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Sammanfattning 
I denna uppsats utreds hur stort skyddsomfång ett möbeloriginal har, det 
vill säga hur mycket en formgivare kan inspireras av ett original innan in-
spirationen övergår till att anses vara intrång i en skyddad rättighet. En 
god formgivning kräver en ekonomisk insats som är förenad med ett visst 
mått av risktagande. Formgivningsskyddet hjälper formgivaren att återfå 
sin investering. På EU-nivå regleras området av Mönsterdirektivet och 
EG-förordningen för gemenskapsformgivning. Formgivningens utseende 
skyddas på liknande sätt i de båda regleringarna och omfattar varje form-
givning som inte ger ett annat helhetsintryck för den kunnige användaren. 

I den Svenska lagstiftningen regleras området av Mönsterskyddslagen och 
Lagen om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk. Formgivning-
ens utseende skyddas mot liknande formgivningar som inte ger den kun-
nige användaren ett annat helhetsintryck. Upphovsrätten skyddar alster 
av brukskonst och skyddet uppkommer formlöst. För att få skydd krävs 
verkshöjd vilket avgörs av det så kallade dubbelskapandekriteriet. Dub-
belskapandekriteriet innebär att en annan formgivare, ovetande om den 
skyddade formgivningens existens, inte ska kunna återskapa den skyddade 
formgivningen. Upphovsrätten ger generellt ett snävare skyddsomfång 
och därmed kan det vara svårare att få sin formgivning skyddad enligt 
upphovsrätten. Den rättspraxis som finns är begränsad. Svensk Forms 
Opinionsnämnd är en hedersdomstol som avger yttranden i upphovsrätts-
frågor. Yttrandena kan dock inte jämställas med rättspraxis varför avgö-
rande vikt inte kan läggas vid deras uttalanden. Mönsterskyddslagen skyd-
dar registrerade formgivningar mot alla efterbildningar som faller inom 
skyddsomfånget. Hur stort skyddsomfånget ska betraktas vara är svårt att 
avgöra men förarbeten ger för handen att på grund av att möbler har en 
given grundform så måste skyddsomfånget anses vara snävt. 
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Abstract 
This study analyses the scope of protection that a furniture original are 
entitled to. Specificly to what extent a designer can be inspired of an 
original before the inspiration exceed to be an infringement in a protected 
right. A quality design requires an economic effort, which involves a cer-
tain degree of risks. The protection of the design helps the designer to re-
trieve its investment. In the European Union the area is regulated by the 
directive of legal protection of designs and the council regulation on 
community designs. The appearance of the design is protected on the 
same basis in both regulations and includes every design which does not 
give the same general impression on the competent user. 

In the Swedish legislation the area is regulated by the design protection 
Act and the copyright protection Act. The appearance of the design is 
protected against all similar designs which does not give the competent 
user another general impression. The copyright protection Act protects 
works of applied art and the protection arises without registration. To re-
ceive protection the law requires a level of creativity, which is determined 
by the so called double creation criteria. The double creation criteria im-
ply that another designer, unaware of the protected design, should not be 
able to reproduce the protected design. The copyright protection Act 
gives in general a more narrow scope of protection and it is therefore of-
ten harder to receive protection by the copyright Act. Relevant existing 
case law is limited. The Swedish society of crafts and design’s Opinion-
committe is a honorycourt which present statements on questions regard-
ing copyright. The statements can not be compared to case law as a result 
they have no major importance. The design protection Act protects regis-
tered designs against all reproduction that falls within the scope of protec-
tion. How large the scope of protection is considered to be is difficult to 
conclude. The preparatory work states that because of the given common 
form that furniture possesses, the scope of protection is regarded as nar-
rowed.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Var vi än går så möts vi av design. Alla miljöer vi möter och alla förpackningar vi 
köper är designade och formgivna för ett visst syfte. Med design kan vi skilja olika 
produkter ifrån varandra, trots att produkterna har en liknande funktion. För att 
kunna ge formgivaren ensamrätt för sin formgivning så finns det juridiskt skydd vil-
ket kan ses som stimuli för formgivare och andra att fortsätta sitt skapande samt att 
stimulera formgivningsområdet till sin helhet.  

Sedan mitten av 1990-talet så har Sveriges regering aktivt arbetat för olika designfrå-
gor.1 2005 är vikt till att vara Sveriges designår och har som mål att öka intresset för 
design.2 För att kunna genomföra designåret så har man utsett föreningen Svensk 
form till uppdraget att samordna insatserna.3  

1.2 Syfte 
Syfte med uppsatsen är att utreda hur nära en formgivare kan gå ett original utan att 
anses plagiera när denne formger en möbel och hur stort skyddsomfång ett original 
därigenom har. Mer specifikt hur mycket en formgivare kan inspireras av en redan 
existerande formgivning och när går inspirationen över till att anses som intrång i en 
redan skyddad formgivning? Vidare utreds förändringar i den svenska lagstiftningen 
på området samt hur skyddet uppnås. 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen är begränsad till att utreda frågan med hänsyn endast till formgivning av 
möbler som är avsedda för inomhusbruk. Uppsatsen kommer inte att behandla häv-
ning av de olika skydden. Exkluderade är Haagarrangemanget om registrering av 
mönster samt Pariskonventionen om industriellt rättsskydd och eventuella andra 
konventioner på området. Haagarrangemanget är ett internationellt system för regi-
strering av formgivningar men ger ingen definition av vad en formgivning är och spe-
cificerar heller inte vilka villkor som måste vara uppfyllda för att formgivningen skall 
vara skyddsvärd. Sverige är dessutom inte (i alla fall inte i skrivandets stund) ansluten 
till arrangemanget. Pariskonventionen innebär att alla anslutna länder ska erbjuda sö-
kande från annat anslutet land, samma skydd som landets egna medborgare. Varken 
Haagarrangemanget eller Pariskonventionen reglerar eller ger ledning i uppsatsens 
syfte.  

                                                
1 Ku 2003/2677/Kr s. 1. 

2 Ku 2004/793/Kr bilaga 3 s. 1. 

3 Ku 2003/2677Kr s. 2. 
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1.4 Metod 
Uppsatsen redogör för EG-förordningen om gemenskapsformgivning samt Mönster-
direktivet för att avgöra hur dessa reglerar intrångsfrågan samt hur stort skyddsom-
fång en formgiven möbel har. I utredningen beaktas hur förordningen och direktivet 
har inverkat på den svenska lagstiftningen samt hur den har anpassats.  

Den utveckling som skett på europanivå har givetvis även haft inflytande på svensk 
rätt, därför är även tidigare lagstiftning i svensk rätt av vikt för att se hur EG-rätt har 
påverkat det resultat, det vill säga den lagtext, som finns idag. För att kunna följa det 
resonemang som har föregått en lagändring så kommer även förarbeten att studeras.  

De mål som avgjorts av EGD har i huvudsak rört mönsterrätten i relation till kon-
kurrensrätten.4 Inga mål rörande uppsatsens syfte har enligt min vetskap avgjorts var-
för endast praxis gällande svensk rätt kommer att refereras. Den praxis som finns på 
det svenska området är relativt knapphändig men får viss förstärkning av ”heders-
domstolar” såsom Svensk Forms Opinionsnämnd samt Möbelhandlarnas Plagiat-
nämnd. Urvalet av svensk rättspraxis grundas på huruvida fallet rör rättigheter kopp-
lade till en möbel. Den bedömning som ges av Svensk Forms Opinionsnämnd utgår 
främst från den svenska upphovsrättslagen, det hindrar dock inte att en analys görs av 
mönsterskyddets omfattning. Genom att göra ett urval av de refererade fallen så 
kommer även en analys grundad på hedersdomstolarnas bedömning ställas mot re-
gleringarna på EG nivå samt svensk lagstiftning och praxis. Urvalet av fallen referera-
de ur Svensk Forms Opinionsnämnd grundas på relevans för skyddsomfångsfrågan, 
varvid frågor rörande god sed utelämnas. De fall från Möbelhandlarnas Plagiatnämnd 
är bara delvis offentliga och genom att Plagiatnämnden numer är vilande är de också 
svåra att få ta del av. Därför har urvalet begränsats i den utsträckning det har varit 
möjligt att ta del av fallen. Professor Marianne Levin har bidragit med fall från den 
tid som hon innehaft posten som sekreterare i Plagiatnämnden. De refererade fallen i 
uppsatsen har dock samtliga varit av vikt i min studie angående skyddsomfånget. Fal-
len refereras relativt extensivt på grund av att det är i vissa fall mödosamt att ta del av 
de fall som avgörs av de så kallade hedersdomstolarna; Svensk Forms Opinionsnämnd 
och Möbelhandlarnas Plagiatnämnd.  

Doktrin på området är begränsad och den existerande doktrinen är i vissa fall föråld-
rad och saknar därmed viss relevans. Som huvudbok till denna uppsats har jag använt 
mig på Mogens Koktvedgaard och Marianne Levins bok5 som jag anser utförligt, om-
fattande och ändå aktuellt beskriver gällande rätt. Övrig redovisad doktrin på områ-
det är huvudsakligen författad av Marianne Levin, vilket har den naturliga förklaring-
en att hon är mest aktiv i sitt författande.    

                                                
4 Prop. 2001/02:121 s. 38. 

5 Koktvedgaard Mogens, Levin Marianne Lärobok i Immaterialrätt. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med att i kapitel två ta upp allmänt om formgivning och vad det 
finns för bakgrundstankar till att skydda en formgivning. Kapitel tre behandlar form-
givning inom EU där det sammanfattas hur formgivningsrätten regleras på EG-nivå. 
EG-rätten har delats upp i Mönsterdirektivet och EG-fördraget om gemenskapsform-
givning. Den svenska regleringen av formgivningsrätten redogörs för i kapitel fyra. 
Där behandlas den svenska Mönsterskyddslagen samt Lagen om upphovsrätt till litte-
rära och konstnärliga verk. Ett liknande upplägg av presentationen i både kapitel tre 
och fyra ges för att en enklare jämförelse skall kunna genomföras. 

Kapitel fem innehåller den praxis som har valts för att delvis ligga till grund för ana-
lysen om var gränsen går mellan inspiration och intrång. De få existerande svenska 
rättsfallen som finns inom möbelformgivning refereras, varefter ett urval av yttran-
den från Svensk Forms Opinionsnämnd samt Möbelbranschens Plagiatnämnd refere-
ras. I detta kapitel presenteras även den senaste SOU6 som utgivits på området och 
som innehåller förslaget till en ny formskyddslag. 

I kapitel sju görs en analys baserad på fakta som har presenterats. Här vägs lagstift-
ning samman med rättsfall, yttranden och utlåtanden för att uppfylla syftet. Lösning-
en och förslag till övergripande förbättringar presenteras slutligen i uppsatsens slut-
sats. 

1.6 Begrepp 
Brukskonst - Produkter inom hantverk och industri som fyller en prak-

tisk uppgift, är nyttiga och har en praktisk funktion. 

Efterbildning - En formgivning som har tydligt ursprung i en redan exi-
sterande formgivning. 

Formgivning - en produkts eller produktdels utseende som beror av detal-
jer som finns på själva produkten och/eller i produktens or-
nament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, 
form, ytstruktur och/eller material. 

Hedersdomstol - ett organ som är upprättat inom en viss bransch. Utlåtan-
det är inte juridiskt bindande men kan ändå följas av dom-
stol. 

Industridesign - en benämning som används internationellt på produkter 
som är avsedda för fabriksmässig massproduktion. 

Mönster - en produkts eller produktdels utseende, som bestäms av 
själva produktens detaljer eller av detaljer i produktens ut-
smyckning särskilt vad gäller linjer, konturer, färger, for-
mer, ytstrukturer eller material. 

                                                
6 SOU 2001:68. 
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Nyttomönster - ett mönster som har en funktion, exempelvis en stol. 

Prydnadsmönster  - fyller endast en prydnadsfunktion, exempelvis en tavla. 

Skyddsomfång - det område som produkten skyddas inom. Skyddsomfånget 
ger den sfär inom vilket en ny formgivning ej får besvära.  

Slavisk efterbildning  - likställs med exakt kopia. 
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2 Formgivning i vardagen 

2.1 Värdet av formgivningen 
En formgivare formger inte bara produkter för ett vackert utseende utan också för att 
de ska fylla en viss funktion. Det handlar om medveten formgivning.7 Dagens samhäl-
le kräver oftast fler än en funktion i ett. Situationen idag där man framförallt under 
studietiden bor relativt trångbott och ibland har svårigheter att hitta ett lämpligt bo-
ende leder till att vi behöver möbler som kan förvandlas till olika saker, en garderob 
som kanske rymmer en säng, en soffa kan omvandlas till säng om natten och så vida-
re. Det handlar om kloka och genomtänkta lösningar. En formgivning av en möbel 
är till stor del bunden av den praktiska funktionen hos möbeln och det kan vara 
komplicerat att formge en banbrytande formgivning på grund av detta. Det faktum 
att någon vill utnyttja en prestation som har utförts av annan tyder på att det finns 
något som är värt att skydda.8 

Det finns också fall när formgivare formger produkter som ska underlätta i ett sjuk-
domstillstånd eller handikapp. Oftast är dessa formgivningar ett underlättande verk-
tyg som hjälper den sjukdomsdrabbade i vardagen. I detta fall är det kanske inte 
främst det visuella hos formgivningen som är av vikt utan snarare det funktionella. 
Formgivandet av en produkt kan förtydliga egenskaper som innehas av produkten, 
det ger konsumenten en förevisning om kvalitet samt produktens fördelar och funk-
tion. 

2.2 Intresset för formgivning 
Intresset för design finns alltid kvar även fast det givetvis går i vågor beroende på 
trender och samhällets ekonomi. När intresset för formgivning ökar, ökar även di-
lemmat med efterbildning. Problemet blir de fallen där konsumenten inte har något 
intresse av om den varan de köper är ett original eller en efterbildning. Oftast är det 
prislappen som styr. Konflikten ligger i att konsumenterna vill köpa sina produkter 
så billigt som möjligt medan formgivaren vill skydda sin produkt.9 Om man ser på 
detta i ett längre perspektiv så kan det leda till att det inte längre finns några original 
att efterbilda eftersom det inte längre finns ett intresse för att skapa.10 De stimuli som 
ska ges till formgivaren reduceras genom förekomsten av efterbildningar. Efterbild-
ningar bidrar inte till någon vidare utveckling. Är efterbildningarna av dålig kvalité så 
kan detta även skada försäljningen som sker från det ursprungliga företaget. Form-
givningen länkas därmed samman med den dåliga kvaliteten. Problemet med efter-

                                                
7 Levin Marianne Formskydd s. 349. 

8 Levin Marianne Vilket brukskonstskydd kan vi leva med? NIR 2/1994 s. 237. 

9 Levin Marianne Designskydd s. 11f. 

10 Levin Marianne, Gille Marianne Plagiat Stöld Förebild Inspiration s. 8. 
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bildning var inte lika omfattande när formgivningen skedde som rent hantverk, det 
var då nämligen lika kostsamt att formge ett original som en efterbildning.11 

Intresset för skandinavisk design ökar. Om man ska hänvisa utvecklingen till IKEA:s 
utökning av varuhus världen över eller om det är något annat som har influerat detta 
är svårt att bedöma. Vi har också ett styre i Sverige som värdesätter formgivning och 
gärna själva propagerar för svensk design. Vad som idag anses vara nytt inom form-
givning är en del av framtidens formgivningshistoria.12 

2.3 Olika sätt att skydda sin formgivning 
En god formgivning kräver förutom en stor insats från formgivaren själv, även en 
ekonomisk insats som är förenad med risktagande. För att kunna få igen sin invester-
ing så behövs ett skydd som ger investeraren rätt att vara ensam om produkten en tid 
framåt.13 Tekniska funktioner skapar inte längre konkurrensfördelar eftersom nume-
ra har produkter inom samma bransch likvärdiga funktioner. Detta gör att tyngd-
punkten skjuts över på pris, prestanda och design.14 

Det finns olika sätt att skydda sin formgivning på. Den tekniska funktionen kan pa-
tentskyddas enligt patentlagen15, men inte dess form. Mönsterskydd fås för en varas 
utseende och upphovsrättsligt skydd fås av ett konstnärligt verk som är ett resultat av 
konstnärligt skapande. Skyddet som kan erhållas för brukskonst under upphovsrät-
ten och det skydd som kan erhållas under mönsterrätten utesluter dock inte var-
andra.16 Brukskonsten omfattas av upphovsrätten eftersom nyttosyftet som finns i 
formgivningen kombineras med ett konstnärligt syfte, det vill säga funktion förenas 
med skönhet. 17 Det upphovsrättsliga skyddet erhålls formlöst medan mönsterskyddet 
kräver registrering.  

                                                
11 Levin Marianne Aktuella tendenser i svenskt formskydd NIR 23/1985 s. 215. 

12 Heskett John Industrial Design s. 208. 

13 Lundquist Ingemar Mönsterskyddet Praxis och funktion s. 5. 

14 Suthersanen Uma Design Law in Europe s. 16. 

15 Patentlag (1967:837). 

16 10 § 1 st. URL. 

17 Hag Fredrik Designskydd 1999 s. 5. 
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3 Mönsterrätt inom EU 

3.1 Mönsterdirektivet 

3.1.1 Allmänt 
Syftet med Mönsterdirektivet var att skapa ett effektivt och enhetligt designskydd 
inom medlemsstaterna.18 De skillnader som fanns mellan medlemsländernas skydd 
påverkade den inre marknadens upprättande avseendet designskydd negativt och där-
för skulle alla skillnader som kunde påverka konkurrensen avlägsnas.19 Det var inte 
meningen att en total förändring skulle genomföras gällande medlemsstaternas möns-
terskyddslagar, snarare skulle en förändring ske på de områden som direkt inverkade 
på den inre markandens funktion.20 Nationell lag skulle alltjämt reglera frågor gällan-
de påföljder, ersättningsskyldighet samt tillämpning och verkställighet.21 

3.1.2 Skyddets uppkomst 
Eftersom Mönsterdirektivet inte var avsett att åstadkomma en fullständig tillnärm-
ning av medlemsstaternas mönsterskyddslagar så lät direktivet medlemsländerna själ-
va behålla friheten att bestämma förfarandet av registreringen.22 Tillnärmningen skul-
le omfatta de medlemslandsregler som mest direkt hade effekt på funktionen hos den 
inre marknaden.23  

Direktivet kräver registrering,24 och skall tillämpas på alla registrerade mönsterrätter 
hos medlemsstaternas centrala immaterialrättsmyndighet.25 Förutsättningarna för att 
erhålla en registrerad mönsterrätt skulle vara identisk i medlemsländerna så att man 
kunde uppnå målen med den inre marknaden.26  

                                                
18 Artikel 19.1 MD. 

19 Punkt (2) ingress till MD. 

20 Adamsson Peter Mönsterskyddslagen och mönsterdirektivet Ny Juridik 2002:2 s. 8. 

21 Punkt (5) ingress till MD. 

22 Punkt (6) ingress till MD.  

23 Punkt (5) ingress till MD. 

24 Artikel 3.1 MD. 

25 Artikel 2.1 a MD. 

26 Punkt (9) ingress till MD. 
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3.1.3 Skyddsomfånget 
Direktivet omfattar en något större krets av föremål än mönsterskyddslagen,27 och 
har för avsikt att skydda produktens utseende,28 men kräver registrering av produk-
ten innan skydd kan uppkomma. Innehavaren får genom registreringen ensamrätt till 
mönstret.29 

En formgivning skyddas i den mån den är ny och särpräglad.30 En produkt som om-
fattas av direktivet skyddas mot varje mönster som inte ger ett nytt helhetsintryck 
hos den kunnige användaren, men formgivaren bakom den mönsterskyddade pro-
dukten står fri att utveckla sitt mönster.31 Något klart besked om vem som ska anses 
vara den kunnige användaren ges inte i direktivet. Därmed kan en bedömning om 
skillnad föreligger eller inte, bero på vem som är den kunnige användaren.32  

Mönsterdirektivet omfattar inte tekniska funktioner,33 eller mönster som strider mot 
allmän ordning eller allmän moral.34 Till mönsterskyddet är rättigheter som ensam-
rätt för tillverkning, marknadsföring, import och export knutna.35 Rättigheter knut-
na till mönsterskyddet får användas för privat bruk utan vinstsyfte samt i experi-
mentsyfte.36 

3.1.4 Skyddskrav 
Nyhetskravet är formulerat på ett liknande sätt som i mönsterskyddslagen och 
fordrar att inget identiskt mönster gjorts tillgängligt. Om två mönster enbart skiljer 
sig på oväsentliga punkter så anses de vara identiska.37 Särprägelkravet kräver att hel-
hetsintrycket av en kunnig användare ska skilja sig från tidigare registrerade mönster 
som gjorts tillgängliga för allmänheten dagen före den dag då registreringsansökan 
lämnats in.38 Friheten hos formgivaren är till viss del begränsad eftersom formgiv-

                                                
27 1 § 2 p. ML, se prop. 2001/02:121 s. 46f. 

