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Sammanfattning

Utifrån motivet att främja den tekniska utvecklingen har patenträtten utformats efter en av-

vägning mellan uppfinnarens intressen och det för samhället nyttiga intresset i att imitations-

utveckling möjliggörs. Det ekonomiska incitamentet för uppfinnaren att bedriva innovativt 

arbete består i att uppfinnaren får en långtgående ensamrätt att tillverka, sälja och nyttja sin 

uppfinning näringsmässigt. Vad som utgör själva uppfinningen förstås genom att tolka de av 

uppfinnaren  upprättade  kraven  i  patentansökan.  Genom en  fackmannamässig  tolkning  av 

dessa krav försäkras att  kraven tolkas för snävt,  till  skada för uppfinnarens incitament att 

uppfinna,  eller  för brett,  till  skada för andra innovatörers möjlighet att  bedriva innovativt 

arbete. Detta är ett exempel på hur balansen mellan uppfinnarens och samhällets intressen 

upprätthålls. Ett annat exempel är att patentet är begränsat i tiden för att uppfinningen ska bli 

fritt tillgänglig för alla efter patentets upphörande.

Den svenska  patenträtten  är  präglad  av  en  hög grad  av  harmonisering  främst  genom det 

europeiska  patentsamarbetet,  men  också  genom  det  internationella  samarbetet. 

Harmoniseringen  har  lagt  grunden  för  internationaliseringen  av  den  svenska  innovations-

industrin,  vilket  innebär  att  fler  innovatörer  söker  patent  utomlands istället  för  i  Sverige. 

Tolkning av statistik tyder på att utvecklingen har gynnat den svenska innovationsindustrin. 

Det  finns  vidare stöd för  att  påstå  att  harmoniseringen härigenom har  lyckats främja den 

tekniska utvecklingen genom att underlätta för tekniköverföringen mellan länder.

Kritik har emellertid riktats emot patentsystemet att uppfinnarens inflytande genom att patent 

beviljas är för stor på övriga samhällets bekostnad, vilket hindrar den tekniska utvecklingen. 

Kritikerna gör gällande bland annat att ensamrätten är för stark, att skyddsomfånget är för 

brett och att patentets giltighetstid är för lång. Det går att se att det existerar åtminstone en 

risk för att  innovationen hämmas,  vilket  befogar  att  vissa ändringar  till  patenträtten före-

språkas.  Genom att  försäkra  att  innehållet  i  ensamrätten  inte  hindrar  att  viktig  forskning 

bedrivs  med hjälp av den skyddade uppfinningen,  samt  genom att  bevara den nuvarande 

tolkningen  av  uppfinningshöjd  och  tydliggöra  kravtolkningen  i  möjligaste  mån,  undviker 

samhället den risken att patenträtten hindrar den tekniska utvecklingen.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Det är uppenbart att framsteg inom teknologin är av stort värde för samhället. I vår vardag 

använder vi mängder av saker som är ett resultat av den tekniska utvecklingen, till exempel 

mobiltelefoner,  fordon  och  datorer.  Det  moderna  ekonomiska  systemet  är  huvudsakligen 

baserat på industriell produktion som är ett annat resultat av den tekniska utvecklingen. Den 

industriella  utvecklingen,  som  under  flera  decennier  förändrade  samhället  från 

jordbrukssamhälle till industrisamhälle har allmänt medfört en drastiskt ökat levnadsstandard 

för  miljarder  människor.  Utvecklingen  har  uppfyllt  flera  samhälleliga  behov,  men  ligger 

samtidigt till grund för ytterligare behov i form av alternativa energikällor och mer effektiva 

industriella maskiner,  för att  nämna några.  Det  råder  ingen tvekan om att  fortsatt  teknisk 

utveckling  är  nödvändigt  för  att  uppfylla  samhällets  fortsatta  behov.  Teknologins  och 

vetenskapens  framsteg  genom  historien  har  skett  parallellt  på  flera  ämnesområden  och 

innovationer i ett område tycks ha en tendens att ”spilla över” och främja utvecklingen på ett 

annat område. Eftersom samhällets behov samtidigt ligger på skilda plan bör det därför stå 

klart för oss att innovationsbehovet inte är lokaliserat till ett särskilt ämnesområde. Samhället 

har  tvärtom  behov  av  allmänna  tekniska  framsteg  i  alla  områden,  från  läkemedel  till 

energiförsörjning. Samhället måste därför ordnas på så sätt att utvecklingen främjas på det 

mest  effektiva sättet.  Ett  av samhällets  funktioner  som är tänkt  ska uppfylla det syftet  är 

patentsystemet.

