaget är ett stort problem att det immaterialrättsliga skyddet för en möbel är 

beroende av såväl en juridisk som en konstnärlig bedömning. Företaget anser att det 

finns en diskrepans mellan juridiskt utbildades och konstnärligt utbildades värderingar. 

Företaget ser gärna att den konstnärliga bedömningen ges central betydelse och uttryck-

er samtidigt en tveksamhet till att denna ska bedömas av jurister utan konstnärlig skol-

ning. Företaget anser att organisationer som Svensk Form är utmärkta då de bedömer 

möblerna ur ett mera konstnärligt perspektiv. Enligt företaget är det därför lämpligt att 

använda Svensk Form som sakkunnig i tvister.  

Förutom det lagstadgade skyddet anser företaget att möblerna har ett visst skydd genom 

den relativt komplicerade teknik som används vid tillverkningen.  De som har för avsikt 
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att kopiera företagets möbler måste även ha tillgång till en sådan teknik, vilket således 

till viss del skyddar mot efterbildning av möblerna.  

Företaget tycker även att stark publicitet i media kan ge en möbel visst skydd. Företa-

gets erfarenhet är att de som sysslar med efterbildning sällan ger sig på en etablerad 

modell. Företaget menar istället att det är svårare för mindre företag att skydda sig då de 

inte är lika etablerade. 

5.3 Möbeldesignföretag 2 

Omsättning 2008: 62 851 tkr. 

Antal anställda: 52 st. 

Datum för intervju: 26 oktober 2009. 

Även för möbeldesignföretag 2 är möblers formgivning av central betydelse. Företaget 

lägger stor vikt vid formgivningen och vid vilka formgivare de arbetar med. De strävar 

efter att deras varumärke ska förknippas med design och formgivning. 

Företaget arbetar huvudsakligen på två olika sätt då de tar fram ny formgivning. An-

tingen lämnar en formgivare förslag på en färdig produktidé som den själv har arbetat 

fram eller så tar företaget kontakt med en formgivare och vill ha förslag på formgivning 

av en möbel som ska lösa ett problem som företaget har identifierat.  

På frågan om företaget hämtar inspiration från föregångare när en ny formgivning arbe-

tas fram blir svaret både ja och nej. Företaget arbetar med formgivning av möbeltyper 

som redan finns tillgängliga på marknaden och hämtar således inspiration från före-

gångare vad gäller själva grundidén, exempelvis att formge ett runt soffbord. Utifrån 

den grundidén skapas sedan en helt ny formgivning med en helt ny form anpassad till 

den funktion möbeln ska fylla.  

Företaget anser således att det ska vara godtaget att använda universella saker från före-

gångare. Avgörande är att företaget gör detta till sitt eget och inte förknippas med någon 

annan formgivare eller företag. För företaget är det viktigt att inte förknippas med efter-

bildning och det har funnits tillfällen då en möbel har tagits tillbaka på mässor eftersom 

risk föreligger att den aktuella möbeln är för lik en föregångare. 

Företaget är emot all form av efterbildning och anser att möbelbranschen generellt sett 

har samma inställning. Enligt företaget finns dock även en grupp som har en mera libe-

ral inställning till efterbildning. 

I dagsläget är det rättsliga skyddet för företagets möbler inte en prioriterad fråga. Till 

viss del beror detta på att en del av deras möbler mönsterregistreras av en stiftelse. 

Andra anledningar är att företaget inte har tillräcklig kunskap och att företaget inte har 

varit inblandad i någon efterbildningstvist. Ytterligare ett skäl torde vara att företaget 

arbetar med relativt enkla former, en medveten enkelhet som företaget uttrycker det. En 

sista anledning kan även vara att företaget endast är verksamma i Sverige och Norge. 

Företaget förklarar att de förmodligen ändrar inställningen till skyddet den dag något 

händer och frågorna aktualiseras. I dagsläget är istället formen viktigare än skyddet och 

företaget ser inte efterbildarna som sina största konkurrenter.  
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Företaget anser att uppsåtet är avgörande för bedömningen av vad som är en olovlig ef-

terbildning. En olovlig efterbildning är enligt företaget det fall där efterbildaren riktar 

sig till samma marknad och kunder med samma typ av produkt, som är mer än snarlik 

den ursprungliga möbeln. En sämre kopia kan dock göra originaldesignen bättre.  

Enligt företaget är svårt att förena konstnärlighet och juridik. Konstnärer och formgivare 

tänker i andra tankebanor än jurister. Det upphovsrättsliga skyddet, som ska ta hänsyn 

till en möbels konstnärlighet, är därför särskilt svårt att tillämpa. Eftersom skyddet är 

svårtillämpat anser företaget att det skulle vara till fördel om någon form av förenkling 

skedde så att alla kan dra nytta av det rättsliga skyddet. 

Företaget anser att det ska vara deras ansvar att kontrollera att deras möbler inte utsätts 

för någon olovlig efterbildning. De anser således inte att någon central organisation ska 

tillsättas för att kontrollera detta. 

Om företaget skulle utsättas för olovlig efterbildning är förhoppningen att det ska räcka 

att kontakta företaget i fråga. Den svenska möbelbranschen får ses som en liten bransch 

där alla känner alla och många problem rörande efterbildning löses utanför domstolarna. 

Företaget påpekar dock att säljorganisationer där detta inte kan anses gälla. 