28 Artikel 1 MD. 

29 Artikel 3.1 MD. 

30 Artikel 3.2 MD. 

31 Artikel 9 MD. 

32 Adamsson Peter Mönsterskyddslagen och mönsterdirektivet Ny juridik 2002:2 s. 13. 

33 Artikel 7 MD. 

34 Artikel 8 MD. 

35 Artikel 12 MD. 

36 Artikel 13 MD. 

37 Artikel 4 MD. 

38 Artikel 5 MD. 
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ningen inte endast har ett estetiskt syfte utan även måste fylla en viss form av funk-
tion och detta borde resultera i att särprägelkravet skulle tillämpas mildare.39  

Formgivaren har rätt till en nyhetsfrist vilket leder till att allmän kännedom om 
mönstret inte motverkar rättigheten till skydd.40 Denna nyhetsfrist är begränsad till 
tolv månader och förutsätter att det är formgivaren, eller annan rättsinnehavare, eller 
med formgivarens samtycke, som gjort mönstret tillgängligt för allmänheten. 

3.1.5 Skyddstid 
Mönsterrätten kan innehas i maximalt 25 år.41 Skyddet är uppdelat på femårsperioder 
som kan förlängas allt eftersom men maxtiden är 25 år. Bestämmelser om påföljder 
och ersättningsskyldigheter regleras inte alls i direktivet. Dessa frågor ska regleras av 
medlemsländernas egna lagstiftning.42   

3.2 EG-förordningen om gemenskapsformgivning 

3.2.1 Allmänt 
EG-förordningen om gemenskapsformgivning skapades för att främja gemenskapens 
mål i enlighet med fördraget och därmed skapa ett enhetligt skydd som gav enhetlig 
verkan inom gemenskapen.43 Det poängterades, liksom i ingressen till mönsterdirek-
tivet44, om hur variationerna mellan medlemsländernas lagstiftningar påverkar kon-
kurrensen inom gemenskapen negativt samt de svårigheter som sökande möter när de 
vill ge sin formgivning heltäckande skydd.45 Mönsterdirektivet bidrog till att avlägsna 
några av problemen,46 och förordningen anpassades till direktivet när det gällde de 
materiella bestämmelserna.47  

En uppdelning av den inre marknaden för formgivning skadar den fria rörligheten av 
varor men beror på att formgivningsskyddet är begränsat till varje medlemslands ter-

                                                
39 Hag Fredrik Designskydd 1999 s. 54 

40 Artikel 4-5 MD. 

41 Artikel 10 MD. 

42 Punkt (5) ingress till MD. 

43 Punkt (2) Ingress EG-FGF. 

44 98/71/EG. 

45 Punkt (3) Ingress EG-FGF. 

46 Punkt (3) Ingress EG-FGF. 

47 Punkt (9) Ingress EG-FGF. 
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ritorium. Förordningen ska underlätta förfarandet runt själva registreringen och göra 
den mer lättillgänglig med minsta möjliga kostnad.48  

3.2.2 Skyddets uppkomst 
Det finns två möjligheter att skydda sin produkt, antingen genom det oregistrerade 
skyddet eller genom det registrerade.49 Det oregistrerade skyddet finns på grund av att 
vissa formgivna produkter kan ha en kortare livslängd. Det finns också tillfällen då 
formgivaren ska kunna prova sin produkt på marknaden för att se om tillräckligt in-
tresse finns för att registrera den.50 Om man istället registrerar sin formgivning så föl-
jer en rättslig säkerhet.51 En formgivning anses tillgänglig om den offentliggjorts i 
samband med registrering eller på annat sätt samt om den används i yrkesmässig 
verksamhet.52 

Det oregistrerade skyddet leder till att en formgivning skyddas från första gången den 
gjorts tillgänglig för allmänheten inom gemenskapen då den uppfyller skyddskravet.53 
En formgivning anses tillgänglig när den har offentliggjorts, demonstrerats eller an-
vänts i yrkesmässig verksamhet.54 Formgivningen anses inte vara allmänt tillgänglig 
om den har visats för någon efter en uppgörelse om konfidentialitet.55 Förutsättning-
arna som anges i förordningen för ett oregistrerat skydd är uttömmande.56 

För att få ett registrerat skydd så vänder man sig till OHIM57 och registrerar sin 
formgivning.58 Man kan lämna sin ansökan direkt till OHIM eller den nationella regi-
streringsmyndigheten som i är Sverige PRV.59 Genom en enda ansökan kan man där-
igenom få skydd inom hela den Europeiska gemenskapen.60 Ansökan måste innehålla 

                                                
48 Punkt (24) Ingress EG-FGF.  

49 Artikel 1.2 EG-FGF. 

50 Punkt (20) Ingress EG-FGF. 

51 Punkt (16), (17) Ingress EG-FGF. 

52 Artikel 7.1 EG-FGF.   

53 Artikel 11.1 EG-FGF. 

54 Artikel 11.2 EG-FGF. 

55 Artikel 7.1 EG-FGF. 

56 SOU 2001:68 s. 77. 

57 OHIM är en självständig EU-institution som leds av ett Förvaltningsråd och en budgetkommitté. Se 
hemsida http://www.oami.eu.int.  

58 Artikel 35.1 EG-FGF. 

59 Artikel 35 EG-FGF. 

60 Prop. 2003/04:177 s. 7. 
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vissa formella krav och OHIM kontrollerar först om dessa krav är uppfyllda.61 Form-
givningen offentliggörs efter registrering men sökanden har rätt att begära 30 måna-
ders uppskov av offentliggörandet och de 30 månaderna räknas från den dag som sö-
kanden lämnade in sin ansökan.62 Ansökan avslås om formgivningen som skyddet 
söks för inte är förenlig med det skyddsbara området eller om den strider mot allmän 
ordning och allmän moral.63 Förutsättningarna för registrering av en formgivning an-
ges uttömmande i fördraget.64 

3.2.3 Skyddsomfånget 
I förordningen skyddas formgivningens utseende, på ett liknande sätt som i mönster-
direktivet.65 Tekniska funktioner omfattas ej av förordningen.66 Skydd kan ej erhållas 
om formgivningen strider mot allmän ordning eller allmän moral.67 Skyddsomfånget 
omfattar varje formgivning som ger ett annat helhetsintryck för den kunnige använ-
daren.68 En registrerad formgivning ger innehavaren ensamrätt till tillverkning, ex-
port, import, bjuda ut etcetera, dessutom hindras tredje man från att utan innehava-
rens samtycke använda den registrerade formgivningen.69 Om en formgivare efterbil-
dar den skyddade formgivningen helt oberoende av denna så anses detta undantas 
från intrång.70 Detta undantag kan liknas vid det svenska dubbelskapandekriteriet 
som avgör om verkshöjd föreligger inom upphovsrätten. Vidare undantas från in-
trång även de tillfällen efterbildning sker för privat bruk och utan vinstsyfte samt i 
experimentsyfte.71  

En ansökan om gemenskapsformgivning kontrolleras endast så att det uppfyller for-
mella krav som är uppställda på ansökan, om den anses som en formgivning i förord-
ningens mening, om den strider mot allmän ordning eller allmän moral och även i 
viss mån om det finns några absoluta hinder mot registreringen. Relativa hinder, det 
vill säga om ansökan är beroende av ett tillstånd, granskas ej.72 

                                                
61 Artikel 35 EG-FGF. 

62 Artikel 49, 50 EG-FGF. 

63 Artikel 47 EG-FGF. 

64 SOU 2001:68 s. 77. 

65 Artikel 3 (a) EG-FGF. 

66 Artikel 8.1 EG-FGF. 

67 Artikel 9 EG-FGF. 

68 Artikel 10.1 EG-FGF. 

69 Artikel 19.1 EG-FGF. 

70 Artikel 19.2 2 st. EG-FGF. 

71 Artikel 20 (1) a, b EG-FGF. 

72 Prop. 2001/02:121 s. 91. 
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3.2.4 Skyddskrav 
Formgivningen skyddas om den anses vara ny.73 Med ny avses att ingen identisk 
formgivning har offentliggjorts tidigare.74 Man skiljer på vad som avses som nytt be-
roende på om det är en oregistrerad eller registrerad formgivning. Den oregistrerade 
formgivningen anses ny om ingen identisk formgivning tillgängliggjorts före den dag 
då formgivningen första gången gjordes tillgänglig för allmänheten och den registre-
rade formgivningen anses ny om ingen identisk formgivning tillgängliggjorts före den 
dag då ansökan lämnats in. I likhet med mönsterdirektivet så betraktas formgivningar 
som identiska om utseendet endast skiljer sig åt på oväsentliga punkter.75 Helhetsin-
trycket som fås av formgivningen hos den kunnige användaren ska skilja sig från tidi-
gare tillgängliga formgivningar för att formgivningen ska anses ha särprägel.76 Vad 
som kan likställas med en kunnig användare utvecklas inte. 

3.2.5 Skyddstid 
En oregistrerad formgivning skyddas i tre år från den dag då formgivningen gjordes 
allmänt tillgänglig.77 En registrerad formgivning kan skyddas maximalt i 25 år uppde-
lat på femårsperioder.78 

Förordningen föreskriver vissa grundläggande enhetliga påföljder som ska hindra 
fortsatt intrång. Detta oavsett vid vilken domstol talan förs.79 Som påföljd vid konsta-
terat intrång nämns beslagtagande av produkterna,80 alternativt de maskiner som an-
vänds för att framställa produkterna.81 Vidare överlämnas det till den nationella lag-
stiftaren att avgöra om lämplig rättsföljd.82  

 

                                                
73 Artikel 4.1 EG-FGF. 

74 Artikel 5.1 EG-FGF. 

75 Artikel 5.2 EG-FGF. 

76 Artikel 6.1 EG-FGF. 

77 Artikel 11.1 EG-FGF. 

78 Artikel 12 EG-FGF. 

79 Punkt (22) ingress till EG-FGF. 

80 Artikel 89.1 b EG-FGF. 

81 Artikel 89.1 c EG-FGF. 

82 Artikel 89.1 d, 89.2 EG-FGF. 
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4 Svensk rätt 

4.1 Mönsterskyddslagen 

4.1.1 Allmänt 
Mönsterskyddslagen trädde i kraft 1970 och var en omfattande förändring av den ti-
digare lagen om skydd för vissa mönster och modeller.83 En utvidgning skedde gäl-
lande skyddsbara formgivningar från att tidigare endast skyddat prydnadsmönster 
inom industrin till att omfatta samtliga näringsgrenar på såväl nyttomönster som 
prydnadsmönster.84 På det viset eliminerade man den svårartade gränsdragningen mel-
lan nyttomönster och prydnadsmönster.85 Mönsterskyddslagen skulle ses som ett 
komplement till upphovsrätten och ge skydd till de formgivningar som inte uppfyll-
de kraven för att skyddas enligt upphovsrätten men som ändock var värda att skyd-
da.86 Till skillnad från upphovsrätten så krävdes inte för att få mönsterskydd att man 
skulle nå upp till en viss konstnärlig standard.87 Tillämpningen av skyddet av bruks-
konst i upphovsrätten hade blivit urvattnat och det fanns hopp om att mönster-
skyddslagen skulle leda till en sakenlig tillämpning av upphovsrätten.88 

4.1.2 Skyddsomfånget 
Med mönster avser man produktens utseende som bestäms av exempelvis detaljer i 
produkten eller produktens utseende.89 Lagen fordrar en personlig insats och möns-
terrätten skall först och främst ges till den som skapat formen.90 Skyddet ses som en 
ekonomisk kompensation för det arbete som formgivaren har nedlagt.91 Kriterierna 
för att erhålla mönsterskydd för brukskonst är samma som för andra verk eftersom 
nytto- och prydnadsmönster skyddas på lika villkor.92 

                                                
83 Lag (1889:59) om skydd för vissa mönster och modeller. 

84 Essén W. Eric, Sterner Gunnar Mönster och brukskonst s. 14. samt Prop. 1969:168 s. 23, 25. 

85 Prop. 1969:168 s. 55. 

86 Prop. 1969:168 s. 41. 

87 Prop. 1969:168 s. 41. 

88 Prop. 1969:168 s. 43. 

89 1 § ML samt Mönsterskydda din design, PRV broschyr 2002 s. 5. 

90 1 a § ML. 

91 SOU 1965:61 s. 61. 

92 Prop. 1969:168 s. 2. 
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För att skydda sitt mönster nationellt så inges en ansökan till PRV.93 I ansökan bifo-
gas, förutom själva blanketten, även bilder och eventuell modell och en uppgift om 
vilken klass94 som produkten tillhör.95 Ansökan granskas av PRV som kontrollerar 
om mönstret går att registrera,96 att mönstret inte strider mot god sed eller allmän 
ordning samt att mönstret inte finns på statsvapen, statsflagga, statliga kontroll- eller 
garantibeteckningar med mera.97 För att få sitt mönster registrerat så krävs det också 
att man har betalat ansökningsavgiften samt eventuella tilläggsavgifter.98  

Det som främst skyddas genom mönsterskyddslagen är utseendet.99 Det är utan bety-
delse om utformningen av produkten är funktionellt eller estetiskt inriktad.100 Mönst-
ret måste komma genom skapande verksamhet.101  

Mönsterrätten tillåter inte att någon utan samtycke från mönsterinnehavaren får an-
vända mönstret; ”att tillverka, bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från Sveri-
ge eller använda en produkt som mönstret ingår i eller används på eller att lagerhålla en 
sådan produkt för ändamål som nu sagts.”102 Utnyttjandeformerna som redovisades var 
tidigare uttömmande och resultatet blev att endast dessa former av utnyttjande gjorde 
intrång i formgivarens rätt.103 Så är inte längre fallet. Mönsterrätten omfattade endast 
de varor som var registrerade vilket ändrades i och med lagändringen 2002 och gav att 
paragrafen omfattar ”varje annat mönster som inte gör ett annat helhetsintryck på en 
kunnig användare än det registrerade mönstret.”104 Ytterliggare tillägg ger att man vid 
bedömningen ska ta hänsyn till ”det variationsutrymme som funnits för formgivaren 
vid framtagandet av mönstret.” Denna anpassning följer av mönsterdirektivet105 och 
ger att skyddet omfattar inte endast den produkten som mönstret har registrerats 
för.106 De undantag som finns begränsas genom att man får utnyttja mönstret för pri-

                                                
93 1 a, 9 och 13 §§ ML. 

94 Möbler, som uppsatsen omfattar, har klass 06. 

95 Mönsterskydda din design, PRV broschyr s. 7. 

96 1 a § ML. 

97 4 § nr 1 och 2 ML. 

98 www.prv.se design prislista. 

99 1 § ML. 

100 Hag Fredrik Designskydd 1999 s. 38. 

101 Mönsterskydda din design, PRV broschyr s. 6. 

102 5 § ML. 

103 Prop. 1969:168 s. 159. 

104 5 § 2 st. ML. 

105 Artikel 9 MD. 

106 Prop. 2001/02:121 s. 73. 
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vat bruk utan vinstsyfte,107 samt i experimentssyfte,108 och återgivning som sker i syfte 
att undervisa eller citera med villkoret att källan anges är också godtagna.109 Paragra-
fen infördes efter lagändringen 2002 för att anpassa lagstiftningen till mönsterdirekti-
vet.110  

Innan lagändringen 2002, så var en förutsättning för att intrång skulle anses ha skett 
att den användningen av mönstret som var intrångsrelaterat skedde yrkesmässigt.111 
En privatperson som tillverkade enstaka exemplar av en vara112 skyddad av mönster-
skyddslagen, och hade som syfte att sälja varan med förtjänst, ansågs inte innebära 
yrkesmässig verksamhet.113 I förarbetet exemplifieras situationen med en hotellägare 
som själv tillverkar en säng efter skyddat mönster, utan att denne för den skull inne-
har ett snickeriföretag, vilket inte omfattas av mönsterrätten.114 Däremot anses det 
vara ett intrång i upphovsrätten, eftersom hotellägaren framställer sängen för att an-
vända det i sin hotellrörelse och därmed gör verket tillgängligt för allmänheten. Om 
hotellägaren istället importerar sängen så har intrång skett i mönsterrätten. Ändring-
en skedde för att anpassa lagstiftningen efter mönsterskyddsdirektivet115 och omfattar 
numera all användning av mönstret och begränsas därmed inte av att verksamheten 
måste ske yrkesmässigt.116 Exempel på utnyttjanden är inte längre uttömmande och 
möjligheter till att använda den mönsterskyddade formgivningen kan vara begränsad 
av annan lagstiftning.117 Begreppet ”vara” som förekom i den tidigare lagstiftningen118 
ändrades i och med lagändringen till ”produkt”. Benämningen ”produkt” saknades i 
den svenska lagen,119 och man gjorde därmed en förändring och använde sig av de de-

                                                
107 7 § 1 ML. 

108 7 § 2 ML. 

109 7 § 3 ML. 

110 Artikel 13.1 MD. 

111 Prop. 1969:168 s. 159 f. 

112 Varubegreppet likställs med det allmänna språkbrukets varubegrepp, se Prop. 1969:168 s. 144. vilket 
ger att det ska vara fråga om en konkret sak som har ett fixerat utseende. Anvisningar gällande till-
verkning, ritningar på rumsinredningar, skyltning eller trädgårdsanläggningar faller således utanför 
skyddsomfånget, se Prop. 2001/01:121 s. 43. 