1 § patentlagen (PL) (1967:837) begränsar patenträtten till att gälla uppfinningar ”som kan 

tillgodogöras  industriellt”.  Det  ligger  därför  inte  i  uppsatsens  syfte  att  utreda  hur 

patentsystemet främjar vetenskapliga framsteg i allmänhet, utan målet framstår snarare vara 

att främja utvecklingen av teknologiska föremål för att uppfylla praktiska behov. Det får antas 

att samhället på andra sätt driver framåt den rent teoretiska forskningen; patenträtten kan inte 

på  något  relevant  sätt  anses  främja  nya  vetenskapliga  teorier.  Andra  stycket  av  första 

paragrafen utesluter uttryckligen patent på vetenskapliga teorier. Det tycks emellertid som att 

denna gränsdragning trots detta omfattar en större del av det vetenskapliga arbetet än den 

utesluter.  Det  framstår  så  att  så  gott  som samtliga  produkter  eller  processer  som  är  av 
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ekonomiskt värde och som är resultatet av innovativt arbete är patenterbara. Ofta är gränsen 

för patenterbarhet påtvingad snarare av etiska skäl än av praktiska skäl.1

1.2 Problemformulering och syfte

Det kommer att framgå hur patenträtten ställer upp ekonomiska incitament för att bedriva 

innovativt arbete. En uppfinning som är samhällsekonomiskt önskvärd är inte sällan beroende 

av en lång tids utvecklingsarbete och stora innovationsutgifter, vilket motiverar antagandet att 

ekonomiska incitament behövs för den tekniska utvecklingen. Patenträtten måste komma till 

rätta  med problemet  att  uppfinnaren  riskerar  att  gå  miste  om vinsten  som en uppfinning 

medför för honom om en annan aktör, utan att överhuvudtaget ha investerat tid och pengar i 

utvecklingen  av  uppfinningen,  skulle  kunna  kopiera  uppfinningen  och  konkurrera  med 

uppfinnaren på marknaden. Denna imitatör inte har investerat lika mycket som uppfinnaren i 

utvecklingen,  är  det  rimligt  att  anta  att  imitatören  konkurrerar  på  bättre  villkor  än 

uppfinnaren.  Om imitatören tillåts  konkurrera på detta  sätt  existerar det därför en risk att 

uppfinnaren investerar mindre i utvecklingen, eller rentav avstår helt från investeringen, och 

samhället går miste om en värdefull produkt.

Samtidigt har imitatören en viktig roll för utvecklingen. Det är självklart att en uppfinning, 

som i och för sig är nyskapande och innebär ett framsteg i den tekniska utvecklingen, sällan är 

fulländad till  sin yttersta kapacitet  när uppfinnaren sätter  ut  den på marknaden. En annan 

uppfinnare kan förbättra uppfinningen genom att få den att prestera sin funktion bättre och 

mer  effektivt,  eller  göra  den  billigare  att  framställa.  Genom  att  imitatören  förbättrar 

uppfinningen gör samhället allmänt en vinst på att det får en billigare och bättre uppfinning 

tillgänglig.  Inom den tekniska utvecklingen går  det  alltså  att  identifiera  två mot varandra 

vägande  intressen;  uppfinnarens  intresse  att  få  ekonomisk  kompensation  för  sin 

uppfinnarinsats, och samhällets intresse i att imitatörer tillåts konkurrera med uppfinnaren.2

Motivet till patentsystemet är att balansera dessa intressen. Genom att ställa upp incitament att 

investera  i  forskning-  och  utvecklingsarbete  främjas  den  tekniska  utvecklingen.  De 

ekonomiska incitamenten består i att uppfinnaren får en tidsbegränsad ensamrätt att utnyttja 

sin uppfinning; innebörden av ensamrätten kommer att framgå i det följande kapitlet. Genom 

att samtidigt begränsa uppfinnarens ensamrätt i  tiden och dess utsträckning (patentkraven) 

1 PL 1 § 2 st och 1 a-d §§ ställer upp vilka begränsningar som existerar för patenterbarhet. Främst 1 a-d §§ ställer upp 
begränsningar som är baserade på etiska överväganden, t ex vissa förfaranden inom stamcellsforskningen.