Företaget har även åsikter om Svensk Forms Opinionsnämnd. Företaget tycker att 

nämnden egentligen är bra men de ifrågasätter opartiskheten. Upplevelsen är att Svensk 

Forms Opinionsnämnd ofta tar den ursprungliga formgivarens parti. Företaget anser att 

även företagens branschorganisation, Trä- och Möbelindustriförbundet, är bra och kan 

stötta vid intrångsproblem.  

5.4 Möbeldesignföretag 3 

Omsättning 2008: 153 283 tkr. 

Antal anställda: 105 st. 

Datum för intervju: 10 november 2009. 

Även för möbeldesignföretag 3 är design av yttersta betydelse. De ser det som sitt 

främsta konkurrensmedel och strävar ständigt efter att ligga i framkant vad gäller de-

sign. Företaget anser att problemen med efterbildning bara blir större, något de inte tror 

att de är ensamma om att tycka. Att motverka efterbildning är kostsamt för företaget och 

ofta slutar det med att de inte får någon ersättning för intrång. 

När företaget tar fram en ny möbeldesign utgår de främst ifrån hur deras kollektion ser 

ut idag och funderar över vad som saknas. De söker således vanligtvis aktivt efter ny 

design och kontaktar formgivare angående vad de söker. Det händer även att formgivare 

ger förslag på en möbeldesign, som företaget egentligen inte söker efter, men möbeln är 

så tilltalande att den tas in i kollektionen. Företaget arbetar även aktivt på mässor där 

unga designers knyts till företaget. 

På frågan om de hämtar inspiration från föregångare vid formgivningen av en möbel an-

ser de att de blickar både framåt och bakåt. De anser att de har ett arv från företagets 

grundare som de ska vårda. Viktigt för företaget är dock att göra möbler som är i fram-

kant. De anser inte att det är tillåtet att en ny möbel liknar en tidigare möbel. Företaget 

tycker dock att det är godtaget att hämta inspiration från en annan möbeltyp vid form-

givningen.  
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Skyddet för företagets möbler är viktigt, men samtidigt påpekas att det är svårt att skyd-

da möbler. De anser att mönsterskyddet inte fungerar alls, varför de valt att inte möns-

terskydda sina möbler. Företagets uppfattning är att en efterbildning måste vara otroligt 

lik originalet för att den ska anses som olovlig enligt ML. Ytterligare ett problem med 

mönsterrätten är att kraven på nyhet och särprägel inte granskas före registreringen en-

ligt företaget. Därmed kan en mönsterrätt inte vara mycket värd. Upphovsrätten anser de 

fungerar bättre då den är förhållandevis enkel att styrka.  

Företaget skulle därför gärna se en förändring av mönsterskyddet, där en möbels 

skyddsomfång var bredare. Idag anser de att små skillnader räcker för att en efterbild-

ning inte ska anses olovlig enligt ML. De skulle även gärna se en förstärkt upphovsrätt, 

men hur den ska utformas har de inte närmare svar på. 

De anser att det ska krävas originalitet för att en möbel ska få skydd. För att förstå inne-

börden av vilken originalitet som krävs tycker de att dubbelskapandekriteriet är till 

hjälp. Om någon annan, vid samma tidpunkt, kan skapa samma möbel saknas originali-

tet. De kan dock inte uttala sig kring om de krav som ställs idag är tillräckliga eller inte, 

då de inte anser att de har kunskap om skyddet. Företaget har dock fått viss kunskap ge-

nom de tvister som de har varit inblandade i. Företaget inriktar sig istället på att sälja 

möbler och överlämnar juridiken till andra. Företaget håller sig dock uppdaterade be-

träffande om annan möbel är för lik deras, genom att kontrollera kataloger och liknande. 

Om så skulle vara fallet skickar de i första hand varningsbrev till företaget i fråga. I vis-

sa fall har detta inte varit tillräckligt, utan de har varit tvungna att gå längre. De har 

dock aldrig varit inblandade i en domstolstvist, utan uppgörelse har gjorts utanför dom-

stol. Troligen kommer dock företaget att inom snar framtid påbörja en process mot ett 

danskt möbelföretag gällande en av företagets möbler. Förhoppningen är att efterbild-

ningen genom upphovsrätten ska anses olovlig. Företagets möbel får anses som helt 

nyskapande, då det inte finns några möbler som liknar den nu aktuella. Det finns även 

en annan efterbildning till den aktuella möbeln som säljs av ett svenskt företag. Skillna-

derna är dock så stora att företaget inledningsvis endast kommer att skicka varnings-

brev. 

Företaget anser att initiativet ska komma från dem i de fall det kan vara fråga om en 

olovlig efterbildning. Det kan inte anses som rimligt att någon annan håller fritt från ef-

terbildning åt dem. Att det därefter skulle kunna finnas en något bekvämare väg har inte 

företaget något emot. Eventuellt skulle Trä- och Möbelindustriförbundet ha en stödjan-

de verksamhet där de med sin erfarenhet skulle kunna bedöma och råda hur det brukar 

gå till i en liknande situation. Företaget är även positivt inställda till Svensk Forms Opi-

nionsnämnd och uppfattar den som kunnig och opartisk och därmed lämplig till att be-

döma om en möbel har verkshöjd. 

De anser att det är fråga om en olovlig efterbildning i de fall känslan är att möbeln är lik 

en annan. De anser att argument om vilka skillnader som finns exempelvis gällande 

kurvor och vinklar inte har betydelse, om känslan ändå är att möbeln liknar någon annan 

möbel. Företaget påpekar dock att en teknik inte kan skyddas och ger som exempel en 

skalstol, som de flesta idag har i sina kollektioner. Alla har rätt att göra en skalstol, men 

den får inte ge känslan av en annan skalstol som redan finns. Uttrycket och utformning-

en av exempelvis skalet måste vara så pass säreget att stolen inte kopplas ihop med nå-

gon annan. 
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Företaget ser även vissa positiva aspekter på efterbildning, bara efterbildningen inte går 

alltför långt. Det kan vara positivt för originalet om efterbildningar florerar i pressen. 