113 Prop. 1969:168 s. 160. 

114 Prop. 1969:168 s. 160. 

115 Artikel 9, 12 MD. 

116 Prop. 2001/02:121 s. 115. 

117 Prop. 2001/02:121 s. 115. 

118 Tidigare lagstiftning, 1 § ML. 

119 Prop. 2001/02:121 s. 44. 
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finitioner som fanns i mönsterskyddsdirektivet.120 Dessa olika uttryck omfattar i stort 
sett samma slag av objekt.121 

Mönsterskyddets giltighet är inte garanterat, detta genom att PRV genomför en offi-
cialgranskning enligt de lagkrav som finns för att se om hinder för registrering före-
ligger.122 Önskas vidare granskning så utför PRV detta mot en extra kostnad.123 Ären-
det behandlas på så vis snabbare men registreringen är inte förenad med samma 
trygghet. Poängteras bör att i och med att granskningsområdet har utökats till att 
omfatta hela Europeiska Unionen så hade eventuellt inte en total förprövning enligt 
tidigare utförande varit med säkerhet helt hållbar heller genom att granskningen som 
skulle utföras blir väldigt omfattande.  I förarbetet anses att registreringar kommer 
med hög grad av sannolikhet vara hållbara och mönsterinnehavaren kommer att 
kunna förlita sig på att registreringen är giltig.124 PRV:s så kallade uppdragsservice 
skall motverka en motsatt utveckling men detta bekostas av den som vill få till stånd 
en sådan undersökning, det vill säga den som står bakom en mönsteransökan.125 

4.1.3 Skyddskrav  
En ny produkt anses vara ny om inget identiskt mönster har gjorts tillgängligt före 
registreringen.126 Numera har man också en nyhetsfrist127 som ger att ett mönster an-
ses inte vara allmänt tillgängligt inom en period av tolv månader före registreringsda-
gen. Detta om det offentliggjorts av formgivaren själv,128 eller om någon kan härleda 
sin kännedom till formgivaren,129 eller om offentliggörandet skett genom missbruk.130 
Under denna nyhetsfrist så finns det oregistrerade skyddet kvar. Det kan åberopas 
under tre år och leder till att även om skyddet inte är registrerat så är det skyddat. 
Detta ger formgivaren möjlighet att pröva sin produkt på marknaden, utan att behö-
va betala registreringsavgiften. När det gäller modevaror så kanske de bara säljs under 
en kort period vilket motiverar existensen av det oregistrerade skyddet. 

                                                
120 Prop. 2001/02:121 s. 44. 

121 Prop. 2001/02:121 s. 46. 

122 Prop. 2001/02:121 s. 92f. 

123 www.prv.se design prislista. 

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

125 Prop. 2001/02:121 s. 96. 

126 2 § 2 st. ML. 

127 Även kallad ”grace period”. 

128 3 a § 1 ML. 

129 3 a § 2 ML 

130 3 a § 3 ML. 
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Helhetsintrycket som den kunniga användaren får måste skilja sig från tidigare offent-
liggjort mönster för att kunna registreras.131 Man får alltså inte bedöma en formgiv-
nings likhet eller olikhet utifrån detaljer.132 Det krävs att det är en person med viss 
praktisk erfarenhet som bedömer, det betyder inte att det måste vara någon som har 
expertkunskap på området, men det ska heller inte avgöras av någon som är helt no-
vis. I svenska rättsfall, se nedan, så användes Svensk Forms Opinionsnämnd som sak-
kunnig.  

Den tidigare bedömningen krävde ”väsentlig skillnad” medan det numera krävs en-
dast skillnad. Skillnadskravet bör inte tillämpas för strängt utan ska vara ett krav på 
utseendemässig distans.133 Hur man ska bedöma skillnadskravet ska varieras från 
bransch till bransch där kravet för möbler kräver att en relativt stor diskrepans ska 
föreligga för nödvändig skillnad.134 

4.1.4 Skyddstid 
Ett nationellt mönster kan som längst skyddas i 25 år uppdelat på femårsperioder 
men det förutsätter att man har betalat sina registreringsavgifter.135 Om man har en 
oregistrerad formgivning så skyddas den maximalt tre år.136 Man kan avstå sin möns-
terrätt genom att meddela detta skriftligen till PRV.137  

Intrång i mönsterrätten kan leda till skadestånd. Skadestånd kan komma ifråga trots 
att god tro föreligger.138 Fängelsestraff kan utdömas.139 

 

                                                
131 2 § 3 st. ML. 

132 Prop. 1969:168 s. 68. 

133 Prop. 1969:168 s. 69. 

134 Prop. 1969:168 s. 69f. 

135 24 § 1st. ML. 

136 3 a § ML. 

137 33 § 1st. ML. 

138 36 § 2 st. ML. 

139 35 § 1 st. ML. 
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4.2 Upphovsrättslagen 

4.2.1 Allmänt 
Upphovsrätten är en ensamrätt som ska skydda det litterära och konstnärliga skapan-
det så långt det är möjligt, vilket också innefattar ideella och personliga intressen.140 
För att få skydd så krävs det att formgivningen skall vara ett resultat av självständigt 
skapande,141 samt att den ska präglas av självständighet och originalitet.142 Detta krav 
skärptes genom införandet av mönsterskyddslagen.143 Mönsterskyddslagen skulle av-
lasta upphovsrätten i frågor gällande skyddet av brukskonst som i upphovsrättens 
mening började bli allt mer urvattnad.  

Det man nu kallar brukskonst144 benämndes tidigare konsthantverk och konstindu-
stri, vilket delvis berodde på grannländernas benämning.145 Skyddet som erbjöds på 
konsthantverk och konstindustrins område ansågs diffust och man ville från Svenska 
slöjdföreningens146 sida att lagstiftaren förtydligade vad som omfattades av lagen. Det-
ta efterfrågades även från näringslivet för att få ett säkrare rättsskydd.147 Det var svårt 
för näringslivet att se var gränsen skulle dras i främst frågor rörande industrial design, 
som omfattade stora serier av framställda industriprodukter, där bland annat vissa 
möbler inräknades.148 Genom att byta ut konsthantverk och konstindustri till bruks-
konst så markerades den skillnad att en annan typ av bedömning lades till grund för 
avgörandet av brukskonstskyddet inom upphovsrätten. Införandet av mönsterrätten 
kan ha varit ett försök att utesluta brukskonsten från den upphovsrättsliga skydds-
möjligheten genom att ett mer specificerat skydd kunde erbjudas genom mönsterät-
ten.149 Departementschefen ansåg att formuleringen skulle vara allmänt hållen och 
istället skulle praxis avgöra vilka områden som skulle omfattas av skyddet.150 Praxis 

                                                
140 Prop. 1960:17 s. 31. 

141 Ett återgivande av något i naturen vanligen förekommande är exempelvis ej grund för upphovsrätts-
ligt skydd, se Koktvedgaard Mogens, Levin Marianne Lärobok i immaterialrätt. s. 75. 

142 Prop. 1960:17 s. 42. 

143 Essén W. Eric, Sterner Gunnar Mönster och brukskonst, s. 231. 

144 Som brukskonst räknas produkter inom hantverk och industri som fyller en praktisk uppgift, är 
nyttiga och har en estetisk funktion, se SOU 1965:61 s. 184. Exempel på brukskonst är; glas, porslin, 
keramik, möbler, tapeter, textilier och modevaror, juvelerarbeten, smide i olika metaller etc., se 
SOU 1956:25 s. 79. 

145 Prop. 1960:17 s. 43. 

146 Nuvarande Svensk Form. 

147 Prop. 1960:17 s. 46. 

148 Prop. 1960:17 s. 46. 

149 Levin Marianne Aktuella tendenser i svenskt formskydd NIR 23/1985 s. 218. 

150 Prop. 1960:17 s. 48 f. 
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har dock inte gett någon vidare förtydligande om vad som motiverar ett upphovs-
rättsligt skydd.151 Departementschefen framhöll vidare att för att uppbära upphovs-
rättsligt skydd för brukskonst så var förutsättningen ”att produkten fått en sådan indi-
viduell och konstnärlig gestaltning att risken för att samma produkt också ska framkom-
ma genom annans självständiga skapande är obefintligt eller i vart fall mycket ringa.”152 
Detta var det så kallade dubbelskapandekriteriet. 

Brukskonstens skydd under upphovsrätten har under utvecklingen fram till ikraft-
trädandet av mönsterskyddslagen fått stå tillbaka med hänsyn till att en mönster-
skyddslag istället skulle skydda dessa produkter.153  

4.2.2 Skyddsomfånget 
Upphovsrätten skyddar alster av byggnadskonst eller brukskonst.154 Det upphovs-
rättsliga skyddet uppkommer formlöst och kan inte registreras. För att få upphovs-
rättsligt skydd så måste en viss verkshöjd föreligga.155 För att fastställa verkshöjd så 
använder man sig av dubbelskapandekriteriet och om det inte föreligger risk för dub-
belskapande så kan det föreligga upphovsrättsligt skydd. 156 En formgivare skall inte, 
ovetande om en redan skyddad formgivning, kunna återskapa samma formgivning. 
Under brukskonstområdet så är det svårt att formge en formgivning med tillräcklig 
verkshöjd. Vissa former är på förhand fasta och relativt formbundna, en stol måste 
delvis se ut på ett visst förutbestämt sätt.157 Frågor om intrång måste avgöras ur en 
helhetsbedömning och när det gäller modepräglade produkter får man ofta acceptera 
betydande likheter i helhetsintryck.158 En förutsättning för intrång är dock att man 
medvetet eller omedvetet har utnyttjat en produkt som förebild, att skylla på ren 
okunskap friar inte från intrång.159 

Ensamrätten omfattar rätten att framställa exemplar av verket samt att göra verket 
offentligt för allmänheten.160 Av intresse är att det är tillåtet att bearbeta ett original 
skyddat av upphovsrätten.161 Denna bearbetning erhåller skydd men den får inte an-

                                                
151 Nordell Per Jonas Dubbelskapande i teori och praktik NIR 4/1995 s. 630 f. 

152 Prop. 1960:17 s. 135. 

153 Prop. 1960:17 s. 2. 

154 1 kap. 1 § 1 st. 5p. URL. 

155 Nordell Per Jonas Dubbelskapande i teori och praktik NIR 4/1995 s. 631. 

156 Koktvedgaard Mogens, Levin Marianne Lärobok i immaterialrätt s. 170. 

157 Levin Marianne Designskydd s. 38f. 

158 Koktvedgaard Mogens, Levin Marianne Lärobok i immaterialrätt s. 170. 

159 Koktvedgaard Mogens, Levin Marianne Lärobok i immaterialrätt s. 171. 

160 1 kap. 2 § 1 st. URL. 

161 1 kap. 4 § URL. 
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vändas i strid med den rätt som tillkommer originalverket. Mönsterregistrering hind-
rar inte att man också skyddar sin produkt som ett konstnärligt verk i enlighet med 
upphovsrättslagen.162 

Det är inte idén bakom formgivningen som skyddas utan istället idéns yttre form, ut-
seendet, och den faktiska form som formgivningen har erhållit.163 Funktionella for-
mer resulterar i att skyddsomfånget är snävt avgränsat vilket i sin tur resulterar i att 
endast slaviska efterbildningar gör intrång i en skyddad formgivning.164 En hög grad 
av särprägel leder till att skyddsomfånget utvidgas.165 

4.2.3 Skyddstid 
Upphovsmannens upphovsrätt varar hela livstiden samt 70 år efter dödsåret.166 Långa 
skyddstider kan motiveras med att om upphovsmannen överlåter sin upphovsrätt till 
ett bolag så vill man givetvis från bolagets sida ha ett gott investeringsskydd på lång 
sikt.167 Innan mönsterskyddslagen tillkom så hade alster av brukskonst endast ett 
upphovsrättsligt skydd på 10 år men med etableringen av lagen så utökades skyddsti-
den till att gälla i 50 år.168 Med denna förändring så utgick utredningen inför mönster-
skyddslagen att kraven på individualitet och konstnärlig gestaltning skulle skärpas på 
brukskonst området.169. 

4.3 SOU 2001:68 
Det industriella rättsskyddet har utvecklats sedan mönsterskyddslagens tillkomst och 
regeringen har därför begärt en översyn av lagen. Lagens utformning har påverkats av 
både strävan att uppnå harmonisering mellan de nordiska lagarna samt mönsterdirek-
tivet.170 Hur man ska utforma skyddet för design är en av de mest kniviga frågorna.171 
Att man vill ersätta mönsterskyddslagen med en helt ny lag har att göra med att den 
annars riskerar att bli svåröverskådlig genom att de ändringar som krävs skulle bety-
da ett ökande av bokstavsparagrafer. Utredningen vill skapa en mer lättillgänglig lag 

                                                
162 1 kap. 10 § 1 st. URL. 

163 SOU 1956:25 s 68 f. 

164 Koktvedgaard Mogens, Levin Marianne Lärobok i immaterialrätt s. 169. 

165 Koktvedgaard Mogens, Levin Marianne Lärobok i immaterialrätt s. 169. 

166 4 kap. 43 § URL. 

167 Koktvedgaard Mogens, Levin Marianne Lärobok i immaterialrätt s. 196. 

168 Numera 70 år. 

169 Prop. 1969:168 s. 24. 

170 SOU 2001:68 s. 65. 

171 Koktvedgaard Mogens, Levin Marianne Lärobok i immaterialrätt s 79. 
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vilket ställer krav på språkliga förändringar.172 Begreppet mönster behöver bytas ut 
eftersom allmänheten har svårt att uppfatta vad lagstiftningen avser att skydda.173 
Danmark och Norge har också förändrat terminologin och därmed utökat förståelsen 
av vad som utgör ett mönster enligt lagens mening.174 Utredningen konstaterar att ut-
trycket formgivning bör ersätta uttrycket mönster och formskydd användas som 
namn på ensamrätten.175 I förslaget till den nya formskyddslagen så kvarstår fortfa-
rande möjligheten att ansöka om formskydd även om verket är skyddat genom ex-
empelvis upphovsrätten.176 Ytterliggare ändringar inom uppsatsens ämnesområde av-
ser endast språkliga begrepp som exemplet att mönster byts ut till uttrycket formgiv-
ning. 

 

                                                
172 SOU 2001:68 s. 84.  

173 SOU 2001:68 s. 85. 

174 SOU 2001:68 s. 86f.  

175 SOU 2001:68 s. 88. 

176 SOU 2001:68 s. 183. 
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5 Gränsen mellan inspiration och intrång 

5.1 Avgöranden från Svensk domstol 

5.1.1 Allmänt 
De mål som har avgjorts av EGD har rört i huvudsak mönsterrätten i relation med 
konkurrensrätten.177 Inga mål röranden uppsatsens syfte har enligt min vetskap av-
gjorts och därför kommer fortsättningsvis en redogörelse för de avgöranden som 
finns i Sverige. Praxis från de svenska domstolarna är begränsad och heller inte färsk 
när det gäller frågor rörande efterbildning av möbler.  

5.1.2 Praxis 

5.1.2.1 NJA 1935 s 712 

Den holländske arkitekten M.S. skapade stolarna B33 Thonet och ST 12 Desta, även 
kallade stålrörsstolarna178. Konstnärsrätten till stolen förvärvades av den Österrikiske 
medborgaren Å.L. Å.L. skapade själv egna varianter, benämnda B34 Thonet och 
ST32 Desta. Aktiebolaget A.W.N skapade och sålde snarlika stolar, trots att Å.L:s 
stolar, enligt Å.L. var att anse som alster av konstindustri. Å.L. yrkade att A.W.N. 
skulle förstöra osålda efterbildningar, ritningar, modeller och formar samt också utge 
skadestånd till Å.L. A.W.N bestred och hävdade att stolarna inte kunde ses som alster 
av konsthantverk. R.R:n begärde in yttranden från Akademien för de fria konsterna. 
Akademien ansåg att Å.L:s stolar gavs rättsligt skydd i lagstiftningen med hänsyn till 
den originalitet och individualitet som förekom i formgivningen. Men man kunde 
inte från Akademiens sida hålla med om att stolarna hade karaktären av en konstnär-
lig skapelse, och en av konstruktionen direkt betingad form. Å.L. åberopade ett utta-
lande från svenska slöjdföreningens arbetsutskott där man förklarade att man kunde 
se enbart de tekniska men inga estetiska värden hos Å.L:s stolar. Dock fanns ett över-
vägande antal omdömen från svenska arkitekter och konstteoretiker samt omdömen i 
den internationella fackpressen och annan litteratur och därför ansåg man att stolarna 
var att anse som alster av konstindustri. Å.L framställde också diverse intyg av svens-
ka, danska och tyska sakkunniga. A.W.N åberopade också intyg från sakkunniga.  

R.R:n fann att stålrörsstolarna inte kunde anses utgöra alster av konsthantverk eller 
konstindustri. 

Hovrätten fann inget skäl att ändra R.R:ns utslag. 

I HD fann man att även om stolarna hade en ny konstruktionsprincip så kunde de ej 
falla inom skyddet för alster av konstindustri. Just.R. Alexandersson och Just.R. von 
Seth var skiljaktiga. 

                                                
177 Prop. 2001/02:121 s. 38. 

178 Essén W. Eric, Sterner Gunnar Mönster och brukskonst s. 214. 
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5.1.2.2 NJA 1958 s 68 

1952 skapade Bengt R. en länstol, fortsättningsvis kallad NK-stolen. NK-stolen visa-
des för första gången på möbelmässan i Göteborg 1953. Bröderna Evert S. och Bertil 
S. drev ett Huskvarnabaserat handelsbolag: Bröderna S:s möbelfabrik. 1954 startade 
bröderna S. tillverkningen av en stol, fortsättningsvis kallad S-stolen, liknande NK-
stolen. NK och Bengt R. yrkade att samtliga S-stolar i bröderna S:s besittning skulle 
förstöras, samt att bröderna S. skulle ersätta honom för det personliga lidande som 
Bengt R. hade utsatts för. Bröderna S. bestred yrkandet. Bengt R. anförde som ut-
veckling till sin talan att det som var nyskapande och karaktäriserande för NK-stolen 
var exempelvis; ”den frontala koningen av sitsen framåt och av ryggen uppåt, ryggens 
profil /…/ och den rundade profillinjen från sitsen underkant till ryggens bakre kant. Ka-
raktäristiskt är även, att utformning och den inbördes uppbyggnaden av armlederna och 
de T-formade benen, av vilka bakbenen gå fram till och ge stöd åt armlederna, harmo-
niskt sammansmälta med stolens linjeföring i övrigt.”179  

Bröderna S. anförde att de 1954 började tillverka stommar till länstolar efter mönster 
av en stomme som liknade NK-stolen. Tillverkningen skedde på beställning av en 
möbelfirma i Jönköping och mönstret tillhandahölls av samma möbelfirma. När be-
ställningen annullerades strax därefter färdigställde ändå bröderna S. stolarna, som 
såldes på annat håll. Efter detta fortsatte tillverkningen. 1955 fick bröderna S. ett brev 
från NK där det förklarades att NK var innehavare av den konstnärliga rätten till 
NK-stolen. Bröderna S. svarade att såvitt de kände till så fanns det inget lagligt skydd 
för efterbildning av möbler, vilket grundades på uppgifter som de fått per telefon från 
Svenska Slöjdföreningen och även i ett skriftligt svar från träindustrin branschorgani-
sation (Tibo). Av ca 880 tillverkade exemplar så hade ca 800 stolar sålts. Vidare an-
förde Bröderna S. att NK-stolen inte var någon självständig konstnärlig skapelse utan 
istället en variant av en numer ganska vanlig möbelmodell. Utmärkande drag på NK-
stolen var bland annat färg och form på armledare och ben samt färg och kvalitet på 
möbeltygets färg. Om NK-stolen skulle vara skyddad enligt Lagen om rätt till verk av 
bildande konst, så kunde inte bröderna S. hållas ansvariga eftersom S-stolen,  i ett 
konstnärligt perspektiv, är en avsevärd försämrad efterbildning av NK-stolen. NK 
och Bengt R. replikerade med att S-stolen endast visade små prov på olikheter jämfört 
med NK-stolen. Det är bland annat ”skillnad i tjockleken på främre delen av sitsen. På 
S-stolen lutar vidare övre kanten på ryggen bakåt, varigenom kantlinjen på ryggens bak-
sida skymmes, medan på NK-stolen samma kant lutar framåt. Över framsidan av ryggen 
på S-stolen har en söm insatts, som saknas på NK-stolen. Huvudena på de bultar som hålla 
samman de olika delarna av benen äro av olika storlek på S-stolen och NK-stolen. Slutli-
gen är stoppningsarbetet av sämre kvalitet hos S-stolen.”180 Det estetiska värdet av S-
stolen är visserligen mindre än NK-stolens, men detta förtog inte det konstnärliga 
värdet av S-stolen.  