2 SOU 2006:80 s. 130-33
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ställs en balans upp mellan patenthavarens inflytande och andra innovatörers möjligheter att 

bedriva innovativt arbete. Patenträttens syfte är att på det samhällsekonomiskt mest effektiva 

sättet  balansera  uppfinnarens  intressen  och  samhällets  intressen,  genom att  bland  annat  i 

försiktig avvägning bestämma ensamrättens innebörd, omfattning och giltighetstid.3 Genom 

ett sådant system är det tänkt att det innovativa arbetet främjas, och den tekniska utvecklingen 

drivs framåt. Syftet med denna uppsats är att utvärdera hur väl patenträtten faktiskt lyckas 

med att främja innovationen.

Det  är  nödvändigt  att  göra  några  reflektioner  kring  terminologin  som används  i  den  här 

uppsatsen. Till att börja med strävar jag efter att hålla isär å ena sidan den patenträttsliga 

terminologin, till exempel begrepp som ”uppfinningshöjd”, och å andra sidan allmänna icke-

juridiska  begrepp  som  ”innovativ”.  Det  ligger  i  uppsatsens  syfte  att  jämföra  hur  väl 

exempelvis  de två  begreppen faktiskt  stämmer  överens  för  att  komma till  en slutsats  om 

patenträtten främjar innovation. Jag utgår inte från att vad som enligt patenträtten ska anses 

vara ett föremål med uppfinningshöjd utan vidare ska antas vara innovativ och innebära ett 

framsteg för den tekniska utvecklingen. I avsnitt 3 ska detta samband utredas.

Begreppet ”innovation” som icke-juridisk term är vidare något som enligt min mening måste 

förstås i första hand intuitivt. Det menas med icke-juridisk term att den inte ska tolkas utifrån 

hur  begreppet  används  i  rättskällor;  det  hade  varit  intetsägande  att  försöka  utreda  hur 

patenträtten främjar sina egna juridiska begrepp. ”Innovation” och ”innovativ” ska istället 

förstås som någonting som främjar den tekniska utvecklingen.

1.3 Avgränsningar

Som  jag  redan  har  nämnt  fokuserar  uppsatsen  enbart  på  hur  patenträtten  främjar  det 

innovativa  arbetet  som kan tillgodogöras  industriellt,  vilket  utesluter  vilken  eventuell  på-

verkan  den  har  på  den  teoretiska  forskningen.  De  processuella  aspekterna  som  hör  till 

sökande, upprätthållande och tvist  om patent  kommer också huvudsakligen att  utelämnas. 

Fokus ska istället hållas på det materiella innehållet i patenträtten vilket hör till den centrala 

aspekten för främjandet av den tekniska utvecklingen.

Utgångspunkten för framställningen är det juridiska innehållet i patenträtten. Denna uppsats 

måste därför vidare avgränsas mot analys av de ekonomiska aspekterna anknutna till detta 

3 Prop. 2003/04:55 s. 51

7



rättsområde. Dessutom kan andra överväganden än ekonomiska eller juridiska sådana höra till 

utformningen av patenträtten; ett exempel på detta är etiska överväganden som hör till hur 

patenträtten har utformats gällande innovativ verksamhet relaterad till människokroppen. Att 

utvärdera sådana icke-juridiska överväganden faller därför också utanför syftet med denna 

uppsats.

1.4 Metod

Framställningen  och  analysen  i  denna  uppsats  utgår  från  att  rättsdogmatiskt  fastställa 

innehållet  i  patenträtten  genom  studier  av  de  traditionella  rättskällorna.  Genom  denna 

framställning låter jag de viktigaste aspekterna av rättsområdet träda fram med deras innehåll 

tillräckligt tydliggjort för att kunna relatera det till uppsatsens syfte. Uppsatsen går därefter 

utöver  den  rent  rättsdogmatiska  framställningen  till  att  analysera  innehållet  utifrån  den 

centrala  frågeställningen  om hur  patenträtten  främjar  den  tekniska  utvecklingen.  Det  hör 

därför till uppsatsens syfte att jämföra innehållet i patenträtten med icke-juridiska begrepp 

som 'innovation' och 'teknisk utveckling'. Detta gör jag genom att utifrån tillgängligt material 

utvärdera vilken påverkan den har haft för den svenska innovationsindustrin och redogöra för 

en del av den kritik som har riktats emot patenträtten.