Problemet är just när efterbildning går för långt och att det därmed inte går att skilja på 

originalet och efterbildningen. En dålig efterbildning som förväxlas med originalet ger 

dålig publicitet. Företaget anser dessutom att om alla får göra exempelvis Mini Maglite-

ficklampan mister originalet sin kraft. 

 



 Skydd för möbeldesign idag och framtida behov 

 
41 

6 Skydd för möbeldesign idag och framtida behov 

Uppsatsens syfte är att utreda vilket skydd möbeldesign har mot efterbildning genom 

upphovsrätten i URL, mönsterrätten i ML och gemenskapsformgivningen i EG-FGF. 

Syftet är även att utreda om dagens skydd är anpassat till möbeldesignföretagens be-

hov. För att kunna besvara syftet utreds och analyseras inledningsvis vilka möbler som 

kan skyddas genom URL, ML och EG-FGF. Här utreds kraven som ställs för att möbeln 

ska vara skyddsbar. Därefter undersöks hur brett skyddsomfånget kan anses vara och 

därmed hur skyddad en möbel är mot efterbildning. I kapitlet analyseras sedan vilka 

förändringar av det rättsliga skyddet för möbeldesign som är önskvärda inför framti-

den. Slutligen presenteras en slutsats. 

6.1 Skydd mot efterbildning idag 

6.1.1 Vilka möbler erhåller skydd? 

Det är inte alla möbler som skyddas mot efterbildning. För att kunna utreda vilket skydd 

möbler har mot efterbildning genom ML, URL och EG-FGF måste därför först utredas 

vilka möbler som är skyddsbara. Kraven som ställs för skydd skiljer sig mellan å ena si-

dan mönsterrätten och gemenskapsformgivningen, å andra sidan upphovsrätten. Det får 

anses att det ställs högre krav för att en möbel ska få skydd av upphovsrätten än av 

mönsterrätten och gemenskapsformgivningen. Att så är fallet får anses lämpligt efter-

som upphovsrätten ger en längre skyddstid än mönsterrätten och gemenskapsformgiv-

ningen. Att olika krav ställs får även anses lämpligt för att det överhuvudtaget ska anses 

meningsfullt att olika skyddsinstrument finns.  

Kraven för att en möbel ska skyddas som mönsterrätt eller gemenskapsformgivning är 

att den är ny och särpräglad. Det får anses svårare för en möbel att vara särpräglad än att 

vara ny. Vid nyhetsbedömningen bedöms på detaljnivå om möblerna skiljer sig. Skill-

naderna som beaktas här är exempelvis om armstöden eller höjden skiljer sig. För att 

skillnaderna inte ska anses som enbart oväsentliga krävs egentligen bara att det inte är 

fråga om en direkt kopia, vilket innebär att en möbel ofta är att anse som ny. Det kan 

tyckas överflödigt att det för skydd ställs ett krav på att möbeln är ny. I de fall möbeln 

inte kan anses som ny kan den oftast inte heller anses som särpräglad. Särprägelsbe-

dömningen är således som regel den avgörande och det kan därför anses tillräckligt att 

endast granska en möbels särprägel. 

Vid särprägelsbedömningen tas fler rekvisit in i bedömningen, varför denna bedömning 

är svårare. De uttryck som får anses som avgörande är helhetsintryck, kunnig användare 

och variationsmöjligheter. Det får anses att det största problemet för särprägelsbedöm-

ningen är att bestämma hur stor skillnad från tidigare möbler som egentligen krävs för 

att en möbel ska anses särpräglad. Enligt förarbeten och Högsta domstolens praxis ska 

ett särskilt högt skillnadskrav gälla för möbler. Enligt doktrin gäller i praktiken dock det 

omvända. Här anges att möbelbranschen har ett stort antal mönsterregistreringar, vilket 

har lett till att det idag ställs ett lågt skillnadskrav. Frågan är dock vilken linje som kan 

anses vara det rätta. I ingresserna till mönsterdirektivet och EG-FGF anges att helhetsin-

trycket tydligt ska skilja sig. Vad detta får för konsekvens i praktiken är dock svårt att 

förutse. Det ska observeras att både förarbetena och rättspraxis från Högsta domstolen, 

där det framhållits att ett högt skillnadskrav ska gälla, är relativt gamla. Det senaste 

rättsfallet där det påpekades att ett högt skillnadskrav ska gälla för möbler är från år 

1990. Rättspraxisen från OHIM, som är betydligt färskare, får anses ställa ett lägre krav 
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på skillnad än vad autonoma svensk praxis gör. OHIM:s rättspraxis har dock inte be-

dömt skillnadskravet gällande möbler, varför det är ovisst om skillnadskravet skiljer sig 

för möbler. Förmodligen skiljer det sig, eftersom hänsyn ska tas till vilken bransch 

mönstret används i.  