                                                
179 NJA 1958 s 68 HR:s domskäl stycke 1. 

180 NJA 1958 s 68 HR:s domskäl stycke 5. 
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NK och Bengt R. åberopade ett yttrande från Slöjdföreningens opinionsnämnd date-
rat den 21 december 1954 där nämnden fann ”att de ifrågavarande av Bengt R. skapade 
stolarna äga en särpräglad och konstnärlig karaktär”181 och man ansåg att de var skyd-
dade alster av konsthantverk. NK och Bengt R. åberopade vidare en skrivelse från 
Retsudvalget i Landsforeningen Dansk Kunsthaandværk, där man ansåg att NK-
stolen åtnjöt rättsligt skydd i konstnärligt hänseende. Man ansåg vidare att S-stolen 
var ett plagiat av NK-stolen. Bröderna S. åberopade en skrivelse från Tibo där man 
framhöll att förhållandena är praktiskt taget oreglerade för närvarande. Vidare åbero-
pade man tidskriften Domus samt ett fotografi av den så kallade Åkerblomstolen som 
offentliggjordes före NK-stolen. På NK och Bengt R:s begäran så hördes såsom sak-
kunniga vittnen verkställande direktören i Slöjdföreningen arkitekten Åke H. Ht 
samt före detta byggnadsrådet arkitekten Sven M. 

TR:n gjorde en jämförelse mellan NK-stolen och andra avbildade stolar som bröderna 
S. hade åberopat vilket visade att vissa delar upprepade sig i NK-stolen. Med hänsyn 
till detta samt övrigt som uppkom i fallet så beslutade TR:n att NK-stolen inte ut-
gjorde ett alster av konsthantverk eller konstindustri. 

I HovR:n ansåg man att Bengt R:s skapelse utgjorde ett alster av konsthantverk och 
konstindustri. De skillnader som fanns mellan de två stolarna var så små att S-stolen 
var att se som ett plagiat av NK-stolen. Bröderna S. dömdes till dagsböter samt att er-
sätta Bengt R. 

I HD tillade bröderna S. att NK-stolen inte kunde anses vara en konstnärlig originali-
tet. En stoppad sittmöbel borde inte omfattas av Lagen om rätt till verk av bildande 
konst. Eftersom stommen bara syns i mindre utsträckning så ägde den inte skydd en-
ligt svensk lag. NK-stolen är heller inte någon konstnärlig originalitet, dess utförande 
är sedan innan känt genom att den var hämtad från en italiensk förebild i tidskriften 
Domus. NK och Bengt R. svarade att en stoppad möbel visst kan vara ett verk av bil-
dande konst om man ser till helhetsintrycket. HD ansåg att det endast fanns små lik-
heter med det publicerade utförandet i tidskriften Domus. HD fastställde hovrättens 
dom. 

5.1.2.3 NJA 1962 s 750182 

STRING-hyllan skapades 1949 av arkitekterna Nisse S och Karin S. String Design AB 
förärades rätten att med ensamrätt tillverka och sälja STRING-hyllan. Makarna S an-
såg att de hade skapat ett sådant alster av konstindustri som skyddades enligt 1919-års 
lag. String Design AB och makarna S yrkade skadestånd från Arne Gunnar B och 
handelsbolaget under firma A.B & Co för intrång i String Design AB:s tillkommande 
skydd. B sålde under benämningen typ nr 78, en till mått och utformning överens-
stämmande hylla med STRING-hyllan. B anförde att makarna S bokhylla hade ska-
pats för ett nyttosyfte utan uttryck för konstnärlig individualitet och med avsaknad 
av originalitet. Makarna S åberopade ett av Bonniers folkbiblioteks prisnämnd givet 
                                                
181 NJA 1958 s 68 HR:s domskäl stycke 8. 

182 För bild, se bilaga 1. 
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omdöme av STRING-hyllan. Man åberopade också ett yttrande från Svenska Slöjdfö-
reningens Opinionsnämnd, samt ett antal uttalanden från sakkunniga till deras fördel.  

RR:n gjorde bedömningen att STRING-hyllan inte var skyddat såsom alster av konst-
industri och konsthantverk. RR:n gjorde en intresseavvägning som resulterade i ytt-
randet att man måste ställa ”höga krav ej blott på måttet av de estetiska värden hos en 
industriprodukt som skola kunna leda till att produkterna skyddas såsom alster av konst-
industri utan även på allsidigheten av den utredning som syftar till att i förekommande 
fall påvisa konstnärliga värden.”183 RR:n ansåg vidare att de uttalanden som redovisats 
för rätten saknade allsidighet och att man därför hade svårt att lägga vikt vid dessa. 
RR:n ansåg inte att vad som i målet hade framkommit resulterade i att STRING-
hyllan gavs en sådan estetisk utformning så att den uppnådde karaktären av ett 
konstverk. 

I HovR:n utökades antalet sakkunniga vittnen för att få en erforderlig grad av allsi-
dighet. Alla sakkunniga förutom en hade uppfattningen att STRING-hyllan föll inom 
lagens beteckning alster av konsthantverk och konstindustri. Med detta som utgångs-
punkt förklarade HovR:n att STRING-hyllan hade givits en individuellt präglad 
konstnärlig form, och ansågs därmed utgöra ett alster av konsthantverk och konstin-
dustri. HovR:n ansåg att B:s hylla var identisk med STRING-hyllan och därmed en 
efterbildning. 

HD anförde att bedömningen måste avses formgivningens helhetsverkan och det an-
sågs styrkt av den framstående sakkunskap som har intagits av sakkunniga att 
STRING-hyllan besatt en sådan originalitet att den utgjorde alster av konsthantverk 
och konstindustri.  

5.1.2.4 RÅ 1977 Ab 481184 

Dux Möbel AB ansökte om mönsterregistrering för sin snurrfåtölj men fick avslag på 
sin ansökan hos PRV. PRV ansåg att mönstret inte väsentligen skiljde sig från en av 
Dux Möbel AB:s tidigare registrering. Dux möbel AB överklagade PRV:s beslut till 
besvärsavdelningen. Besvären lämnades där utan bifall och man anförde vidare att de 
dominerande stildragen är gemensamma med det tidigare av bolaget registrerade 
mönstret. De skillnader som förelåg mellan stolarna var inte tillräckligt stora för att 
ett nytt helhetsintryck ska kunna utfås. I och med detta var inte det uppställda skill-
nadskravet i mönsterlagen uppfyllt.  

RegR:n anförde att det fanns en funktionell skillnad mellan de två stolarna genom att 
den ena bestod av snurrfot istället för ben. Detta gjorde att RegR:n ansåg att stolen 
gav ett nytt helhetsintryck och väsentligen skiljde sig från den tidigare registrerade 
stolen. RegR:n undanröjde besvärsrättens beslut och återvisade ärendet till PRV.  

                                                
183 NJA 1962 s 750 RR:n stycke 9. 

184 För bild, se bilaga 2. 
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5.1.2.5 NJA 1980 s 575185      

1976 registrerades MECCA-hörnsoffan av Källbo Möbel Kjell Nilsson AB enligt 
Mönsterskyddslagen. Källbo väckte talan 1977 mot Sittman Möbelaktiebolag och yr-
kade på skadestånd för mönsterintrång. Sittman ingav en stämningsansökan där man 
yrkade på att MECCA:s mönsterregistrering skulle hävas eftersom mönstret inte vä-
sentligen skiljde sig mot andra liknande soffor. Sittman utvecklade sin talan där man 
pekade på att MECCA-soffan hade ett alldagligt utseende och för att bevisa sin stånd-
punkt så företog man en utredning som visade att en annan tillverkare hade två soffor 
som liknade MECCA-soffan, sofforna CORA och LIMA. Man menade från Sittmans 
håll att CORA och LIMA var att anse som nyhetshinder och därför var inte det upp-
ställda skillnadskravet i Mönsterskyddslagen uppfyllt och således borde aldrig regi-
streringen ha godtagits. Källbo replikerade med att påvisa hur omtyckt MECCA-
soffan var av kunder. Man ansåg också från Källbos sida att helhetsintrycket av 
MECCA-soffan skiljde sig från de andra sofforna.  

TR:n begärde in utlåtanden från PRV, som ansåg att MECCA-soffan väsentligen 
skiljde sig från övriga soffor. Därför utgjorde inte CORA och LIMA enligt PRV hin-
der mot registrering av MECCA-soffan. PRV påpekade att när det gäller vissa möbel-
typer så får man anse att grundformen är given, detaljerna skiljer istället de olika sof-
forna åt och därför blir helhetsintrycket annorlunda. Sittman åberopade utlåtanden 
av professor Seve L och yttranden av fil.kand. Ulf H af S. Seve L anförde att 1970-års 
Mönsterskyddslag (”..väsentligen skiljer sig från..”186) enligt motiven i allmänhet ska 
tillämpas strängt. H af S, som deltagit i Svensk Forms Opinionsnämnd i tidigare fall, 
ansåg inte att MECCA-soffan var nyskapande och skulle därför inte åtnjuta skydd. 
Seve L fortsatte sedan med en liten rättsanalys där han tittade på förarbeten och be-
tänkanden och genom denna fann han stöd för att Sittmans yrkande borde bifallas. 
TR:n anförde i domen att enligt förarbetena så kräver skillnadskravet att man får ett 
helt nytt helhetsintryck av varan. Man valde från TR:ns sida att grunda sin bedöm-
ning på om MECCA-soffan skiljde sig från CORA och LIMA, vilket bedömningen 
resulterade i att den gjorde. Därmed hade ej de två sistnämnda sofforna varit hinder 
för mönsterskyddsregistreringen av MECCA. 

I HovR:n gjorde man också en mindre rättsutredning och valde att ta fasta på depar-
tementschefens anvisningar i förarbetet om att tillämpa skillnadskravet strängt. Man 
konstaterade att MECCA-soffan inte gav ett nytt helhetsintryck och därför hävdes 
mönsterregistreringen av MECCA. 

I HD anförde Källbo att man inte ansåg att HovR:ns dom var baserad på verklighe-
ten. Att möbler skulle särbehandlas saknade enligt Källbo en hållbar motivering. Om 
PRV hade beviljat en registrering i enlighet med praxis så måste innehavarna av 
mönstret kunna känna sig trygga med sin registrering. PRV lämnade ett utlåtande om 
vad som skiljer de olika sofforna åt.  

                                                
185 För bild, se bilaga 3. 

186 2 § 1 st. 1970-års Mönsterskyddslag. 
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HD beslutade att med hänvisning till motiven till mönsterskyddslagen187 så föreskri-
ver skillnadskravet att man ska få ett helt nytt helhetsintryck av mönstervaran. Man 
lade också stor vikt vid uttalandet från departementschefen om att skillnadskravet 
skulle tillämpas strängt, särskilt strängt inom möbelindustrin. Man ansåg inte att 
skillnaderna på de olika sofforna var så stora att man fick ett helt nytt helhetsintryck. 
Man hävde därför mönsterregistreringen för MECCA. 

5.1.3 Kommentar 
De svenska domstolarna gör sin bedömning i två steg. Först måste det klargöras om 
formgivningen faller inom lagens skyddsområde. Inom Mönsterskyddslagen undantas 
detta eftersom skydd föranleder registrering och registrering ges ej om formgivningen 
inte faller inom lagens tillämpningsområde. Enligt upphovsrätten så krävs att det är 
fråga om brukskonst (inom uppsatsens syfte) och att verkshöjd föreligger, det vill säga 
att viss konstnärlig höjd föreligger. Om det visar sig att så är fallet så går man vidare 
till steg två där man avgör om intrång har skett. Intrångsfrågan blir alltså inte aktuell 
om inte formgivningen faller inom lagens skyddsområde. När det gäller Mönster-
skyddslagen avgör man istället om den formgivning som anklagas för intrång ger ett 
nytt helhetsintryck eller ej. 

I fallet med stålrörsstolarna188 gjordes ingen formell utredning från domstolens sida. 
HD valde dock att lägga vikt vid Svenska Slöjdföreningens189 uttalande och upprepade 
vad föreningen konstaterat, nämligen att stolarna trots den nya konstruktionsprinci-
pen, inte kunde falla inom skyddet för alster av konstindustri. I fallet med NK-
stolen190 så valde TR:n att gå emot det sakkunniga organet Svenska Slöjdföreningens 
Opinionsnämnd191. Trots att både svenska och danska sakkunnigyttranden åberopa-
des där det konstaterades att NK-stolen åtnjöt skydd såsom alster av konsthantverk, 
så valde TR:n att lägga större vikt till det av Bröderna S. åberopade försvaret som in-
nehöll andra avbildade stolar som liknade NK-stolen och som i vissa fall hade offent-
liggjorts innan NK-stolen samt ett uttalande där Tibo192 framhöll att sakfrågans om-
råde var praktiskt taget oreglerad för tillfället. TR:n gör i detta fall, enligt min me-
ning, ett stort misstag när man väljer att gå emot branschens sakkunniga, något som 
sedan repareras av HovR:n och HD. HovR:n valde att istället följa de sakkunnigas ut-
talande och ansåg att NK-stolen var ett alster av konstindustri. Någon ledning i frå-
gan om hur nära man kan gå ett original ger inte HovR:n. S-stolen anses vara ett pla-
giat av NK-stolen på grund av att skillnaderna mellan de två stolarna är så små. Hur 

                                                
187 Motiven till 2 § Mönsterskyddslagen. 

188 NJA 1935 s 712. 

189 Nuvarande Svensk Form. 

190 NJA 1958 s 68. 

191 Nuvarande Svensk Forms Opinionsnämnd. 

192 Träindustrins branschorgan. 
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de små skillnaderna yttrar sig framgår inte i fallet. I STRING-fallet193 går RR:n på 
samma linje igen och valde alltså att gå emot uttalandet från Svenska Slöjdföreningens 
Opinionsnämnd. Trots att makarna S. åberopade yttranden från flera sakkunniga så 
ansåg RR:n att de yttranden som åberopades i fallet hade tillräckligt mått av allsidig-
het och att man därför inte kunde lägga vikt vid dessa. Ett nytt krav ställs härmed på 
allsidighet, alltså talar man om för Svenska Slöjdföreningens Opinionsnämnd att de 
inte är tillräckligt kunniga i sitt arbete, ett arbete som enligt förarbeten ska ses som 
vägledning i bedömningen. Än en gång så måste HovR:n rätta till misstaget och man 
betonar att en utökning skett av sakkunniga vittnen för att få högre grad av allsidig-
het. Man valde i HovR:n att utgå från de sakkunnigas nästintill eniga mening att 
STRING-hyllan skulle ges skydd såsom alster av konsthantverk och konstindustri. 
B:s hylla ansågs vara identisk med STRING-hyllan och var därmed en efterbildning. I 
HD ansåg man utan ytterliggare utredning att det är styrkt av framstående sakkunskap 
av sakkunniga att STRING-hyllan var av sådan originalitet att den ska skyddas.  

I fallet med DUX-stolarna194 görs en utredning av uttrycket ”väsentlig skillnad”195. 
Fallet gällde DUX Möbel AB:s två stolar, varav den första försågs med ben och den 
andra med snurrfot. Frågan gällde om det förelåg väsentlig skillnad mellan de två sto-
larna. PRV ansåg att så inte var fallet. Besvärsavdelningen ansåg att man inte fick nå-
got nytt helhetsintryck av DUX-stolen med snurrfot och att det därför inte förelåg 
väsentlig skillnad. RegR:n ansåg dock att snurrfoten var en funktionell skillnad och 
därmed gav ett nytt helhetsintryck och därmed skiljde sig väsentligen från stolen med 
ben. Ett intressant inslag i fallet hade varit om frågan istället gällde två stolar från två 
olika konkurrerande företag, hade verkligen RegR:n då gjort samma bedömning? En 
funktionell skillnad ska egentligen inte kunna ge två olika helhetsintryck. Som kan 
urskiljas på bilden, i bilaga 2, så har stolarna en nästintill exakt form och slutsatsen att 
de två olika stolarna kan registreras separat för mönsterskydd hade kanske bedömts 
annorlunda av den kunnige användaren. Att jämföra utgången med stålrörsstolarna196 
där man uttryckligen säger att nya konstruktionsprinciper inte kan falla inom skyd-
det för alster av konstindustri och i fallet med NK-stolen197 där man säger att S-stolen 
var ett plagiat av NK-stolen på grund av att skillnaden mellan de två stolarna var så 
små, ger ytterliggare tveksamheter till utgången av fallet. Dock ska man skilja på att 
DUX fallet avgörs utifrån mönsterskyddslagen medan de andra två fallen skyddas av 
upphovsrätten. 

Det snävare skyddsomfång som finns i den upphovsrättsligt skyddade brukskonsten 
är svårt att kritisera. Att genom studier av lagtext och förarbeten finna en faktisk väg-
ledning om hur skyddsomfånget ska verka är utsiktslöst. Likheten mellan formgiv-

                                                
193 NJA 1962 s 750. 

194 RÅ 1977 Ab 481. 

195 Numera endast ”skillnad”, se 2 § 3 st. ML. 

196 NJA 1935 s 712. 

197 NJA 1958 s 68. 
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ningarna ska vara synlig vid en helhetsbedömning och helhetsbedömningen ska vara 
gjord av en kunnig användare. Bedömningen sker alltså på relativt lösa grunder, utan 
fasta och klargörande principer. 

Som ett resultat av detta grundas en bedömning av skyddsomfånget inom möbelde-
sign huvudsakligen på förarbeten eftersom praxis förekommer endast i begränsad om-
fattning. Genom MECCA-målet så likställs skillnadskravet enligt doktrinen med en 
normal mönsterhöjd medan HD istället har åberopat målet att vara ett exempel på 
hur tillämpning av särskilt stränga skillnadskrav ska användas när det ankommer 
formgivningar tillhörande möbelindustrin.198 MECCA-målet är också det enda preju-
dicerande målet inom möbelformgivning som har tillkommit efter Mönsterskyddsla-
gens införande. Är en formgivning starkt beroende av ett ändamålsenligt syfte så le-
der det till att skyddsomfånget minskar. En stol är till exempel beroende av ett ända-
målsenligt syfte. Det utrymme som finns för originella former blir därmed begränsat 
och betydligt mindre än på andra konstnärliga områden. Denna bedömning är viktig 
ur ett konkurrensrättsligt perspektiv eftersom då det ges ett för starkt upphovsrätts-
ligt skydd leder det till att endast den första upphovsmannen till en ny stil skulle 
kunna få skydd, något som skulle medföra kraftiga konkurrensinskränkningar.199 

Genom Mönsterskyddslagen så skärptes kraven på vad som skulle omfattas av upp-
hovsrätten. Upphovsrätten skulle ställa större krav på konstnärlig höjd vid bedöm-
ning av verk av brukskonst. De formgivningar som inte hade tillräcklig konstnärlig 
höjd skulle således istället lämpligen skyddas av mönsterrätten. Var mönstret alltför 
banalt så var det inte värt att skydda. Genom detta så uttryckte utredningen att de 
fall200 som tidigare hade bedömts av HD inte längre motsvarade de krav som numera 
skulle anses som gällande.201  

5.2 Svensk forms opinionsnämnd 

5.2.1 Allmänt 
Svensk Forms Opinionsnämnd bildades 1953 av den Svenska Slöjdföreningen. Tid-
skriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd har tidigare allt eftersom redovisat nya 
yttranden som är av allmänt intresse men har haft några års uppehåll på senare tid. 
Ordföranden, Peter Adamsson, för Opinionsnämnden vill återinföra detta och ger i 
en artikel en redovisning av Opinionsnämndens senaste202 mest centrala bedömning-

                                                
198 Levin Marianne Aktuella tendenser i svenskt formskydd NIR 23/1985 s. 221. 

199 Levin, Marianne Vilket brukskonstskydd kan vi leva med? NIR 1994 s. 237ff.  

200 NJA 1958 s 68, NJA 1962 s 750 samt 1964 s 532. 

201 Prop. 1969:168 s. 125. 

202 Efter senast utgivna bok, Svensk Form Upphovsrättsligt skydd för brukskonst Svensk Forms Opini-
onsnämnd Yttranden 1992-2000. 
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ar.203 Opinionsnämnden har under åren utvecklats i olika avseende. 1991 införde man 
möjligheten till så kallade enpartsmål vilket gjorde det möjligt för en part att först få 
det fastställt om den egna produkten hade ett upphovsrättsligt skydd. Opinions-
nämnden har också utökat offentligheten genom att man utgår ifrån att alla handling-
ar och yttranden är offentliga om inte en part begär annat. Tidigare utgick man ifrån 
sekretess.204 Dock blir yttrandena givetvis offentliga om man väljer att åberopa dem 
inför domstol.  