För att beskriva patenträttens påverkan för den svenska innovationsindustrin har jag använt 

mig av tillgänglig statistik över patentdata och innovatörers aktivitet på marknaden. Denna 

statistik  har  inhämtats  från  Patent-  och  registreringsverket  samt  EU-kommissionens  årliga 

rapporter  om den  europeiska  innovationsindustrin,  se  avsnitt  4  nedan.  Detta  material  har 

kompletterats  med  diverse  vetenskapliga  artiklar  av  författare  inom  såväl  juridik  som 

ekonomi.

Urvalet  av  kritiskt  material  har  präglats  av  att  i  första  hand  försöka  avse  de  centrala 

aspekterna  av  patenträtten  som  de  har  framgått  av  den  rättsdogmatiska  utgångspunkten. 

Främst  har  jag  låtit  två  immaterialrättskritiska  författarpar  utgöra  den  större  mängden  av 

denna kritik; dessa är Michele Boldrin och David Levine samt Adam Jaffe och Josh Lerner, 

vars litteratur enligt min mening har kärnfullt och tydligt omfattat de centrala patenträttsliga 

aspekterna  i  fråga.  Kritiken  kompletteras  med  ett  antal  vetenskapliga  artiklar  av  andra 

författare.  Den  större  mängden  av  kritiken  avser  emellertid  i  första  hand  amerikanska 

förhållanden. Anledningen till detta är att det inte har stått att finnas några kritiska författare 

som har fokus på den svenska eller europeiska patenträtten med samma kärnfulla innehåll 
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som dessa andra författare. Det har vidare inte utgjort ett hinder i framställningen att relatera 

förhållanden  i  den  amerikanska  patenträtten  till  förhållanden  i  den  svenska  patenträtten, 

eftersom patentsystemen i såväl Europa som USA är betingade av samma överväganden. Hur 

jag har relaterat kritiken till svenska förhållanden kommer att framgå tydligt i avsnitt 5.

Den sista metodfrågan är valet av avsedd läsarkrets. Eftersom uppsatsen innehåller ett kritiskt 

perspektiv på innehållet i patenträtten är det lämpligt att vända sig till en bredare läsarkrets 

som inte nödvändigtvis har en akademisk bakgrund i rättsområdet. Den avsedda läsarkretsen 

är således en publik med en grundläggande förståelse för juridik.

1.5 Disposition

Min disposition ser ut på följande sätt. Eftersom utgångspunkten för framställningen är det 

juridiska innehållet i patenträtten har det varit naturligt att redogöra för detta först. I avsnitt 2 

presenteras det relevanta innehållet i patenträtten. Detta kapitel innehåller till att börja med en 

närmare framställning  av ensamrätten,  patentets  giltighetstid  och patentskyddets  omfång i 

svenska patentlagen och går därefter vidare till att relatera innehållet i svenska patenträtten till 

de  europeiska  och  internationella  patenträtterna.  Det  främsta  rekvisitet  för  patenterbarhet, 

uppfinningshöjden,  kräver  en  mer  omfångsrik  redogörelse  utifrån  perspektivet  om 

patenträttens innovationsbegrepp, vilket jag ägnar hela avsnitt 3 åt.  Efter dessa två avsnitt 

lämnar  jag  det  i  första  hand  rättsdogmatiska  perspektivet  och  går  över  till  att  utvärdera 

patentsystemets  effektivitet.  I  avsnitt  4  redogör  jag  för  hur  patenträtten  har  påverkat 

innovationsindustrin.  Den  redogörelsen  sker  dels  utifrån  dess  relation  till 

internationaliseringen av patentsystemet – att fler innovatörer söker patent utomlands – och 

dels  utifrån  dess  förhållande  till  tekniköverföring  –  spridningen  av  kunskap  och 

innovationsinvesteringar mellan länder. I avsnitt 5 redogör jag för hur patenträtten riskerar att 

hindra  den  tekniska  utvecklingen  genom  att  lyfta  fram  kritiken  som  har  riktats  mot 

patenträtten. I det avslutande avsnitt 6 sammanfattas de slutsatser jag har nått och kommer till  

en slutsats för de relevanta delarna av patenträtten huruvida de lyckas med att främja den 

tekniska utvecklingen. I de fall där jag anser att den riskerar att hindra det innovativa arbetet 

föreslår jag förändringar till patenträtten.

Indelningen i  dessa  olika  avsnitt  ska  emellertid  inte  utesluta  det  centrala  perspektivet  på 

patenträtten som jag håller i denna uppsats: främjar patenträtten den tekniska utvecklingen? 