Ledning för vilket skillnadskrav som ska anses gälla får närmast sökas i lagstiftningens 

syften, vilka är att uppmuntra till nyskapande inom formgivning av möbler. Genom att 

formgivaren ges en ensamrätt är det tänkt att formgivaren lättare ska få tillbaka invester-

ingar som denne gjort vid skapandet av formgivningen. Samtidigt har påpekats att en-

samrätten kan leda till konkurrensbegränsningar om ensamrätten blir för stor. Om syftet 

med lagstiftningen följs får det anses att ensamrätten inte är alltför konkurrensbegrän-

sande. I de fall det är fråga om nyskapande eller utveckling av en redan existerande 

form ska skydd medges. I de fall en möbel inte anses som nyskapande, utan endast kan 

anses efterbilda en form som är skapad av någon annan, ska skydd inte medges. Det får 

således närmast bedömas från fall till fall om en möbel är nyskapande i förhållande till 

tidigare möbler. 

Det får anses önskvärt med ett avgörande från Högsta domstolen där det klargörs vilka 

krav som ställs för att särprägeln ska vara uppfylld. Förhoppningsvis följer Högsta dom-

stolen syftena med mönsterrätten och därmed uppmuntrar till nyskapande inom möbel-

design. Om en möbel inte har tillfört något nytt i förhållande till tidigare möbler kan 

särprägelskravet inte vara uppfyllt. 

För att en möbel ska skyddas av upphovsrätten är kraven något annorlunda. Det får an-

ses att kraven är högre för upphovsrättsligt skydd än för skydd genom ML och EG-FGF, 

då det bl.a. krävs en högre grad av konstnärlighet. Detta får anses lämpligt då upphovs-

rätten bl.a. ger en möbel en längre skyddstid. 

Ett väsentligt uttryck för att bedöma om en möbel skyddas är verkshöjd. Det är inte alla 

gånger lätt att bedöma om en möbel har verkshöjd. Genom praxis får det anses att kra-

ven på verkshöjd har sänkts. I nuläget får det upphovsrättliga skyddet anses relativt ge-

neröst, där individuellt utformade möbler uppnår verkshöjd. Det kan ifrågasättas om 

detta är lämpligt, då det får anses viktigt att verkshöjdskravet inte är alltför lågt. Upp-

hovsrätten ska fortfarande ställa högre krav på en möbels konstnärlighet än vad möns-

terrätten och gemenskapsformgivningen gör. Om så inte är fallet kan det inte anses mo-

tiverat att behålla olika rättsliga skydd. 

Ett annat skäl till varför det är viktigt att verkshöjdskravet inte är för lågt är att verks-

höjden påverkar en möbels skyddsomfång. Om verkshöjden är hög, ska samtidigt 

skyddsomfånget vara omfattande. Det får anses lämpligare att de möbler som förtjänar 

det ska ges ett tillfredsställande skyddsomfång, än att många möbler ges upphovsrätts-

ligt skydd. För de möbler som uppvisar en låg konstnärlighet kan istället mönsterrätten 

eller gemenskapsformgivningen utgöra ett lämpligt skydd.  

I dagsläget får anses att verkshöjdsbedömningen är förhållandevis subjektiv där de sak-

kunnigas personliga åsikter är styrande. Vad som avgör om en möbel har verkshöjd va-

rierar således från fall till fall och ofta är förutsebarheten låg. Att öka förutsebarheten är 

svårt, då alla möbler är unika och uppfattas olika beroende på vem som ser dem. Det får 

dock anses att verkshöjdsbedömningen är mer beroende av en konstnärlig bedömning 

än en juridisk. Det får därför anses lämpligt att Svensk Forms Opinionsnämnd även i 

fortsättningen bedömer om en möbel uppnår verkshöjd. Opinionsnämnden får anses väl 
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lämplig att bedöma verkshöjden då den besitter både konstnärlig och juridisk kompe-

tens. Samtidigt har den i över 270 yttranden gjort bedömningar gällande upphovsrätt för 

brukskonstföremål, vilket är betydligt fler bedömningar gällande upphovsrätten än vad 

Högsta domstolen har gjort. Att som Högsta domstolen gjorde i NJA 2009 s. 159, då 

den hänvisade till Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden, får därmed anses korrekt. 

Genom att ge Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden en betydelse får det anses att 

det på ett förhållandevis smidigt och billigt sätt kan bedömas om en möbel har uppnått 

verkshöjd. 

Vidare får även det s.k. dubbelskapandekriteriet anses lämpligt, då det konkretiserar 

verkshöjdsbedömningen som annars kan verka oklar och svårtillämpad. Samtidigt får 

det anses lämpligt att dubbelskapandekriteriet inte ges en självständig betydelse för om 

en möbel har verkshöjd. Om så var fallet skulle möbler, som egentligen inte uppfyller 

de faktiska kraven för verkshöjd, kunna få upphovsrättsligt skydd enbart baserat på att 

ingen annan kan formge en likadan möbel. Det är viktigt att möbeln fortfarande anses 

ha konstnärlighet, originalitet och är resultat av en skapande verksamhet. 

6.1.2 Vilka efterbildningar anses som olovliga? 

Efter att ha utrett vilka möbler som är skyddsbara är nästa steg att utreda vilket skydds-

omfång en möbel erhåller. Det är således här det utreds hur skyddad en möbel är mot ef-

terbildningar genom ML, EG-FGF och URL. 

Det får anses att bedömningen av en möbelns skyddsomfång blir allt viktigare. I det se-

naste rättsfallet från Högsta domstolen, NJA 2009 s. 159, angavs att ett begränsat 

skyddsomfång kan minska den tillbakahållande effekt immaterialrätten kan ha på kon-

kurrens och produktutveckling. Rättsfallet rörde visserligen det upphovsrättsliga skyd-

det. Skyddsomfånget får dock anses ha samma betydelse för mönsterrätten i ML och 

gemenskapsformgivningen i EG-FGF. Samtidigt kan sägas att bedömningen av en mö-

bels skyddsomfång inte sällan är subjektiv och skönsmässig, varför det närmast får av-

göras från fall till fall om en efterbildning är olovlig. Att bedömningen av vad som idag 

anses viktigast, d.v.s. skyddsomfånget, är i det närmaste subjektiv kan tyckas märkligt. 