Nämnden måste rätta sig efter lag, förarbeten och praxis samt avlämna en stringent 
praxis, detta för att domstolarna ska kunna hämta vägledning från nämndens yttran-
den. 

De yttranden som refereras anses av mig tillföra värdefulla betänkligheter i utred-
ningen om hur nära man får gå ett original. De delar av utlåtandet som gäller hand-
lande som strider mot god affärssed har utelämnats eftersom de inte anses vara rele-
vanta i utredningen om hur nära man får gå ett original. 

5.2.2 Stadgar 
Opinionsnämnden regleras av stadgar. Nämnden har som uppgift att vara en opartisk 
bedömare i tvistefrågor beträffande upphovsrätt samt avgöra om ett handlande strider 
mot god affärssed.205 Enligt stadgarnas § 4 så består Opinionsnämnden av ordföranden 
och sju ledamöter. Ledamöterna ska utses så att det blir en allsidig representation av 
sakkunskap inom formgivningens område, och ordföranden ska vara lagfaren och er-
faren av domarvärv. Enligt stadgarnas § 12 så bör en anmälan om ett ifrågasatt plagiat 
innehålla, förutom upphovsmannens namn och nuvarande innehavare av verket, 
även fotografier, uppgifter om när och var verket framställdes samt när det visades of-
fentligt för första gången. 

5.2.3 Utlåtanden 

5.2.3.1 Yttranden 1954-1963  

Nr 13 LÄNSTOL206 

1951 formgav arkitekten Hans J. Wegner LÄNSTOL I och stolen tillverkades av 
Firma A.P. Stolen ved fabrikant Anker Petersen, Köpenhamn Valby, Danmark med 
ensamrätt. Stolen hade funnits i handeln sedan 1952. 1953 formgav arkitekterna Nan-
na Ditzel och Jörgen Ditzel LÄNSTOL II. Rätten till stolen innehades av Petersen. 

                                                
203 Adamsson Peter Yttranden avgivna av Föreningen Svensk Forms Opinionsnämnd 2001-2003NIR 

2004 s. 46. 

204 Adamsson Peter Yttranden avgivna av Föreningen Svensk Forms Opinionsnämnd 2001-2003 NIR 
1/2004 s. 47.  

205 § 1 Stadgar för Svensk Forms Opinionsnämnd. 

206 För bild, se bilaga 4. 
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Stolen hade funnits på den svenska marknaden sedan 1953. 1954 uppmärksammades 
Petersen på att Jio Möbler AB, Jönköping framställde en liknande stol som 
LÄNSTOL I. Även företaget X hade börjat tillverka en liknande stol (X:s stol nr 
299). Jio och X vägrade att upphöra med sin tillverkning. X började också tillverka en 
liknande stol som LÄNSTOL II (X:s nr 300). Petersen anklagade Jio och X för olov-
lig efterbildning gällande LÄNSTOL I och X för olovlig efterbildning gällande 
LÄNSTOL II. 

Svensk Forms Opinionsnämnd gjorde bedömningen att arkitekten Wegner, som 
formgivit LÄNSTOL I, var en välkänd formgivare. Den av Wegner formgivna stolen 
hade en säker konstnärlig formgivning, som Opinionsnämnden ansåg representera en 
fullt självständig insats. Det saknades därför tvivel om att hans verk utgjorde ett 
skyddat alster av konsthantverk och konstindustri. Eftersom Opinionsnämnden inte 
hade fått se Jio:s och X:s stolar, gjordes bedömning utifrån ett fotografi vilket resulte-
rade i stolarna ansågs vara olovliga efterbildningar av LÄNSTOL I.  

Makarna Ditzel var också erkända formgivare och beträffande LÄNSTOL II ansåg 
Opinionsnämnden att arkitekterna nådde en ”estetisk verkan med små medel.”207 
LÄNSTOL II var konstnärligt självständig och alltså ett skyddat alster av konsthant-
verk och konstindustri. Opinionsnämnden fick även i detta fall utgå från ett fotografi 
och man ansåg att X:s länstol nr 300 var en nästintill en fullständig kopia och således 
en olovlig efterbildning av LÄNSTOL II. 

 

Nr 14 PINNSTOL208 

Pinnstolen började formges av den finske arkitekten Ilmari Tapiovaara 1955. Den 
skulle bygga på AB Edsbyns Möbelfabrik, Edsbyns vanliga pinnstol men samtidigt bli 
en helt ny skapelse. Modellen kom att betecknas FANETT 55. Senare samma år 
uppmärksammades Edsbyn av sin Göteborgrepresentant på att företag X marknads-
förde en likadan stol som påstods vara formgiven av samma formgivare, Ilmari Tapi-
ovaara, men till ett lägre pris. Man tog då kontakt med X:s VD. Det framkom då att 
stolen var formgiven av en i fabriken anställd snickare och inte den finske formgiva-
ren. Edsbyn yrkade att företaget X gjorde intrång i FANETT 55:s upphovsrättsliga 
skydd. X bestred Edsbyns talan. Man hade inte, enligt företaget X, från X:s sida på-
stått att stolen formgivits av den finske arkitekten. 

Svensk Forms Opinionsnämnd gjorde bedömningen att de bägge stolarna hade en 
formpressad sits som sammanbindande element. Toppstycket var i huvudsak hori-
sontellt. När det gällde antalet pinnar och dess huvudsakliga anordning så var stolarna 
lika. Vad som skiljde stolarna åt var sitsens bredd och utformning, detaljutformning-
en hos toppstycket, höjden på benstöden och avstånden mellan benens fria ändar. 

                                                
207 Svenska Slöjdföreningen Upphovsrättsligt skydd för brukskonst Yttranden avgivna av Svenska Slöjd-

föreningens Opinionsnämnd 1954-1963 s. 42.  

208 För bild, se bilaga 5. 
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FANETT 55 var formgiven av en konstnär som var erkänd skapare av estetiskt högt-
stående moderna möbler. FANETT 55 hade formgivits med små medel men ändå på 
ett personligt sätt så att skydd förelåg. Det var dock ett snävt avgränsat skyddsom-
fång. X:s modell var påfallande lik och kunde enkelt förväxlas av allmänheten. De av-
vikelser som fanns hade betydelse av estetisk synpunkt och genom det snävt avgrän-
sade skyddsomfånget ansåg nämnden med viss tvekan att olovlig efterbildning före-
låg. 

 

Nr 16 KÖKSSTOL209 

Köksstolen MODELL 110, fortsättningsvis kallad A-stolen, skapades av möbelfabri-
kören Herman Persson 1955, och visades samma år på möbelmässan i Göteborg. 1956 
kom det till Perssons kännedom att det fanns en liknande stol på marknaden, fort-
sättningsvis kallad B-stolen. Persson yrkade att B-stolen var en olovlig efterbildning 
av A-stolen men sämre utförd. X bestred Perssons talan men erkände att man använt 
Perssons stol, A-stolen, som förebild. Det var menat att en utveckling av A-stolen 
skulle ske men det hann X inte med. Nu hade man dock gjort en utveckling av sto-
len, fortsättningsvis kallad C-stolen och därmed producerade man inte B-stolen. 

Svensk Forms Opinionsnämnd gjorde bedömningen att stolen ”inte är någon konst-
närlig elitprodukt men kännetecknas dock av en medveten funktionell formgivning.”210 
Det fanns en väl avvägd helhetskomposition vilket visade på formgivarens förmåga 
till eget skapande. Man ansåg att A-stolen var en ny formlösning på marknaden och 
detta resulterade i att nämnden med viss tvekan ansåg att A-stolen var ett alster av 
konstindustri och gav därmed skydd. A-stolen var dock enkel i sin formgivning vilket 
resulterade i ett snävt skyddsomfång. Dock var B-stolen en nästan direkt avbildning 
av A-stolen. Avvikelser som fanns (exempelvis avsaknad av avfasning på B-stolens sits, 
sitsens tunnare vaddlager och att målningen skett med lufttorkande lack) var inte av-
görande för själva formen. B-stolen ansågs därför vara en olovlig efterbildning av 
Perssons skyddade verk. 

 

Nr 18 LÄNSTOL211 

1955 visades för första gången Contour 3, fortsättningsvis kallad DUX-stolen, på mö-
belmässan i Göteborg. DUX-stolen var formgiven av arkitekten Alf Svensson och 
hans formgivningsteam. Stolen var ställbar i två lägen och bestod av en tygdel som 
hade hängts i ett trästativ. 1956 kom det till Dux kännedom att en liknande stol salu-
fördes av Göte-Möbler i Nässjö AB, Nässjö, fortsättningsvis kallad GÖTE-stolen. 

                                                
209För bild, se bilaga 6. 

210 Svenska Slöjdföreningen Upphovsrättsligt skydd för brukskonst Yttranden avgivna av Svenska Slöjd-
föreningens Opinionsnämnd 1954-1963 s. 51. 

211 För bild, se bilaga 7. 
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Dux översände då ett brev till Göte-möbler där detta påtalades. Brevet besvarades av 
advokaten Bengt H. Skantze i Jönköping å Göte-Möblers vägnar där denne framförde 
att DUX-stolen inte var en konstnärlig originalitet och därför inte åtnjuter skydd, 
dessutom fanns det väsentliga olikheter mellan de två stolarna bland annat att sitsens 
framdel på GÖTE-stolen var mer konkav än på DUX-stolen, ben- och armstödsstati-
vet hade en annorlunda utformning på GÖTE-stolen och att armsstödsstativet satt 
högre på GÖTE-stolen. Skantze nämnde också i brevet att stolstypen var vanlig i 
Amerika. 

Svensk Forms Opinionsnämnd gjorde bedömningen att DUX-stolen hade en tillräck-
lig konstnärlig egenart för att vara alster av konstindustri och därmed var skyddad. 
Detta genom att DUX-stolen var skapad av en konstnär, arkitekten Alf Svensson, 
som hade förmågan att skapa en självständig konstnärlig formgivning. De estetiska 
samordnade insatserna, såsom stålkroppens naturliga vila i trästativet, balanserades 
väl och gav resultatet att stolen var en ny och självständig lösning. När det gällde 
GÖTE-stolen så ansåg nämnden att formgivningen var beroende av DUX-stolen, nå-
got som ej förtogs av de tidigare redovisade skiljaktigheterna. De skiljaktigheterna var 
lösa tillägg som saknade väsentligt sammanhang. GÖTE-stolen var alltså inget själv-
ständigt verk utan istället en olovlig efterbildning av DUX-stolen.   

 

Nr 23 BORD212 

1956 visades bordet 109 för första gången och bakom detta stod arkitekten SIR Svante 
Skogh, Värnamo. Tillverkningen skedde i Seffle Möbelfabrik, Säffle. 109 fanns i två 
längder, 130 och 150 cm och såldes bland annat i USA. 1958 visades på möbelmässan i 
Göteborg ett soffbord tillverkat av fabrikören John Andersson, Björkås Möbelfabrik 
Malmbäck, som av Seffle Möbelfabrik ansågs vara en efterbildning av 109. 

Svensk Forms Opinionsnämnd gjorde bedömningen att arkitekten Skogh var en upp-
skattad och känd formgivare och hans bord 109 hade en säker konstnärlig formgiv-
ning som ansågs vara en självständig insats. Därigenom gjorde nämnden bedömning-
en att 109 borde skyddas såsom alster av konstindustri. Dock förelåg en enkelhet i 
formen som gav att skyddsomfånget blev snävt avgränsat. De skillnader som fanns 
jämfört med Anderssons bord var att detta bord hade annorlunda form på skivan och 
benen samt att skivan sköt ut ovanför sargen. 109 och Anderssons bord befarades 
förväxlas av allmänheten som Nämnden ansåg saknade kvalifikationer för den konst-
närliga bedömningen. Den utmärkande konstnärliga egenarten som fanns på 109 gick 
förlorade genom de avvikelser som fanns på Anderssons bord. Med hänsyn till detta 
så ansåg nämnden att Anderssons bord, nr 13 och nr 14, inte var olovliga efterbild-
ningar av 109. 

 

                                                
212 För bild, se bilaga 8. 
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5.2.3.2 Yttranden 1964-1975 

Nr 78 SOFFA213 

1965 ritade inredningsarkitekten SIR Mikael Björnstjerna soffan TUMLAREN enligt 
riktlinjer från Bejra Möbler AB, Tibro, och soffan offentliggjordes för första gången 
på möbelmässan i Stockholm 1966. Senare samma år upptäckte Bejra en liknande sof-
fa i en möbelaffär i Göteborg. Soffan BERMUDA tillverkades av AB Lindlöfs Möb-
ler, Lammhult, och Bejra hävdade att BERMUDA-soffan utgjorde ett intrång i Bejras 
tillkommande upphovsrätt. Lindlöfs hävdade å sin sida att soffmodellen BERMUDA 
utarbetats av direktör P. Lindlöf redan 1965, alltså innan TUMLAREN visades på 
möbelmässan. 

Svensk Forms Opinionsnämnd gjorde bedömningen att soffan var en ”elegant, själv-
ständig och personligt präglad formlösning.”214 Därigenom var soffan skyddad såsom 
alster av konstindustri. Skyddsomfånget var dock snävt. Skillnaderna mellan 
BERMUDA-soffan och TUMLAREN-soffan var att BERMUDA avvek i fråga om 
sitthöjd, karmmått, sittkuddarnas utformning och att BERMUDA var en sängsoffa. 
Det konstnärliga helhetsintrycket som TUMLAREN gav hade genom avvikelserna 
förlorats. Nämnden ansåg därmed att BERMUDA inte utgjorde intrång på 
TUMLAREN såsom skyddat verk. 

 

Nr 95 STÅLRÖRSFÅTÖLJ215 

Fåtöljen KARIN skapades av arkitekten Bruno Mathsson, Värnamo, och tillverkades 
av Bra Bohag. KARIN presenterades på utställningar både i Sverige och i Danmark 
1969. Samma år utsåg tidskriften Allt i Hemmet fåtöljen KARIN till årets möbel. 
Firma Gösta Sönne, Skillingaryd, tillverkade och saluförde en, enligt Bra Bohag, lik-
nande fåtölj och denna ansåg Bra Bohag vara en olovlig efterbildning. Sönnes advo-
kat, Dahlström, bestred och tillade att Sönne själv hade ritat stålrörsfåtöljen som var 
av mycket enkel konstruktion. 

Svensk Forms Opinionsnämnd gjorde bedömningen att stålrörsfåtöljen inte var ny på 
marknaden men ansåg att KARIN hade ”en tydlig personlig egenart i förhållande till ti-
digare formlösningar.”216 Opinionsnämnden uppmärksammade även Mathssons rika 
erfarenhet som möbelskapare och man bedömde att han hade ”samordnat utform-
ningen av varje särskild detalj till en helhetskomposition av hög konstnärlig kvalitet.”217 
                                                
213 För bild, se bilaga 9. 

214 Svenska Slöjdföreningen Upphovsrättsligt skydd för brukskonst Yttranden avgivna Svenska Slöjdfö-
reningens Opinionsnämnd 1954-1963 s. 31. 

215 För bild, se bilaga 10. 

216 Svenska Slöjdföreningen Upphovsrättsligt skydd för brukskonst Yttranden avgivna av Svenska Slöjd-
föreningens Opinionsnämnd 1964-1975 s. 75. 

217 Svenska Slöjdföreningen Upphovsrättsligt skydd för brukskonst Yttranden avgivna av Svenska Slöjd-
föreningens Opinionsnämnd 1964-1975 s. 75. 
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Fåtöljen KARIN skyddades därmed såsom alster av brukskonst enligt upphovsrätten, 
dock med ett snävt skyddsomfång. Sönnes fåtölj saknade personlig egenart och var en 
”konstnärligt sett likgiltig formlösning.”218 Med hänsyn till detta så kunde ej Sönnes få-
tölj anses vara en olovlig efterbildning av fåtöljen KARIN. 

 

Nr 96 STÅLRÖRSFÅTÖLJ219 

I detta yttrande gällde det återigen fåtöljen KARIN med samma åberopade fakta som 
i yttrande 95 (se ovan). Motpart i detta yttrande var AB Lindlöfs Möbler, Lammhult. 
I detta fall hade Lindlöfs sökt mönsterskydd för sin fåtölj, något som Bra Bohag in-
vände emot. Man anklagade, från Bra Bohags sida, Lindlöfs för intrång i Bra Bohags 
tillkommande upphovsrätt. Fabrikören Lindlöf bestred och tillade att han själv var 
formgivare till företagets fåtölj. 

Svensk Forms Opinionsnämnd gjorde bedömningen liknande yttrande 95 och ansåg 
att fåtöljen KARIN skyddas som alster av brukskonst enligt upphovsrätten. Skydds-
omfånget var snävt. Lindlöfs fåtölj ansåg nämnden framifrån sett var påtagligt lik få-
töljen KARIN. Sett ur profil syntes de olikheter som var av vikt; vinkling av armle-
dare, ryggstöd och sits. På Lindlöfs fåtölj saknades plattstag mellan frambenen respek-
tive bakbenen. Dessa olikheter gav att de konstnärliga kvaliteter som resulterade i att 
fåtöljen KARIN ansågs ha skydd som alster av brukskonst inte hade utnyttjats på 
Lindlöfs fåtölj. Nämnden ansåg därför med viss tvekan att Lindlöfs fåtölj inte var en 
olovlig efterbildning av fåtöljen KARIN.  

 

Nr 108 SOFFGRUPP220 

1967 ritade den finske inredningsarkitekten Ahti Taskinen för företaget Hämeen Ka-
lustaja, Lahti, Finlands räkning soffgruppen BUFFALO BILL. Soffan offentliggjordes 
för första gången 1968 i Finland och 1969 i Sverige. Soffgruppen hade sedan visats på 
ett flertal mässor i Europa. 1971 introducerade Ulferts Fabriker AB, Tibro, GALAX-
gruppen och Hämeen Kalustaja anklagade Ulferts för att med GALAX-gruppen gjort 
intrång i Hämeen Kalustajas tillkommande upphovsrätt. Ulfert bestred yrkandet och 
tillade att GALAX-gruppen var ett resultat av ett gemensamt utvecklingsarbete på fö-
retaget. Man pekade också på diverse skiljaktigheter mellan grupperna. 