Samtidigt får beaktas att det är svårt att närmare precisera vad som ska anses avgörande 

för en möbels skyddsomfång, då bedömningen är beroende av möbeln i fråga.  

Vilket skyddsomfång en möbel har utreds separat för varje skyddsmöjlighet, eftersom 

skyddsomfånget skiljer sig åt. Den oregistrerade gemenskapsformgivningen i EG-FGF 

analyseras först. Därefter utreds vilket rättsligt skydd den registrerade gemenskaps-

formgivningen i EG-FGF och mönsterrätten i ML ger. Slutligen analyseras det rättsliga 

skyddet som ges genom upphovsrätten. 

Skyddsomfånget som ges en möbel som skyddas genom den oregistrerade gemenskaps-

formgivningen i EG-FGF är, jämfört med de andra skyddsmöjligheterna, smalast. 

Skydd ges endast i tre år gentemot direkta efterbildningar av den skyddade möbeln. För 

att en efterbildning ska anses olovlig krävs därför att den som skapat efterbildningen har 

haft för avsikt att efterbilda den skyddade möbeln. 

Det får anses lämpligt att denna skyddsform är begränsad till de efterbildningar där det 

funnits en avsikt att efterbilda. Skyddstiden är kort och dessutom uppkommer det rätts-

liga skyddet automatiskt, då syftet främst är att skydda produkter med en kort livstid. 

Möbler har i de flesta fall en längre livstid än tre år, varför skyddet inte främst är avsett 
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att skydda möbler. Den oregistrerade gemenskapsformgivningen utgör därför en form 

av bonusskydd för möbler.  

Förutom avsikt att efterbilda den skyddade möbeln krävs, för att en efterbildning ska 

anses olovlig, att en kunnig användares helhetsintryck av efterbildningen inte skiljer sig 

från den skyddade möbelns helhetsintryck. Samma bedömning görs även vid faststäl-

landet av mönsterrättens och den registrerade gemenskapsformgivningens skyddsom-

fång. Analysen som följer är därför giltig för samtliga tre skyddsmöjligheter.  

Bestämmelsen om skyddsomfånget korresponderar med bedömningen av om en möbel 

är särpräglad, se avsnitt 6.2.1. Samma avvägningar som görs vid särprägelsbedömning-

en ska därför göras vid bedömningen av en möbels skyddsomfång. Skillnaden är dock 

att jämförelse ska göras med senare formgivna möbler och inte tidigare formgivna möb-

ler som görs vid särprägelsbedömningen. Särprägeln påverkar även skyddsomfånget 

genom att ett högt krav på särprägel resulterar i ett brett skyddsomfång. 

Problemen får anses vara de samma nu som vid bestämmandet av en möbels särprägel. 

Det största problemet får således anses vara hur stor skillnad som ska krävas mellan den 

skyddade möbeln och påstådda efterbildningar. Klart får anses vara att skyddsomfånget 

alltid ska omfatta mer än direkta kopior av den skyddade möbeln. Några andra riktlinjer 

som finns är att det är en kunnig möbelanvändares helhetsintryck som ska jämföras och 

störst vikt ska läggas vid de delar där formgivaren inte haft ett begränsat variationsut-

rymme. 

I förarbetena framhålls att ett särskilt strängt skillnadskrav ska gälla inom möbelbran-

schen, vilket får till följd att möbler ska anses ha ett större skyddsomfång än normalt. 

Enligt doktrin gäller dock motsatsen och möbler ska därför anses ha ett smalt skydds-

omfång. Syftet med mönsterskydd är att uppmuntra till nyskapande inom formgivning 

av möbler, vilket måste beaktas vid bedömningen av en möbels skyddsomfång. Det 

måste även beaktas att det inte krävs samma konstnärlighet för skydd som mönsterrätt 

eller gemenskapsformgivning som för upphovsrättsligt skydd. Det får därför anses 

lämpligt att mönsterrätten och gemenskapsformgivningen ger ett smalare skyddsomfång 

än upphovsrätten. 

Bedömningen av vilket skyddsomfång en möbel har måste göras i två steg. Först måste 

bedömas vilket skyddsomfång möbeln är berättigat till. Skyddsomfånget skiljer sig 

nämligen från möbel till möbel och avgörande får anses vara vilket förhållande möbeln 

har till tidigare möbler. Om möbeln anses helt nyskapande ska den ges ett stort skydds-

omfång. Om den däremot är nära de traditionella kraven som gäller för den aktuella 

möbeltypen ska ett smalt skyddsomfång ges. Att denna bedömning görs får anses lämp-

ligt då skyddet skiljer sig från möbel till möbel och till stor del är beroende av möbelns 

originalitet. 

Steg två är att bedöma om påstådda efterbildningar är olovliga, då de faller inom den 

skyddade möbelns skyddsomfång. Syftet med mönsterskyddet är att uppmuntra till 

nyskapande inom formgivningen av möbler. Avgörande för om en efterbildning är olov-

lig eller ej får därmed anses vara om den påstådda efterbildningen är nyskapande i för-

hållande till den skyddade möbeln. Om så är fallet får det anses att efterbildningen är 

godtagen. Om förhållandet är det omvända får det anses att efterbildningen är olovlig, 

då den i allt för hög utsträckning utnyttjar en form som skapats av någon annan. Om 

detta följs kan det inte anses att mönsterskyddet, så som ibland påstås, är alltför konkur-
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rensbegränsande eller hämmar produktutvecklingen. Det måste samtidigt iakttas att det 

får anses lämpligast att mönsterrätten och gemenskapsformgivningen även tillåter mind-

re nyskapande möbler då upphovsrätten ska ge ett bredare skyddsomfång. 

Bedömningen av vilket skyddsomfång en möbel ges genom upphovsrätten blir allt vik-

tigare, eftersom det i dagsläget ställs ett lågt verkshöjdskrav. Skyddsomfånget för upp-

hovsrättsligt skyddade möbler används att balansera det låga verkshöjdskravet. Skydds-

omfånget varierar därför från möbel till möbel och är beroende av hur originell möbeln 

är. Om en möbel har hög originalitet är samtidigt skyddsomfånget brett. Det får dock 

anses att skyddsomfånget i varje fall alltid ska omfatta mer än bara direkta kopior av 

den upphovsrättsligt skyddade möbeln. 

För att kunna bestämma hur skyddad en möbel är mot efterbildningar genom URL mås-

te först förstås att en möbels innersta kärna inte är skyddsbar. Med den innersta kärnan 

avses motiv och idé. Inte heller teknik, stildrag och manér är skyddsbara. Det som istäl-

let kan vara skyddat av upphovsrätten och således även kan leda till att en efterbildning 

är olovlig är den konkreta form som uppkommit genom en formgivares konstnärliga 

skapande.  

Avgörande för om en efterbildning är olovlig är om den ger ett påfallande likt helhetsin-

tryck. För att förstå vad som ska avses med ett påfallande likt helhetsintryck måste en 

diskussion ske rörande ensamrättens förhållande till behovet av den effektiva konkur-

rensen och andra samhällsintressen, vilket får anses som den största problematiken för 

hela immaterialrätten. Det får anses att formgivarens intressen överväger samhällets in-

tressen. Detta kan jämföras med patenträtten där samhällets intressen av att få ta del av 

en uppfinnig får anses övervägande. När det gäller möbler och brukskonst krävs för 

kommersiell framgång vanligtvis att möbeln, vid sidan av att fungera, även är anpassad 

till rådande stil och trend. Stil och trender skapas ofta av dem som bedöms som ledande 

inom möbelbranschen och efterbildas sedan av andra. Om upphovsrätten var omfattande 

skulle den som är först i en stil eller trend ges en närmast monopolliknande ställning av-

seende formen. Från allmän samhällssynpunkt kan en sådan lösning inte vara acceptabel 

då den skulle leda till påtagliga konkurrensbegränsningar. Viss efterbildning måste där-

för anses som godtagen och nödvändig. 

Det får dock betraktas som helt naturligt att direkta kopior av en möbel är olovliga, men 

frågan är hur stort skyddsomfånget ska vara därutöver. Det får anses att ju originellare 

en möbel är, desto större skyddsomfång ska möbeln ges. Samtidigt är en god riktlinje att 

en möbels skyddsomfång, inte kan omfatta mer än vad den aktuella möbeln har tillfört i 

förhållande till vad som redan finns på marknaden. Om en efterbildning har tillfört nå-

got i förhållande till den skyddade möbeln får det närmast bedömas att denna efterbild-

ning är godtagen. För att den ensamrätt som upphovsrätten medför ska vara motiverad 

ska en balansering ske gentemot behovet av den effektiva konkurrensen och andra sam-

hällsintressen.  

I det senaste rättsfallet från Högsta domstolen, NJA 2009 s. 159, konstaterades bara kort 

att det aktuella brukskonstföremålet hade ett smalt skyddsomfång. Det är därför önsk-

värt att Högsta domstolen i ett avgörande närmare klargör vilka avvägningar som ska 

göras vid en intrångssituation och vid bestämmandet av skyddsomfånget. Önskan är då 

att Högsta domstolen beaktar lagstiftningens syften, att uppmuntra till nyskapande och 

att den samtidigt fastslår att upphovsmannens intressen överväger samhällets intressen. 

Dessutom får hoppas att Högsta domstolen fastställer att skyddsomfånget ska anses re-
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lativt brett, då mönsterrätten och gemenskapsformgivningen närmast får anses lämpliga 

att ge ett smalare skyddsomfång. 

En annan intressant fråga är om Svensk Forms Opinionsnämnd är lämplig att bedöma 

det rättliga skyddsomfånget. Det har tidigare konstaterats att Svensk Forms Opinions-

nämnd är väl lämpade att bedöma om en möbel har verkshöjd. Domstolarna har dock 

fäst mindre vikt vid Svensk Forms Opinionsnämnds bedömning av intrångsfrågor, bl.a. 

skiljde sig Högsta domstolens bedömning från Svensk Forms Opinionsnämnd i NJA 

1994 s. 74 (Smultron-fallet). Bedömningen av en möbels skyddsomfång är mycket 

komplex, varför kunskap krävs om och förståelse för upphovsrättslagstiftningen och 

dess syften som helhet. Det är osäkert om Svensk Forms Opinionsnämnd har den insikt 

som krävs för att kunna göra denna svåra bedömning. 