Svensk Forms Opinionsnämnd gjorde bedömningen att BUFFALO BILL hade god 
detaljutformning med en balanserad helhetskomposition. Därigenom var BUFFALO 
BILL skyddad såsom alster av konsthantverk enligt 1960-års upphovsrättslag. I 1970-
års lagändring gavs dock skärpta krav på egenart och dessa krav svarade inte 
                                                
218 Svenska Slöjdföreningen Upphovsrättsligt skydd för brukskonst Yttranden avgivna av Svenska Slöjd-

föreningens Opinionsnämnd 1964-1975 s. 75. 

219 För bild, se bilaga 11. 

220 För bild, se bilaga 12. 
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BUFFALO BILL upp emot. Därför hade BUFFALO BILL endast skydd fram till ut-
gången av september 1980. Skyddsomfånget var snävt. GALAX-gruppen ansågs inte 
vara en olovlig efterbildning på grund av de skillnader som fanns ibland annat i sido-
dynernas utvikning. 

5.2.3.3 Yttranden 1976-1991 

Nr 115 FÅTÖLJ221 

Möbeldesignern Yngve Ekström formgav 1970 möbelserien DYMLING för Swedeses 
räkning. DYMLING-serien väckte stor uppmärksamhet och visades på ett flertal 
mässor, första gången på den svenska möbelmässan 1971. Swedese anklagade ett i an-
mälan angivet företag för att göra intrång. 

Svensk Forms Opinionsnämnd gjorde bedömningen att DYMLING-fåtöljens hel-
hetskomposition präglades av personlig egenart som trots att själva lösningen inte var 
ny ändå var en självständig produkt. Fåtöljen åtnjöt därmed skydd som alster av 
konsthantverk och konstindustri. Dock uppfyllde inte fåtöljen de strängare kraven på 
egenart för brukskonst som fordrades enligt 1970-års lagändring. Övergångsbestäm-
melserna gav för handen att fåtöljen endast skyddades fram till utgången av september 
1980. Skyddsomfånget var snävt och därmed kunde skyddet endast påkallas mot när-
liggande efterbildningar. 

 

Nr 129 SEKTIONSSOFFA222 

GÄRSNÄS-soffan formgavs 1973 av inredningsarkitekterna Hans Kempe och Lars 
Ljunglöf. Produktionen av soffan påbörjades 1974 av AB Herbert Andersson, Gärs-
näsbolaget. Gärsnäsbolaget anklagade Senab och Klaesson:s soffa för att göra intrång i 
Gärsnäsbolagets tillkommande skydd. Senab och Klaesson ansåg att GÄRSNÄS-
soffan inte uppfyllde kraven för upphovsrättsligt skydd samt att deras soffa skiljde i 
utseende från GÄRSNÄS-soffan. 

Svensk Forms Opinionsnämnd gjorde bedömningen att GÄRSNÄS-soffan avvek från 
tidigare formgivna soffor. Den valda lösningen ansågs från nämndens sida visa prov 
på god formgivning och präglades av konstnärlig egenart. Dock ansåg nämnden att 
GÄRSNÄS-soffan inte skyddades som alster av brukskonst eftersom den inte upp-
nådde de strängare kraven på individualitet och gestaltning som följde av 1970-års lag-
ändring. 

 

 

 

                                                
221 För bild, se bilaga 13. 

222 För bild, se bilaga 14. 
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Nr 131 SÄNG223 

Professor Bruno Mathsson formgav sängen ULLA 1973 som visades första gången 
1974. Bruno Mathsson anklagade IKEA:s säng KROMVIK för otillbörlig efterbild-
ning. IKEA yttrade till sitt försvar att sängen KROMVIK hade utvecklats av arkitek-
terna Gillis Lundgren och Knut Hagberg och utseendemässigt skiljde den sig från 
ULLA så att otillbörlig efterbildning ej förelåg. 

Svensk Forms Opinionsnämnd gjorde bedömningen att ULLA hade en ”enkel, väl 
avvägd och sammanhållen form, som vittnar om god konstnärlig insats.”224 Nämnden 
ansåg inte att sängen skyddades enligt upphovsrättslagen, detta på grund av de stränga 
krav på egenart som framställdes i och med 1970-års lagändring. 

5.2.3.4 Yttranden 1992-2000 

Nr 170 SITTMÖBEL (BARNSTOL)225 

Sittmöbeln TRIPP TRAPP formgavs av Peter Opsvik 1972 och salufördes, med en-
samrätt, av Stokke Fabriker AS. Peter Opsviks ombud anförde att formgivningen av 
stolen var personlig och mycket särpräglad samt helt saknade förebilder. Ombudet 
ansåg att risken för dubbelskapande var obefintlig. Något som bekräftades av avgö-
randen ifrån Norge och Danmark som vunnit laga kraft. STOKKE yrkade att Svedo 
Produkter AB gjorde intrång i ett till STOKKE tillkommande skydd. Svedo som låg 
bakom FLEXI-stolen anförde till sitt försvar att de hade gjort en undersökning av 
marknaden som visade att flera stolar av samma stil som TRIPP TRAPP redan fanns 
till försäljning. Svedo kontaktade även PRV med flera och konstaterade utifrån in-
formationen man fick att mönsterskydd och patent hade utgått. De ansåg att de där-
med hade handlat i god tro. 

Svensk Forms Opinionsnämnd gjorde bedömningen att TRIPP TRAPP ”ger prov på 
en originell formgivningsinsats. /…/ Stolens formgivning präglas i sin helhet av konstnär-
lig individualitet och självständighet. Verkshöjd föreligger.”226 De skillnader som förelåg 
mellan de bägge stolarna, det vill säga ryggstödets form och det tillagda stödet på 
FLEXI-stolens ben, var inte tillräckligt stora, utan helhetsintrycket förblev detsamma 
vilket resulterade i att FLEXI-stolen föll inom TRIPP TRAPP-stolens upphovsrätts-
liga skyddsomfång.   

 

 

                                                
223 För bild, se bilaga 15. 

224 Svensk Form Upphovsrättsligt skydd för brukskonst Svensk Forms Opinionsnämnd Yttranden 
1976-1991 s. 52. 

225 För bild, se bilaga 16. 

226 Svensk Form Upphovsrättsligt skydd för brukskonst Svensk Forms Opinionsnämnd Yttranden 
1992-2000 s. 49. 
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Nr 196 BARNSTOL227 

1962 formgavs ROBUST-stolen. Det saknades vid denna tidpunkt någon liknande 
produkt på marknaden. Robust AB hävdade att ROBUST-stolen var ett alster av 
brukskonst i upphovsrättslagens mening och att IMPOLEX-stolen utgjorde ett in-
trång i Robust AB:s tillkommande skydd. Designen av stolen var ett resultat av 
konstnärligt skapande. Från Robust AB:s sida så pekade man på att IMPOLEX-stolen 
hade samma konstruktion, var gjord i björkträ och i själva träkonstruktionen hade 
man använt sig av liknande fräsningar som fanns på ROBUST-stolen. Likheten mel-
lan de två stolarna var så stor att det var möjligt att montera ihop en halv ROBUST-
stol med en halv IMPOLEX-stol. Impolex HB bestred att IMPOLEX-stolen skulle 
vara en efterbildning. Den hade vissa likheter med ROBUST-stolen men den var ing-
et plagiat. 

Svensk Forms Opinionsnämnd gjorde bedömningen att ROBUST-stolen var ett re-
sultat av självständigt konstnärligt skapande, och därmed skyddad som alster av 
brukskonst enligt upphovsrättslagen. Genom att formgivningen av ROBUST-stolen 
på sin tid var banbrytande hade ROBUST-stolen blivit en klassiker. Detta resulterade 
i att skyddsomfånget blev tämligen brett. De olikheter som fanns mellan de bägge sto-
larna var följande; ”På Robust-stolen har tvärslån en urfräsning som går upp till ungefär 
halva höjden. Detta finns inte på Impolex-stolen. Vad gäller ryggstödet har Impolex-stolen 
en bågformad överkant medan Robust-stolen har ett i princip rektangulärt ryggstöd som 
dock ansluter karmarna i en konkav bågform av samma typ som tvärslåns urfräsning. 
Robust-stolens kulor finns inte heller på Impolex-stolen.”228 Nämnden ansåg att upp-
byggnaden var densamma och detta var ett tydligt tecken på att det rörde sig om ef-
terbildning, vilket gav resultatet att IMPOLEX-stolen föll inom ROBUST-stolens 
skyddsomfång. 

 

Nr 200 BOKHYLLA MED SPRÖJSADE GLASDÖRRAR229 

Sedan början av 1970-talet så har bokhylleserien BOOK, vari BOOK 6 ingår, funnits 
på marknaden. Bokhyllan tillverkades av det italienska bolaget IFT Ideal Form Team 
S.r.l. Titti Fabiani, upphovsman, anförde att bokhylleserien hade immaterialrättsligt 
skydd i flera länder exempelvis i Italien och USA, något som Titti Fabiani ansåg vara 
ett tecken på att designen präglades av individualitet och nyskapande. Basmodellen 
BOOK 6 är 70 cm bred 97 cm hög och 37 cm djup. Formspråket var kubiskt och 
präglades av ett designtänkande som ej var beroende av funktion. I R.O.O.M.s sorti-
ment ingick bokhyllan R40 som hade måtten 80 cm bred 105,5 cm hög och 40 cm 

                                                
227 För bild, se bilaga 17. 

228 Svensk Form Upphovsrättsligt skydd för brukskonst Svensk Forms Opinionsnämnd Yttranden 
1992-2000 s. 95. 

229 För bild, se bilaga 18. 
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djup. Titti Fabiani ansåg att R40 gav ett i princip identiskt intryck med BOOK 6. De 
avgörande likheterna låg i att båda modulerna, i kombination med spröjsade glasdör-
rar, gav sex rutor, samt att båda modulerna saknade beslag och handtag. R.O.O.M. 
anförde att det formspråk som fanns i BOOK 6 inte var nytänkande och ej heller sär-
präglat, som erfordrades för ett upphovsrättsligt skydd. Eftersom formen var enkel så 
var risken för dubbelskapande uppenbar. De två modulerna hade heller inte samma 
mått och R40 ansågs inte vara en efterlikning av BOOK 6. 

Svensk Forms Opinionsnämnd gjorde bedömningen att BOOK 6 hade verkshöjd, 
detta för att modulen ”ha[de] givits en sådan logisk avvägning i mått och detaljer att hyl-
lans gestalt [var] ett klart uttryck för konstnärligt självständigt skapande och särprägel.”230 
De skillnader som fanns mellan BOOK 6 och R40 var exempelvis måtten. R40 hade 
dessutom ett formspråk som är oliksidigt rektangulärt, till skillnad från BOOK 6 
kvadratiska formspråk. Konstruktionen på dörrarna skiljde sig och när dörrarna var 
öppna hade BOOK 6 och R40 helt olika uttryck. På R40 låg dörrarnas ytterkanter i 
fas med hyllväggarnas ytterkanter, de fasade handtagen och den gummilisten som 
fanns på BOOK 6 saknades. De spröjsar som fanns på R40:s glasdörrar resulterade 
inte i att R40 gjorde intrång i BOOK 6 skyddsomfång. R40 föll utanför BOOK 6 
skyddsomfång genom att den saknade de utmärkande drag som gav BOOK 6 form-
skydd. 

5.2.4 Kommentar  
Svensk Forms Opinionsnämnd avger sina yttranden grundat på den upphovsrättsliga 
lagstiftningen. Det konstnärliga kravet, det så kallade verkshöjdskravet utreds alltid. I 
yttrande nr 13 så gjordes bedömningen att både LÄNSTOL I och LÄNSTOL II var 
konstnärligt självständiga samt skapade av erkända formgivare och därmed skyddade. 
Gällande LÄNSTOL I så tillförde inte Opinionsnämnden något i sitt yttrande som 
skulle kunna vara vägledande i frågan om hur nära man kan gå ett original. Gällande 
LÄNSTOL II så ansåg man att NR 300 var en nästintill fullständig kopia. Om man 
ser till det bildbevis som har åberopats som stöd för LÄNSTOL I231 så kan man se de 
likheter som föreligger mellan Wegners, Jio:s och X:s stol där alla tre modellerna har 
en identisk utformning av exempelvis armstöden, en armstödsutformning som måste 
anses vara originell. X:s stol skiljer sig dock mest från de andra två varianterna genom 
den extra nackkudde som sitter monterad på ryggstödet. Kudden är att anse som en 
detalj och ger inget nytt helhetsintryck av stolen. I yttrande nr 14 så ansågs X:s mo-
dell, med viss tvekan, vara en olovlig efterbildning. Pinnstolen hade en relativt enkel 
formgivning där det kunde vara svårt att genomföra några direkt revolutionerande 
formgrepp. FANETT 55 formgavs med små medel men gavs ändå en personlig prä-
gel. Skyddsomfånget var således snävt. Den tvekan som nämnden ändå uttryckte i sin 
bedömning kan anses befogad. Om pinnstolarna hade bedömts idag så måste det ha 
ansetts tveksamt om samma yttrande skulle kunna fällas. Detta på grund av att upp-
                                                
230 Svensk Form Upphovsrättsligt skydd för brukskonst Svensk Forms Opinionsnämnd Yttranden 
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231 För bild, se bilaga 4. 
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hovsrätten är striktare sedan mönsterskyddslagens tillkomst.232 De skillnader som fö-
relåg mellan stolarna (sitsens bredd och utformning, detaljutformningen hos topp-
stycket, höjden på benstöden och avstånden mellan benens fria ändar) är av sådan 
vikt att ett annorlunda helhetsintryck skulle föreligga. I yttrande nr 16 ansåg Opini-
onsnämnden med viss tvekan att trots att inte A-stolen var någon konstnärlig elitpro-
dukt så var den skyddad. Eftersom stolen var en medvetet funktionell formgivning så 
uppnåddes det konstnärliga kravet, det så kallade verkshöjdskravet. Formgivningens 
enkelhet gav ett snävt skyddsomfång. De skillnader som fanns mellan A- och B-stolen 
(avsaknad av avfasning på B-stolens sits, sitsens tunnare vaddlager och att målningen 
skett med en tunnare lack) gav inget nytt helhetsintryck. I yttrande nr 18 så ansåg 
Opinionsnämnden att GÖTE-stolen rent formgivningsmässigt var beroende av 
DUX-stolen och kunde alltså inte ses som ett självständigt verk. Trots att armstöden 
är annorlunda utformade på GÖTE-stolen233 så var det inte tillräckligt för att ge ett 
nytt helhetsintryck. I yttrande nr 23 används det så kallade dubbelskapandekriteriet 
så att trots att 109 var en konstnärlig formgivning, som dock var enkel med snävt 
skyddsomfång, så gick den utmärkande konstnärliga egenarten förlorad genom de av-
vikelser som fanns på bord nr 13 och 14. Bord 109 var således för enkelt att återskapa 
utan vetskap för att skydd skulle kunna förekomma. Samma kriterium utnyttjas även 
i yttrande nr 78, det vill säga det konstnärliga helhetsintrycket går förlorat genom av-
vikelserna som i detta fall avsåg sitthöjd, karmmått och sittkuddarnas utformning.  

Resultatet av en frikostig utdelning av upphovsrättsligt skydd blir att skyddsomfånget 
begränsas till att omfatta endast nästintill slaviska efterbildningar. Skyddsomfångets 
värde riskerar att urvattnas av en sådan utveckling och benägenheten att ansöka om 
skydd minskar. Yttrande nr 95 och 96 gällde båda arkitekten Bruno Mathssons stol 
KARIN som bland annat utsågs till årets möbel 1969. Dessa yttranden bedömdes 
samtidigt som mönsterskyddslagen började tillämpas och Opinionsnämnden bestäm-
de sig för att följa de hårdnande krav som skyddet genom upphovsrätten nu skulle 
ställa. Detta gav förändring i bedömningarna och skulle påverka de framtida yttran-
dena. Yttrandena nr 95 och 96 drabbades direkt av detta och utsattes därmed för en 
väldigt hård bedömning. Detta genomfördes med en viss tvekan vilket kan skönjas i 
bedömningen i yttrande nr 95 där man med viss tvekan anser att Lindlöfs fåtölj inte 
anses vara en olovlig efterbildning av KARIN. Bildbevisen talar givetvis för sig själva 
och som kan ses på bilderna i bilaga 10-11, så synes Lindlöfs fåtölj och Sönnes fåtölj 
vara nästintill identisk med KARIN. Även i yttrande nr 108 märks denna lagändring 
ge konsekvenser som i detta fall leder till att GALAX-gruppen inte är en olovlig ef-
terbildning. Detta på grund av skillnaderna i sidodynornas utvikning.  

I yttrande nr 115 uppfyller inte DYMLING-fåtöljen de skärpta kraven på egenart av 
brukskonst och skyddas därmed endast fram till 1980 enligt övergångsbestämmelser-
na med ett snävt skyddsomfång som endast kan påkallas mot närliggande efterbild-
ningar. Eftersom frågan i yttrandet endast berörde ämnet huruvida DYMLING-
fåtöljen omfattades av det upphovsrättsliga skyddet, kan inte bildbeviset ge någon bra 
                                                
232 Se ovan. 

233 För bild, se bilaga 7. 
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ledning i frågan om hur nära man kan gå ett original när man skapar sin formgivning. 
GÄRSNÄS-soffan i yttranden nr 129 ansåg visa prov på god formgivning och prägla-
des av en konstnärlig egenart, men inte heller GÄRSNÄS-soffan skyddas som alster 
av brukskonst på grund av de hårdnande kraven. IKEA sängen KROMVIK i yttrande 
nr 131 ansågs av Bruno Mathsson, formgivare till DUX-sängen ULLA, vara en när-
gången efterbildning av ULLA. De strängare kraven ställda på upphovsrätten upp-
fylldes dock inte av ULLA som därmed inte kunde skyddas av upphovsrätten. Som 
framgår av bilden234 skiljer de bägge ramarna åt genom att KROMVIK istället består 
av två gavlar som bär uppe sängen medan ULLA är att anse som en sängram med en 
förbindande balk mellan huvudgavel och fotgavel, något som saknas på KROMVIK. 
En mönsterregistrering av ULLA hade skyddat i större utsträckning. Där spelar det 
ingen roll om efterbildning har skett eller inte. Det som faller inom det registrerade 
mönsterskyddets skyddsomfång är att anse som intrång. Det upphovsrättsliga bruks-
konstskyddet å andra sidan fungerar bara mot nästintill exakta efterbildningar.235 

Barnstolarna TRIPP-TRAPP i yttrande nr 170 och ROBUST-stolen i yttrande nr 196 
blev båda utsatta för olovlig efterbildning. I TRIPP-TRAPP yttrandet så framhöll 
Opinionsnämnden att de skillnader som förelåg mellan TRIPP-TRAPP och FLEXI-
stolen (ryggstödets form och det tillagda stödet på FLEXI-stolens ben) inte gav ett 
nytt helhetsintryck och var därmed en olovlig efterbildning. I fallet med ROBUST-
stolen var likheten så stor att man kunde montera ihop en halv ROBUST-stol med en 
halv IMPOLEX-stol. Formgivningen av ROBUST-stolen var banbrytande och därför 
blev stolen en klassiker. Skyddsomfånget blev därför brett. I yttrande nr 200 skilde 
exempelvis måtten mellan R40 och BOOK 6 samt formspråket som var rektangulärt i 
R40 och kvadratiska i BOOK 6. R40 saknade de utmärkande drag som gav BOOK 6 
formskydd. 