6.2 Framtida behov 

Efter att ha fastställt vilket rättsligt skydd möbler ges gentemot efterbildning idag är 

nästa steg att analysera vilka framtida behov som finns. Från de intervjuer som genom-

förts med tre möbeldesignföretag kan utläsas att de flesta möbeldesignföretag är emot 

all form av efterbildning. Möbeldesignföretagen har dock inte alltid stor kunskap om 

vilka möjligheter som finns att rättsligt skydda möbler. De är dock medvetna om att det 

finns rättsligt skydd. Möbeldesignföretagen får därför anses vara för en förenkling av 

skyddet så att de kan få större nytta av det. Frågan är dock om det är lämpligt att det 

sker en förenkling av skyddet. Det immaterialrättsliga skyddet för en möbels utseende 

får anses vara mycket svårt att tillämpa. En konstnärlig och en juridisk bedömning ska 

kombineras med regleringarnas syften, vilket får anses komplicerat. Om skyddet förenk-

las är risken att bedömningarna blir oriktiga, då det krävs att många variabler tas in i 

bedömningen. Hur en lämplig förenkling skulle se ut är svårt att bedöma. 

En sorts förenkling som dock är möjlig och som till viss del redan finns i dag är möjlig-

heten att använda Svensk Forms Opinionsnämnd. Svensk Forms Opinionsnämnd bedö-

mer i huvudsak frågor rörande det upphovsrättsliga skyddet. Enligt dess stadgar kan den 

dock även bedöma i tvistefrågor rörande den oregistrerade gemenskapsformgivningen i 

EG-FGF. Bedömningar görs således inte gällande mönsterrätten i ML eller den registre-

rade gemenskapsformgivningen i EG-FGF. En möjlighet är således att Svensk Forms 

Opinionsnämnd även bedömer mönsterrätts- och gemenskapsformgivningsfrågor.  

Samtliga tre möbeldesignföretag är även positiva till Trä- och Möbelindustriförbundet, 

möbelindustrins branschorganisation. Att det gav möbeldesignföretagen stöd i intrångs-

frågor skulle även kunna vara till fördel. 

Företagen har i stort sett samma åsikt gällande vad som ska anses vara en olovlig efter-

bildning. En efterbildning får inte ge associationer till en redan befintlig möbel, vilket 

närmast torde innebära att en formgivare ska tillföra en möbel sitt eget formspråk och 

utveckla möbeln till det bättre. Detta är även något företagen arbetar efter då de själva 

tar fram en ny möbeldesign. Det får därför anses lämpligt att utgångspunkten är att 

skydd inte ska ges till en möbel om den inte kan anses nyskapande i förhållande till ti-

digare möbler. Samma utgångspunkt får anses gälla för efterbildningar där en efterbild-

ning ska anses olovlig om den inte har tillfört något i förhållande till tidigare möbler. 

Företagen förespråkar även att möbeldesign ska ges ett brett skyddsomfång. Det får an-

ses att det är möjligt att ge möbeldesign ett förhållandevis brett skyddsomfång genom 
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upphovsrätten. Om kravet på verkshöjd skärps kan de möbler som förtjänar det ges ett 

bredare skyddsomfång. Det får närmast anses lämpligast att kravet på verkshöjd skärps, 

då även skillnaderna ökar gentemot mönsterrätten och gemenskapsformgivningen, vil-

ket får anses önskvärt. Det får anses viktigt att tillämpningen mellan skyddsinstrumen-

ten skiljer sig åt. Om ingen skillnad finns mellan skyddens uppkomst eller det rättsliga 

skyddsomfånget kan det inte anses meningsfullt att olika skyddsmöjligheter finns. Det 

får anses lämpligt att högre krav ställs för upphovsrättsligt skydd än för skydd genom 

mönsterrätten och gemenskapsformgivningen, då upphovsrätten bl.a. ger än längre 

skyddstid. Samtidigt får det anses viktigt att mönsterrätten och gemenskapsformgiv-

ningen inte begränsas allt för mycket. De måste fortfarande ge möbler ett sådant skydd 

att formgivare vill söka mönsterskydd. I dagsläget upplever möbeldesignföretag att det i 

många fall inte är lönt att skydda sina möbler genom ML och EG-FGF just för att 

skyddsomfånget är alltför begränsat. 

Det största problemet för samtliga rättsliga skyddsmöjligheter får anses vara att hänsyn 

måste tas både till formgivarens intressen och samhällets intressen av effektiv konkur-

rens och produktutveckling. Problemet är hur långt ensamrätten ska sträcka sig. Bara för 

att formgivare har gjort en ny typ av möbel, ska det då innebära att ingen ska få göra en 

sådan möbeltyp. Om det ska vara tillåtet för andra att göra samma möbeltyp är frågan 

hur lik denna får vara för att den inte ska anses olovlig. Problemet är således egentligen 

inte vilka möbler som ska ges immaterialrättsligt skydd utan hur brett skyddsomfång 

möblerna ska ges. Den utveckling som skett för upphovsrätten i praxis är således egent-

ligen korrekt, då skyddsomfånget har fått en ökad betydelse. Dock får det anses att kra-

vet på verkshöjd för upphovsrättsligt skydd inte ska vara allt för lågt. Skillnader måste 

fortfarande finnas mellan å ena sidan upphovsrätten, å andra sidan mönsterrätten och 

gemenskapsformgivningen. 

Det får anses att dagens skydd inte är särskilt förutsebart. Bedömningarna är ofta 

skönsmässiga och subjektiva. Önskvärt är således att bedömningarna gjordes på mera 

objektiva grunder, vilket också skulle öka förutsebarheten. Frågan är om skyddet går att 

göra mer förutsebart. URL, ML och EG-FGF skyddar en möbels utseende. Utseendet 

uppfattas olika beroende på vem som ser det. Att exempelvis bestämma att det är fråga 

om en olovlig efterbildning om det finns mer än fem likheter mellan efterbildningen och 

den ursprungliga möbeln kan inte anses lämpligt. Möbelns helhetsintryck och originali-

tet ska vara avgörande för hur stort skyddsomfång den ska ges. I vissa fall kan även re-

lativt nära efterbildningar anses tillåtna, just eftersom den ursprungliga möbeln inte 

uppvisar stor originalitet. Det enda rätta är nog därför att göra som domstolarna gjort i 

de fåtal rättsfall som finns, d.v.s. ge riktlinjer för vad som är avgörande.  

6.3 Slutsats 

Det får anses att det i dagsläget inte är helt klart vilket skydd möbeldesign har mot ef-

terbildning. Klart får dock anses vara att skyddet skiljer sig från möbel till möbel och är 

beroende av möbelns originalitet. 

För samtliga skyddsinstrument får skyddsomfångsbedömningen anses mycket svår. Be-

dömningen är komplex och avvägning måste göras mellan formgivarens skyddsbehov 

och samhällets intresse av effektiv konkurrens och produktutveckling, vilket får anses 

vara immaterialrättens största svårighet. En stor kunskap krävs om lagstiftningen och 

dess syften för att bedömningen ska bli korrekt och rättvis. 
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Den oregistrerade gemenskapsformgivningen ger en möbel smalast skydd, då den en-

dast ger skydd mot efterbildningar där det funnits ett uppsåt att efterbilda den skyddade 

möbeln. Vilket skydd mönsterrätten, den registrerade gemenskapsformgivningen och 

upphovsrätten ger är dock svårare att bedöma. Klart får i alla fall anses vara att en efter-

bildning måste vara nyskapande i förhållande till en tidigare möbel för att den inte ska 

anses olovlig. Hur pass nyskapande en efterbildning måste vara får anses relativt oklart. 

Samtidigt får det anses lämpligt att upphovsrätten ger ett bredare skyddsomfång än 

mönsterrätten och den registrerade gemenskapsformgivningen, vilket bl.a. beror på att 

upphovsrätten ger ställer ett högre krav för skydd. 

Möbelföretagens två främsta önskemål får anses vara att en förenkling sker av skyddet 

samt att möbler ges ett brett skydd. Det får anses svårt att förenkla skyddet, då risken är 

att bedömningarna blir oriktiga. För att bedömningen ska bli korrekt krävs att immateri-

alrätten syften som helhet beaktas, varför bedömningarna ofta är komplexa. En sorts 

förenkling är dock att tillmäta Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden rörande verks-

höjden större betydelse. 

Det får dock anses möjligt att ge möbler ett stort skyddsomfång. Om kravet på verks-

höjd skärps kan upphovsrätten ge möbeldesign ett bredare skyddsomfång än vad som 

får anses gälla idag. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Designen i företaget 

 Är design/formgivning viktig för er?  

o På vilket sätt? 

 Hur tar ni fram en ny design? 

 Hur arbetar ni när ni tar fram en ny design? 

 Skulle ni säga att ni hämtar inspiration från tidigare möbler? 

 Hur lika tycker ni att det får vara föregångare? 

Skyddet 

 Är skyddet för er möbeldesign en viktig fråga för er?  

o Varför?  

 Är några av era möbler skyddade? Exempelvis mönsterregistrerade eller genom 

upphovsrätten?  

o Varför, varför inte? 

o Vilket tycker ni ger bästa skydd? 

 Vad anser ni om dagens skydd för era möbler? Lever det upp till de förväntning-

ar ni har på skyddet? 

 Vad skulle vara annorlunda? 

 Tror ni att det går att införa ett skydd som passar alla? 

 Vad anser ni om skyddet som erbjuds genom mönsterskyddslagen?  

 Vad anser ni om skyddet som erbjuds genom URL? 

 Vad anser ni om dagens bedömning av verkshöjd?  

 Vad anser ni om skyddsområdet för designade möbler? 

 Vad anser ni om skyddet som erbjuds genom EG-FGF?  

 Vad har ni för inställning till Svensk Forms Opinionsnämnd? 

Problem med efterbildning 

 Vad tycker ni är en olovlig efterbildning? 

 Har ni problem med efterbildning, att någon använder er design? 

o Hur? 

 Är det ett problem för er?  
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o På vilket sätt? 

 Hur löser ni det? 

 Hur skulle ni vilja lösa det? 

 Har ni varit inblandade i någon tvist om intrång?  

o Vad gällde det i så fall? 

 Arbetar ni med att motverka efterbildning?  

o På vilket sätt? 

 Tycker ni att det är ert ansvar att se efter ert skyddsområde? Eller skulle någon 

annan göra det? 

 Tycker ni att det skydd som finns idag tar hänsyn till företagets storlek? T.ex. att 

stora har lättare att bli skyddade eller tvärtom? 

 Vad anser ni om att hämta viss inspiration från föregångare? 

 Tycker ni att ni inom företaget har en stor kunskap om skyddet för er design? 

 Några avslutande synpunkter? 
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Forms Opinionsnämnd, Upphovsrättsligt skydd för brukskonst – yttranden 1992–2000, s. 62. 
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Bilaga 14 – Bild tillhörande Svensk Forms Opinionsnämnds 
yttrande 182 

 

Bild 17 – Solsängen Riviera. Bild hämtad från Svensk Forms Opinionsnämnd, Upphovsrättsligt skydd för 

brukskonst – yttranden 1992–2000, s. 69. 