5.3 Möbelbranschens Plagiatnämnd 

5.3.1 Allmänt 
Möbelbranschens Plagiatnämnd bildades 1985 och hade som huvudmän Svenska In-
redningsarkitekters Riksförbund, Sveriges Möbelhandlares Centralförbund och Sve-
riges Möbelindustriförbund.236 Nämnden avgjorde efter anmälan om en handling 
stred mot god affärssed eller kunde uppfattas som illojal konkurrens mellan närings-
idkare. Frågor om mönsterrätt och upphovsrätt lämnas utanför bedömningen. Be-
dömningen stöds på av nämnden utfärdade riktlinjer och av dessa framgår bland an-
nat att ”produktion och/eller marknadsföring av viss möbelmodell är att betrakta som 
otillbörlig när den framstår som en mycket nära eller exakt efterbildning av en modell, 
som tidigare utarbetats, framställts eller sats i produktion av någon annan, förutsatt att 
den ursprungliga modellen har en inte oväsentlig grad av särprägel. /…/ Nämnden bör 
                                                
234 För bild, se bilaga 15. 

235 Levin Marianne Vilket brukskonstskydd kan vi leva med? NIR 2/1994 s. 243. 

236 Levin Marianne, Gille Marianne Plagiat Stöld Förebild Inspiration s. 21. 
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vid sin bedömning särskilt beakta att stor likhet med annans modell ibland kan bero av 
att båda bygger på tidigare förekommande modeller och stilar. Det kan aldrig anses otill-
börligt att producera eller marknadsföra en modell som är en egen variant på en förelig-
gande möbeltyp.”237 Bedömningen ska ske utifrån helheten och baseras på en sakkun-
nig och befogad uppfattning om vad som inrymmer begreppet god affärssed i möbel-
branschen. Deras yttranden refererades delvis i den svenska tidskriften Form. Yttran-
den gjorda av nämnden var offentliga om inte annat begärdes. Möbelbranschens Pla-
giatnämnd är numera vilande.238 

5.3.2 Ärenden 

5.3.2.1 Ärende 1/1998 

Möbelform AB med ombudet advokaten Johan Hermansson, Rosengrens Advokat-
byrå KB, Borås, fick 1998 kännedom om att soffmodellen ROMEO uppfattades som 
mycket lik Möbelform AB:s modell BALI. ROMEO producerades och marknadsför-
des av Alfa Fåtölj AB respektive Europa Möbler Försäljning AB och RS Möbler AB. 
Möbelform AB ansåg att ROMEO var ett plagiat av deras storsäljare BALI och an-
klagade därför Alfa Fåtölj, Europa Möbler och RS Möbler för att plagiera. Möbel-
form AB redogjorde som stöd för sin talan teknisk information där det framgick att 
måtten på de båda modellerna var identiska samt även skinn- och färgställningar. 
Skillnad förelåg främst vid armstöden. Alfa Fåtölj AB gick ej i svaromål medan Euro-
pa Möbler AB och RS Möbler AB meddelade genom sitt ombud advokaten Christer 
Ingeman, Advokatfirman Glimstedt, Jönköping, att man inte hade för mening att 
upphöra med försäljningen. ROMEO var en vidareutveckling av Europa Möbler 
AB:s tidigare modeller RIO, RIALTO och FIRENZE. Vidare ansågs att det förelåg 
väsentliga skillnader mellan ROMEO och BALI och att modellerna låg inom en itali-
eninspirerad trend. 

Plagiatnämnden gjorde bedömningen att BALI och ROMEO uppenbarligen vände 
sig till samma målgrupp. Det konstaterades att BALI inte inledningsvis ägde någon 
betydande egenart. Nämnden ansåg att eftersom modellen har haft stor framgång på 
marknaden och fallit konsumenterna i smaken så resulterade det i att BALI hade en 
viss konkurrensmässig särprägel. Utseendemässigt uppfattades modellerna som iden-
tiska och de skillnader som förelåg upptäcktes inte utan särskilt påpekande. Den åbe-
ropade anledningen från Europa Möbler AB och RS Möbler AB att ROMEO var en 
vidareutveckling av tidigare modeller hos Europa Möbler AB ansågs ha föga relevans. 
Den likhet och överensstämmelse som förekom kunde omöjligen vara en slump och 
kunde enligt Plagiatnämndens mening inte ha uppstått ens om man från alla företa-
gen haft gemensam inspirationskälla. BALI hade således utsatts för direkt kopiering 
och Plagiatnämnden konstaterade att ROMEO hade haft BALI som ren förlaga. 
Nämnden fann att Alfa Fåtölj AB:s, Europa Möbler AB:s och RS Möbler AB:s pro-
duktion och marknadsföring av modellen ROMEO var otillbörlig. Man betonade 
                                                
237 Se Ärende 1/1998 under nämndens ställningstagande 2-5 st. där nämnden redogör för sina riktlinjer. 

238 Information erhållen av Professor Marianne Levin, Stockholms Universitet 050426. 
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särskilt att ärendet hade stor principiell betydelse och hade tillkommit för att skapa 
höga etiska normer i möbelbranschen. I fallet med BALI-soffan så gavs det viktiga re-
sultatet att trots den ringa särprägel som förelåg hos BALI, så hade det konkurrensbe-
teende som skett vid tillkomsten av ROMEO, varit oacceptabelt. Plagiatnämnden 
fastställde regeln att; ”direkt och i detalj kopiering av annans möbelmodell kan endast 
vara till nackdel för och i möbelbranschen.”239    

5.3.2.2 Ärende 1/1999 

Furnimex International AB fick kännedom om att en liknande sänggavel som deras 
viktorianska VICTORIA skulle börja marknadsföras i Sverige av Kontinent Möbel 
AB. Ombudet för Furnimex International AB, advokaten Johan Hermansson, Ro-
sengrens Advokatbyrå KB, Borås, begärde nämndens utlåtande huruvida den av Kon-
tinent Möbel AB marknadsförda sänggaveln var ett plagiat av VICTORIA. Kontinent 
Möbel AB svarade genom ombudet advokat Johan Sigeman, Sigeman & Co, att 
VICTORIA inte kunde anses vara en unik sängmodell och trots de förekommande 
likheter som fanns så var inte Kontinent Möbel AB:s variant en efterbildning. 

Plagiatnämnden gjorde bedömningen att synintrycket i stort sett överensstämde och 
det ansågs tveksamt huruvida konsumenterna kunde skilja mellan de olika sänggav-
larna. VICTORIA uppfattades knappast som en unik typ av sänggavel utan represen-
terade en viss stil snarare än en särpräglad och medveten formgiven produkt. 
VICTORIA representerade en aktuell modetrend och kunde inte låtas hindra andra 
företag att marknadsföra viktorianska sänggavlar. VICTORIA ansågs inte vara sär-
skilt särpräglad och Plagiatnämnden konstaterade att VICTORIA inte hade utgjort 
förebild vid tillkommandet av Kontinent Möbel AB:s sänggavel. Om olovlig efter-
bildning skall anses föreligga så måste även företagets beteende ha framstått som illo-
jala. Plagiatnämnden tog in yttrande från Nordiska Museet som anförde att: ”Denna 
typ av järnsäng är allmänt förekommande och får anses ha en historisk förebild. De flesta 
gavlar har dock varit raka upptill och gjutna rosetter och band i metall framstår som 
nytt.”240  

5.3.2.3 Ärende 1/2001 

WILMA-serien formgavs av Katrin Kahl och Olof Bratt och hade sedan 1998 ingått i 
AB Mios sortiment och såldes endast av AB Mio. WILMA uppvisade traditionella 
formelement med hänvisning till svensk möbeltradition från 1800-talet. ÖSTERLEN-
stolen såldes av Kontinent Möbel AB visade även den prov på den svenska möbeltra-
ditionen. Lundbergs Möbler AB och AB Mio begärde, genom ombudet advokat Peter 
Dyer, att nämnden skulle avgöra huruvida ÖSTERLEN-stolen var en otillbörlig ef-
terbildning av WILMA-stolen. Kontinent Möbel AB anförde att ÖSTERLEN-stolen 
var en vidareutveckling av den tidigare i egen produktion BJÖRKLIDEN-stolen. 
Kontinent Möbel AB motsäger inte likheterna mellan WILMA och ÖSTERLEN 
men framhöll att detta har sin grund i att båda företagen har tagit sin inspiration från 
                                                
239 Fall 1/1998 Nämndens uttalande 6 st. 

240 Fall 1/1999 Nämndens uttalande 3 st.  
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den sengustavianska stilen. Vidare anförde Kontinent Möbel AB att ÖSTERLEN-
stolen inte var en slavisk efterbildning av WILMA-stolen. WILMA-stolen var heller 
inte att anse som inarbetad, det vill säga känd på marknaden bland dem de vänder sig 
till, i vilket fall hade Mio inte visat detta. 

Plagiatnämnden gjorde bedömningen att de bägge stolarna hade påtagliga likheter och 
att det fick anses osäkert huruvida en konsument skulle uppfatta skillnaderna i det 
likartade helhetsintrycket. Det förelåg därmed en stor risk för förväxling mellan de 
bägge stolarna. Denna förväxling borde motverkas mellan lojala konkurrenter. 
WILMA-stolen verkade ha inspirerat Kontinent Möbel AB:s framtagande av 
ÖSTERLEN-stolen, det hade dock inte varit fråga om att WILMA-stolen hade varit 
en direkt förlaga. ÖSTERLEN-stolen resulterade i ett i stort sett samma helhetsin-
tryck som AB Mios WILMA men Plagiatnämndens majoritet kunde inte med be-
stämdhet fastställa att missbruk av goodwill hade förekommit. Kontinent Möbel AB:s 
ÖSTERLEN-stol ansågs inte på ett otillbörligt sätt efterbildat WILMA-stolen. En le-
damot var skiljaktig. 

5.3.3 Kommentar  
Möbelbranschens Plagiatnämnd utgår från egna fastställda riktlinjer som ej påverkas 
av hur svensk lag reglerar området. Plagiatnämnden stödjer sig alltså inte på de svens-
ka immaterialrättsliga lagarna. När Plagiatnämnden gör sin bedömning så utgår man 
ifrån konsumentens möjlighet att särskilja två produkter från varandra. Detta kan 
ställas mot det i lag använda begreppet kunnige användare som enligt förarbeten och 
rättspraxis ansetts vara exempelvis Svensk Forms Opinionsnämnd. Skillnaden blir då 
i enlighet med svensk lag att något som ur konsumentens synvinkel är att anse som 
identiskt kanske inte alltid anses identiskt vid prövning. Man lägger inte från Plagiat-
nämndens sida endast vikt vid konsumentens synvinkel utan även andra delar tas upp 
till beaktande. Det är svårt för konsumenten att se små skillnader mellan två produk-
ter eftersom konsumenten inte alltid har möjligheten att jämföra de två produkterna 
på plats utan snarare måste ha kvar en minnesbild.  

Det finns likheter mellan hur bedömningen sker hos Plagiatnämnden jämfört med 
hur bedömningen sker i svensk lag. Bedömningen i Plagiatnämnden utgår från ett 
helhetsintryck och görs av sakkunniga men Plagiatnämndens yttrande baseras på vad 
som anses vara god affärssed inom branschen. I både ärende 1/1998 och 1/1999 så ser 
man till produktens särprägel, det är dock svårt att avgöra hur Plagiatnämnden ser på 
begreppet särprägel och hur man baserar sin bedömning när man avgör just särprägel. 
I ärende 1/1998 talar man om en viss konkurrensmässig särprägel, dock ringa, som 
tillkom BALI på grund av den stora framgången på marknaden där den var omtyckt 
av konsumenterna. Detta kan jämföras med det lagenliga särprägelskravet där kravet 
ska avgöras av den kunnige användarens helhetsintryck.241 I ärende 1/1999 ansåg inte 
Plagiatnämnden att sänggaveln VICTORIA var särpräglad. VICTORIA represente-
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rade istället en viss stil som inte var unik. I ärende 1/2001 ges ingen vägledning i frå-
gan om särprägel.  

I den bedömning som sker i ärende 1/2001 vägs det in huruvida företaget har verkat 
illojalt. Man betonar att man ska vara lojal mot sina konkurrenter i plagiatfrågor och 
man följer det uttalande som fastställdes i ärende 1/1998; ”direkt och indirekt kopiering 
av annans möbelmodell kan endast vara till nackdel för och i möbelbranschen.”242 I ären-
de 1/2001 försöker man avgöra huruvida framtagandet av ÖSTERLEN-stolen har in-
spirerats av WILMA-stolen eller om den har varit en direkt förlaga. Detta blir en frå-
ga om goodwill som Plagiatnämnden inte med bestämdhet kan avgöra. Denna be-
dömning görs för att avgöra om illojalt beteende har förekommit och har ingen 
egentlig relevans i bedömningen om likhet mellan ÖSTERLEN-stolen och WILMA-
stolen. 

                                                
242 Fall 1/1998 Nämndens uttalande stycke 6. 
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6 Sammanfattande kommentarer och Analys 
Det faktum att någon vill utnyttja en prestation som har utförts av en annan tyder på 
att det finns något som är värt att skydda.243 En prestation kan skyddas på olika sätt. 
Mönsterskyddets område kan i vissa fall ses som litet, men detta kan ge resultatet att 
man får ett bättre skydd. Skyddsomfånget varierar dock beroende på vilken bransch 
mönstret används inom. 244 Är en produkt enkelt utformad så krävs det, för att det 
inom upphovsrätten ska vara fråga om intrång, att den ifrågavarande produkten är 
nästintill en avbildning av originalet. Detta för att skyddsomfånget är så snävt. Möb-
ler har ofta en bestämd grundform eftersom de ska förena formen med en viss funk-
tion, en soffa har en viss form, en köksstol ska se ut på ett visst sätt. Detta leder till 
att originalet visserligen kan vara skyddat i sig, men att göra en snarlik plagiering är 
därmed inte att anses som intrång, det skulle troligtvis kräva för mycket av formgiva-
ren. Det ska nästintill vara en slavisk efterbildning för att frågan om plagiat ska 
komma till tals. Ett annat problem med intrångsanklagelser är att de inte alltid är of-
fentliga och i vissa fall så krävs det ett visst mått av detektivarbete och ibland de rätta 
kontakterna för att kunna hålla sig uppdaterad med vad som händer exempelvis på 
brukskonstområdet.245 Det kan i vissa fall vara positivt att fall av brukskonst inte av-
görs offentligt. Den publicitet som en offentlig publicering medför, resulterar i att 
olovliga efterbildningar, genom media, når ut till allmänheten som får upp ögonen 
för dessa produkter. 

Av viss vikt, när det gäller immaterialrättsfrågan, är att det handlar om pengar. Det 
kostar pengar att ta fram nya idéer och det kostar pengar att anställa en formgivare 
som tar fram en ny soffa. Produktutveckling och marknadsföring är två delar som ska 
betala sig genom försäljningen av den skapade produkten. Detta gör att det givetvis 
underlättar om man kan använda sig av redan klara och färdigutarbetade modeller. 
De motsträviga intressen som finns när det gäller att skydda design är att det å ena si-
dan ska skydda formgivarna men å andra sidan även upprätthålla en nyttig konkur-
rens. Detta för att kunna föra utvecklingen framåt vilket leder till mer produkter till 
ett lägre pris. Men konkurrensen kan inte få för stort spelrum för då kommer den 
istället att kväva utvecklingen. Det krävs ett väl balanserat förhållningssätt mellan 
konkurrensvinkeln och skyddet för formgivarna. 

Enligt EG-förordningen om gemenskapsformgivning så skyddas en formgivning ”i 
den mån den är ny och särpräglad.”246 Formgivningen anses som ny och särpräglad om 
”ingen identisk formgivning har gjorts tillgänglig för allmänheten.”247 Formgivningen 

                                                
243 Levin Marianne Vilket brukskonstskydd kan vi leva med? NIR 2/1994 s. 237. 

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

245 Hulth Lotti-Ann Erfarenheter efter genomförandet av mönsterdirektivet – vad händer i domstolar-
na? NIR 1/2005 s. 30. 
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247 Artikel 5.1 EG-FGF. 
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anses ha särprägel om ”det helhetsintryck som en kunnig användare får av en formgiv-
ning, skiljer sig från det helhetsintryck en sådan användare får av en formgivning som 
gjorts tillgänglig för allmänheten.”248 Detaljer i en formgivning som uteslutande beror 
på en teknisk funktion kan ej uppnå kraven för gemenskapsformskydd.249 Skyddsom-
fånget omfattar ”varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhets-
intryck.”250 Om en formgivare oberoende skapar en formgivning som man sannolikt 
kan anta har skett utan vetskap om tidigare formgivning som gjorts tillgänglig för 
allmänheten, är det inte att anse som en efterbildning av en skyddad formgivning.251 
Detta kan liknas vid det svenska dubbelskapandekriteriet.  

Enligt den svenska Mönsterskyddslagen så kan mönsterrätt endast erhållas om 
mönstret är nytt och särpräglat.252 Med nytt avses att inget annat mönster har allmänt 
tillgängliggjorts före dagen för registreringsansökan. Skiljer sig mönstret åt i oväsent-
liga avseende så anses det vara identiskt.253 Särprägel ges om ”en kunnig användares 
helhetsintryck skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som gjorts allmänt 
tillgängligt.”254 Mönsterrätten omfattar inte detaljer som är beroende av den tekniska 
funktionen hos formgivningen.255 Skyddsomfånget omfattar ”varje annat mönster som 
inte gör ett annat helhetsintryck på en kunnig användare.”256 Genom att skyddet kräver 
ett ansökningsförfarande, till skillnad från upphovsrättslagen där skydd kan upp-
komma utan registrering, så har resultatet blivit att inte alls lika många söker skydd 
för sin formgivning enligt Mönsterskyddslagen utan förlitar sig istället på det upp-
hovsrättsliga skyddet.257 Mönsterskyddslagen var efterlängtad och ingav stora för-
hoppningar. Det är fel att säga att den är helt misslyckad men enligt min mening så 
har den inte uppfyllt de högt ställda förväntningarna. Varför succén uteblev kan gi-
vetvis bero på flera omständigheter men den främsta skillnaden var den, när det gäller 
möbler, att mönsterskydd var något som måste ansökas om medan upphovsrätt var 
något som uppstod formlöst. Troligtvis av ren okunskap så sökte inte formgivarna 
mönsterskydd eftersom det var en mer krävande procedur. Nu när mönsterskyddsla-
gen ändå till viss del har ändrats på denna punkt så krävs det någon slags förmedling 
till formgivarna så att de är medvetna om sina möjligheter. Ett skydd enligt mönster-
rätten kan anses vara mer omfattande än ett skydd enligt upphovsrätten.  
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Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skyddar brukskonst.258 För 
skydd så krävs verkshöjd,259 och verkshöjd fastställs genom det så kallade dubbelska-
pandekriteriet. Detta fastslog departementschefen i propositionen till upphovsrättsla-
gen. Dubbelskapandekriteriet innebär att ett verk skall uppvisa ”en sådan individuell 
och konstnärlig gestaltning att risken för att samma produkt skall framkomma också ge-
nom annans självständiga skapande är obefintlig eller i vart fall mycket ringa”260 Risken 
för dubbelskapande är dock större inom brukskonstens område genom att bundenhe-
ten till funktion ger svårigheter att uppfylla det krav på originalitet som föreligger. 
Dubbelskapandekriteriet har ansetts vara ett längre gående nyhetskrav än inom 
mönsterrätten.261 Risken för dubbelskapande har blivit en slags banalitetsregel där 
graden av originalitet i förhållande till andra liknande formgivningar blir avgörande 
för skyddsomfånget. 262Om många verk kan erhålla upphovsrättsligt skydd så resulte-
rar det i att skyddsomfånget blir väldigt snävt, det vill säga endast slaviska efterbild-
ningar räknas som intrång i en ansökan. Tvärtom innebär det att om det ställs högre 
krav på det upphovsrättsliga skyddet så resulterar det i att skyddsomfånget blir större 
och formgivningar som endast liknar en upphovsrättsligt skyddad formgivning, men 
inte är att anse som slaviska efterbildningar, kan också innebära intrång i det upp-
hovsrättsliga skyddet. Om merparten först och främst förlitar sig på det upphovs-
rättsliga skyddet ger det för handen att det blir en motsatt effekt. De yttranden som 
finns från Svensk Forms Opinionsnämnd ger slutsatsen att relativt höga krav ställs 
även inom upphovsrätten när det gäller just möbeldesign. Alltså urholkar man på sätt 
och vis skyddet som finns att tillgå ute på marknaden och intresset för att skydda sin 
formgivning kan rent utav sjunka ännu mer eftersom en snarlik efterbildning inte 
kan motverkas ens med ett antingen registrerat eller oregistrerat skydd. Det kan vara 
svårt att formge en nytänkande och originell stol eftersom formgivningen av en stol 
är i hög grad formbunden genom att den har en viss funktion att fylla. En formgiv-
ning som istället skyddas av Mönsterskyddslagen har ändå en viss dignitet även fast 
den granskning som sker av PRV i allt större utsträckning minskar. Det upphovs-
rättsliga skyddet bör komma i andra hand för att formgivningen skall kunna erhålla 
ett tillräckligt skydd. Detta på grund av att viss urvattning har skett vilket resulterar i 
att rent lagtekniskt sett så borde skyddsomfånget för brukskonst vara snävare än 
Mönsterskyddslagens eftersom det används mest. En automatisk erhållen ensamrätt 
som upphovsrätten är kan vara ett hinder för andras verksamheter.263 Om upphovs-
rätten ges relativt enkelt, med lågt ställda krav, så försvinner i vissa fall möjligheten 
till ett starkt upphovsrättsligt skydd för dem som erfordrar detta. För att hindra en 
urvattning av styrkan i upphovsrätten så ska mönsterrätten ses som ett slags alterna-
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tivt system som skulle verka som en avlastning.264 Det går inte att dra någon egentlig 
slutsats av vilken skyddsform formgivarna helst använder sig av, detta på grund av det 
magra urvalet av rättsfall.265 Det är också svårt att dra någon egentlig slutsats om det 
sker genom ett medvetet val av formgivarna eller om det beror på okunskap eller nå-
got annat.  

De yttranden som avläggs av Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden följs av de 
svenska domstolarna. Formgivningen måste, när det gäller skydd enligt upphovsrät-
ten, falla inom lagens skyddsområde för att domstolarna ska gå vidare i sin bedöm-
ning huruvida intrång har skett. Lagen kräver verkshöjd för att skydda en formgiv-
ning. I fallet med stålrörsstolen266 så konstaterar domstolen att trots att stolarna har 
en ny konstruktionstyp så faller de inte inom lagens skyddsområde. I fallet med NK-
stolen267 så uttryckte HovR:n att S-stolen ansågs vara ett plagiat av NK-stolen på 
grund av att de skillnader som förelåg mellan stolarna var så små. I fallet med 
STRING-hyllan268 så tog domstolen hjälp av sakkunniga vittnen för att få högre grad 
av allsidighet i sin bedömning. HovR:n utgick från de sakkunnigas nästintill eniga 
mening att STRING-hyllan skulle skyddas. B:s hylla var nästintill identisk med 
STRING-hyllan och därmed en efterbildning. HD ansåg att det var styrkt av framstå-
ende sakkunskap av sakkunniga att STRING-hyllan var av sådan originalitet att den 
borde skyddas. De två stolarna från DUX-möbel AB269 skiljdes åt i benkonstruktio-
nen. Den ena stolen hade benställning och den andra hade snurrfot och frågan var om 
väsentlig skillnad förelåg. RegR:n fastslog att snurrfoten var en funktionell skillnad 
och därmed en väsentlig skillnad som resulterade i ett nytt helhetsintryck. Bilden i bi-
laga 2 visar att stolarna har en nästintill exakt form förutom benställning-
en/snurrfoten. Ett yttrande från den sakkunnige användaren, exempelvis Svensk 
Forms Opinionsnämnd hade troligtvis påverkat domstolen till ett annat domslut. 
Frågan om DUX-stolen avgörs utifrån mönsterrätten medan de två ovan nämnda fal-
len avgörs av upphovsrätten. MECCA-målet270 är det enda prejudicerande möbelrela-
terade målet som har avgjorts efter mönsterskyddslagens införande. I MECCA-målet 
så valde HD att följa departementschefens uttalande om att skillnadskravet skulle till-
lämpas strängt varför HD ansåg att MECCA-soffan inte gav ett nytt helhetsintryck. 
Mönsterregistreringen hävdes. Den kunnige användaren blir i fallet dåvarande ordfö-
rande i Svensk Forms Opinionsnämnd som gör ett uttalande om att MECCA-soffan 
inte var nyskapande och därför saknade skydd. Genom mönsterskyddslagens infö-
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rande så skärptes kraven på vad som skulle omfattas av upphovsrätten. Tidigare refe-
rerade fall271 motsvarade därmed inte längre de nya skärpta kraven enligt utredning-
en.272 

I förordet till Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden 1964-1975 så uppmärksam-
mas läsaren på den ändring som skedde i 1960-års upphovsrättslag och som trädde i 
kraft i oktober 1970. Det var i samband med införandet av den nya mönsterskyddsla-
gen som kravet för verkshöjd för upphovsrättsligt skydd skärptes. Detta för att kra-
vet på särprägel inte var lika högt inom mönsterrätten och därmed skärptes kraven i 
upphovsrätten gällande brukskonst. Redan i nästa bok, Svensk Forms Opinions-
nämnds yttranden 1976-1991, så uttalar nämnden vilken missräkning mönsterskydds-
lagen trots allt blev.273 Detta genom att branscher där företag som har ett större sor-
timent med ett stort antal produkter som har kort livslängd, inte anser sig ha råd att 
mönsterskydda sina produkter. Samtidigt finns det vissa produkter som anses vara 
svenska klassiker och därmed har riktigt lång livslängd som ändå det finns skäl att 
skydda. 

Svensk Forms Opinionsnämnd avger sina yttranden grundat på den upphovsrättsliga 
lagstiftningen och det konstnärliga kravet, det så kallade verkshöjdskravet utreds all-
tid. I yttrande nr 13 ansåg Opinionsnämnden att stol NR 300 var en nästintill full-
ständig kopia, vilket bekräftas av det åberopade bildbeviset, se bilaga 4. Alla tre mo-
dellerna har en identisk utformning av exempelvis armstöden, en utformning som en-
ligt min mening måste ses som originell. X:s stol hade en extra nackkudde monterad 
på ryggstödet, denna detalj ger dock inget nytt helhetsintryck av stolen. Pinnstolen 
FANETT 55 i yttrande nr 14 gavs ett snävt skyddsomfång men X:s modell ansågs 
med viss tveksamhet vara en olovlig efterbildning. Efter mönsterskyddslagens infö-
rande tror jag på ett annat resultat, detta på grund av att upphovsrätten blev striktare 
genom mönsterskyddslagens införande. Skillnaderna i sitsens bredd, detaljutformning 
av toppstycket, höjden på benstödet och avstånden mellan benens fria ändar är av så 
stor vikt att jag anser att ett nytt helhetsintryck erhålls. Skillnaderna mellan A- och B-
stolen i yttrande nr 16, till exempel att målningen hade skett med en tunnare lack an-
sågs inte ge något nytt helhetsintryck. Bord 109 i yttrande nr 23 var för enkelt att 
återskapa utan kännedom om dess existens för att skydd skulle förekomma. I yttran-
de nr 95 och 96 så utsattes KARIN-stolen för en, enligt min mening, hård bedöm-
ning. Opinionsnämnden bestämde sig för att följa de hårdnande krav som ställdes av 
upphovsrätten genom mönsterskyddslagens ikraftträdande. I yttrande nr 95 är Opi-
nionsnämnden fortfarande tveksam till de hårda kraven och anser med viss tvekan att 
Lindlöfs fåtölj inte anses vara en olovlig efterbildning av KARIN. I yttrandet om 
ROBUST-stolen, nr 196, så var likheterna så stora att man kunde montera en halv 
ROBUST-stolen med en halv IMPOLEX-stol. ROBUST-stolen hade ett brett 
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skyddsomfång på grund av att den hade ett banbrytande formspråk och därmed blev 
en klassiker. 

I bedömningen som sker av Möbelbranschens Plagiatnämnd väljer man att utgå från 
konsumentens synvinkel. En konsument anses inte enligt svensk rätt ha tillräcklig 
kunskap i bedömningen av om olovlig efterbildning föreligger.274 Möbelbranschen 
har valt att sätta större tilltro till konsumenten vilket enligt min mening är förståeligt 
eftersom det i sista hand ändå är konsumenten som gör valet i sitt köp. Detta visar att 
Plagiatnämnden är ett branschorgan som är ute i verkligheten och ser hur det drabbar 
branschen och även ser på nära håll vad kunden värdesätter: originalitet eller pris. I 
Plagiatnämndens ärende 1/1998 ger delvis konsumenternas smak resultatet att soff-
gruppen BALI ansågs ha ett visst mått av särprägel. För att skapa mer trovärdighet så 
skulle man i Plagiatnämnden gå ytterliggare ett steg och i sina ärenden inkludera kon-
sumenter i juryn. Jag anser inte att konsumenten ska få all makt att avgöra i efter-
bildningsfrågor men jag tror att man i Plagiatnämnden får ett ännu större mått av 
verklighet i sin bedömning. I ärende 1/2001 har de sakkunniga i juryn svårt att avgö-
ra om en konsument skulle kunna uppfatta skillnaderna mellan WILMA-stolen och 
ÖSTERLEN-stolen när ett likartat helhetsintryck förelåg. I fall som detta så kan en 
konsument ge värdefulla synpunkter ur sin synvinkel.    
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7 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att utreda hur nära en formgivare kan gå ett original utan 
att anses plagiera när denne formger en möbel och hur stort skyddsomfång ett origi-
nal därigenom har. Mer specifikt hur mycket en formgivare kan inspireras av en re-
dan existerande formgivning och när går inspirationen över till att anses som intrång i 
en redan skyddad formgivning?  

Praxis kring upphovsrätten antyder att endast nästintill identiska efterbildningar kan 
ses som olovliga efterbildningar. Små skillnader ändrar alltså inte upphovsrättens 
ställningstagande. Detta går att utläsa av de domslut som domstolarna har avgjort. 
Enligt förarbetet till upphovsrätten så motsvarar dock inte de redovisade fallen de 
hårdnande krav som ställdes på upphovsrätten genom mönsterskyddslagens ikraftträ-
dande. Eftersom det saknas ytterliggare HD-avgöranden i frågor rörande möbelplagi-
at efter detta uttalande så är det svårt att avgöra hur nära man kan gå ett original. Den 
enda vägledning som går att få i frågan är Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden 
som egentligen inte kan likställas med domstolarnas domar. Opinionsnämnden gör 
aldrig något klart yttrande om vad som anses vara intrång i en upphovsrätt. De ytt-
randen som skett efter Mönsterskyddslagens införande (nr 78 – nr 131) utelämnar all 
tydlig bedömning och hänvisar till, det genom Mönsterskyddslagens införande, 
skärpta kravet i upphovsrätten. Frågan om varför dessa yttranden inte anses uppnå de 
strängare kraven ställda på brukskonst blir därmed obesvarad. Detta kan bero på 
formgivningsområdets snabba utveckling. Tyvärr verkar det som om att både de 
svenska domstolarna och Opinionsnämnden är rädda för att tydligt klargöra för 
formgivarna vad som anses som intrång i en skyddad upphovsrätt. Ansvaret att klar-
göra denna fråga bör inte ligga på Opinionsnämnden eftersom deras yttranden inte 
kan likställas med praxis. De yttranden som Opinionsnämnden ger resulterar dock i 
en bättre vägledning i frågan än vad de svenska domstolarna har gett, trots att de inte 
är välutvecklade. De hårdnande kraven som infördes genom Mönsterskyddslagens 
ikraftträdande användes i yttrande nr 95 och 96 gällande KARIN-stolen och där gjor-
des en hård bedömning som gav KARIN-stolen ett ytterst snävt skyddsomfång. Re-
sultatet av uppsatsens utredning blir att inom upphovsrätten så leder små skillnader 
till att formgivningar anses vara plagiat.275 Skyddsomfånget är snävt i upphovsrättens 
mening, kanske, enligt min mening, i vissa fall alldeles för snävt. I yttrande nr 170 så 
konstaterar Opinionsnämnden att skillnaderna mellan stolarna (i detta fall ryggstö-
dets form och det tillagda stödet på FLEXI-stolens ben) inte var tillräckligt för att ge 
ett nytt helhetsintryck. Detta är ett yttrande som överensstämmer med den dom-
stolspraxis som har redovisats ovan. I yttrande nr 200 så konstaterades flera skillna-
der. Bland annat att de två bokhyllorna skiljde sig åt i formspråk (R40 hade oliksidigt 
rektangulärt formspråk, till skillnad från BOOK 6 som hade ett kvadratiskt form-
språk). Även konstruktionen på dörrarna skiljde sig åt. Sammanfattningsvis så ut-
gjorde inte BOOK 6 intrång i R40:s tillkommande rätt. Härmed klargjorde delvis 
Opinionsnämnden vilka skillnader som krävs för att ett nytt helhetsintryck ska erhål-
las. En formgivare kan därmed i stor utsträckning inspireras av ett original. Det sär-
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prägelkrav som ges av dubbelskapandekriteriet (som används vid utredandet om 
verkshöjd föreligger) resulterar i ett högre krav på särprägel än vad som ges av Möns-
terskyddslagen. Detta borde leda till att mönsterregistrering blir ett attraktivare 
skydd. En bedömning enligt dubbelskapandekriteriet måste vara svår att genomföra 
med tanke på att formgivningsområdet borde bli mer eller mindre mättat på 
nyskapande. Genom att formgivning av möbler måste anses vara starkt formbundna 
så blir utvecklingen av exempelvis en stol begränsad. När dubbelskapandekriteriet 
genomfördes på 1960-talet så ansåg man kanske inte att formgivningsområdet någon-
sin kunde mättas. 

Mönsterskyddslagen kräver för skydd att ett nytt helhetsintryck ska erhållas av 
formgivningen. I MECCA fallet så var MECCA-soffan mönsterregistrerad men sva-
randen ansåg att nyhetshinder förelåg. HD ansåg att skillnaderna mellan de tre sof-
forna inte var tillräckligt stora för att ett helhetsinryck skulle erhållas. I fallet med 
DUX-stolen görs en annorlunda bedömning där RegR:n fastslår att skillnaden mellan 
benställning och snurrfot är att anses som väsentlig skillnad och därför ges två olika 
helhetsintryck. Detta avgörande skedde utan att RegR:n inhämtade yttrande från 
sakkunnig. Detta resulterar enligt min mening i att det sker ett felaktigt domslut av 
en domstol som egentligen inte besitter några större formgivningskunskaper. De 
svenska domstolarna har alldeles för lite kunskap inom formgivning för att avgöra 
frågor av denna dignitet. De avgöranden som refereras visar på att domstolarna aldrig 
ensamt utreder frågor om skydd till formgivningar. Oftast tas ett domslut på grunder 
som ibland saknas i texten (i alla fall så vägleder inte domstolarna vad de grundar sitt 
avgörande på). Varför inte de svenska domstolarna drar upp riktlinjer för hur en be-
dömning ska ske framstår enligt min mening som ganska klart. De svenska domsto-
larna inser självt att de inte besitter tillräckliga kunskaper. De svenska domstolarna är 
beroende av att ett sakkunnigt organ avgör frågan så att domstolarna sedan kan fälla 
ett avgörande.  

Enligt min mening så ger mönsterregistreringen ett säkrare skydd med ett större 
skyddsomfång än upphovsrätten. Skyddsomfånget inom mönsterrätten omfattar alla 
formgivningar som inte ger ett annat helhetsintryck än den registrerade formgivning-
en. Avgörandet av RegR:n i fallet med DUX-stolen talar visserligen emot mitt ställ-
ningstagande att mönsterrätten har ett större skyddsomfång än upphovsrätten. Men, 
eftersom inte yttrande från sakkunnig begärdes i fallet, så anser jag att fallet är ett 
snedsteg som jag bortser från i denna bedömning. Det går inte att med exakthet avgö-
ra hur mycket en formgivare kan inspireras av ett original i sin formgivning. Enligt 
min mening går det endast med säkerhet fastställa att skyddsomfånget inom mönster-
rätten är mer omfattande än inom upphovsrätten. Intrång enligt upphovsrätten 
fordrar att formgivaren är medveten om originalet. Kan inte detta bevisas så kan hel-
ler inte skydd erhållas. Detta är ett resultat av dubbelskapandekriteriet. Mönster-
skyddslagen skyddar istället formgivningen mot alla efterbildningar som faller inom 
skyddsomfånget. Följden av detta blir att mönsterrätten ger ett bättre och mer tillför-
litligt skydd än upphovsrätten. 

Det svenska dubbelsystemet (det vill säga att skydd av en möbelformgivning kan er-
hållas både genom upphovsrätt och mönsterrätt) som idag reglerar frågor om olovlig 
efterbildning i Sverige fungerar uppenbarligen inte. Ett tydligt tecken på detta är att 
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vi i Sverige har inte bara en utan två hedersdomstolar. Den tekniska utveckling som 
har skett i samhället som medför att ett original kan plagieras relativt enkelt, har 
sprungit ifrån den svenska lagstiftaren. Tidigare kostade ett plagiat lika mycket att 
framställa som ett original, varför själva vitsen med plagiering eliminerades. Form-
givningslagstiftningen måste följa det moderna samhället för att inte tekniska innova-
tioner ska hindra effektivt skydd. Som det ser ut nu så gynnas ett icke-ingripande av 
formgivaren. För att få skydd enligt mönsterrätten så krävs en registrering samt att 
formgivaren erlägger en viss avgift. För att få skydd enligt upphovsrätten så krävs 
ingen registrering och skyddet är inte sammanlänkat med en avgift. Det upphovs-
rättsliga skyddet uppkommer alltså formlöst men samtidigt så är det skydd som er-
hålls relativt osäkert och ger den skyddade produkten ett snävt begränsat skyddsom-
fång. För att underlätta för formgivaren så anser jag att man bör skapa en lagstiftning 
istället för två parallella. Denna lagstiftning ska innehålla en uttömmande lista på vad 
som omfattas av lagen. Första instans utgörs av PRV och de andra instanserna ska 
vara förutbestämda för att kunna ge dem möjlighet att utöka sina kunskaper inom 
formgivningsämnet. Som det är idag så besitter de svenska domstolarna allt för lite 
kompetens inom formgivningsområdet för att avgöra dessa frågor och kan på det vi-
set skapa en viss rättsosäkerhet. Svensk Forms Opinionsnämnd kan fortfarande fin-
nas kvar för de fall där man vill ha ett snabbt och mindre offentligt avgörande. Opi-
nionsnämnden kan användas som sakkunnig i domstolarna, men bör utökas med re-
presentanter från den vanlige konsumenten eftersom det är i sista hand konsumenten 
som väljer. Att göra bedömningen utifrån konsumentens synvinkel efterfrågas på 
marknaden. Möbelbranschens Plagiatnämnds tillvägagångssätt i sin bedömning är ett 
tydligt tecken på detta. Det är viktigt att tillämpningen fastställs av domstolarna där 
klara regler och hjälp ges för att en bedömning av vad som anses vara olovlig efter-
bildning fastställs. En hedersdomstol kan inte ges så stor makt som den har idag. 
Opinionsnämnden ger idag vägledning i en obefintlig praxis och jag ställer mig tvek-
sam till att de besitter så stor juridisk kunskap som erfordras för dessa beslut. 
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