Jag har försökt åstadkomma att detta perspektiv går som en röd tråd genom hela min uppsats 
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genom att ständigt analysera innehållet i patenträtten utifrån dess påverkan för det innovativa 

arbetet.
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2. Den svenska och internationella patenträtten

I  detta  avsnitt  följer  en  genomgång av  det  patenträttsliga  systemet.  Syftet  är  att  klargöra 

innebörden av patenträtten för att dessa ämnen ska ligga till grund för diskussion om hur väl 

patenträtten främjar innovationen. Vad som främst är av intresse för uppsatsen är innebörden 

av ensamrätten, dess giltighetstid, patentskyddets omfång och rekvisiten för patenterbarhet. 

Detta avsnitt kommer huvudsakligen att fokusera på innehållet i de första tre av dessa, medan 

redogörelsen för uppfinningshöjd,  det  främsta av rekvisiten för  patenterbarhet,  lämnas till 

nästa avsnitt. Första delen av avsnittet fokuserar på innehållet i svenska patentlagen, medan 

den andra delen redogör för inflytandet av European Patent Convention, Patent Cooperation 

Treaty och TRIPS-avtalet. Perspektivet på dessa är hur de bidrar till den svenska patenträttens 

harmonisering med de europeiska patenträtterna.

2.1 Den svenska patenträtten

2.1.1 Patenterbarhet

PL 1 § föreskriver att uppfinnaren av en uppfinning som kan tillgodogöras industriellt kan 

ansöka om patent. 1 § andra stycket utesluter bland annat vetenskapliga teorier, matematiska 

metoder,  metoder  för  affärsverksamhet  och  datorprogram.  1  a-d  §§  utesluter  vidare  från 

patentering  växtsorter,  djurraser,  människokroppen,  metoder  för  behandling  av  människor 

eller djur samt uppfinningar som strider mot allmän ordning.

Nyhetskravet innebär enligt 2 § första och andra styckena att uppfinningen inte innan dagen 

för ansökan har  varit  allmänt känd.  Det här kravet är  i  princip absolut,  vilket innebär att 

uppfinningen inte får vara omnämnd i något sammanhang där det anses komma till allmän 

kännedom, inklusive utländska lokala skrifter. Med allmän kännedom innebär att ”en större 

eller  obestämd personkrets haft  möjlighet  att  bekanta sig därmed på ett  sådant sätt  att  en 

fackman är i stånd att utöva uppfinningen.”4 2 § femte stycket tillåter dock att nyhetskravet 

4 Marianne Levin, Lärobok i immaterialrätt, 9:e uppl, s. 280
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inte hindrar patenterbarhet om nyhetsvärdet röjts under särskilda förhållanden.

Om uppfinningshöjd föreskriver 2 § endast att uppfinningen ”väsentligen skiljer sig” från vad 

som var känt vid tiden för ansökan. Artikel 56 EPC går här utöver svenska patentlagen i att 

den  ger  ledning  för  hur  kravet  på  uppfinningshöjd  ska  förstås.  Där  föreskrivs  att 

uppfinningshöjd  (inventive  step)  existerar  om  uppfinningen  inte  är  uppenbar  (non-

obviousness) med hänsyn till teknikens ståndpunkt (the state of the art) för en fackman på 

området. Teknikens ståndpunkt fastställs i regel genom de nuvarande beviljade patenten samt 

ingivna patentansökningar.5 En närmare genomgång av uppfinningshöjd följer i nästa avsnitt.

2.1.2 Patentansökan

Ansökan innehållande patentkrav görs enligt 7 och 8 §§ till Patent- och registreringsverket 

(PRV).  Patentkraven  ska  omfatta  detaljerade  uppgifter  om  uppfinningen.  Samtidigt  med 

ansökan ska en ansökningsavgift på 3 000 kr betalas. Årsavgifter för varje år från och med 

ansökningsdatumet ska därefter betalas efter en stigande skala för varje år.6 PRV:s uppgift är 

att utreda om patentansökan uppfyller kraven som ställs upp i 2 §, nyhetskravet och kravet på 

uppfinningshöjd. Prövningen är tidskrävande och tar enligt PRV åtminstone ett och ett halvt 

år.7 Det finns ingen maximal handläggningstid för prövningen.

2.1.3 Ensamrätten

Om patent meddelas för uppfinningen innebär detta en ensamrätt till uppfinningen. Eftersom 

det är i själva erhållandet av ensamrätten som det ekonomiska incitamentet för uppfinnaren 

ligger, är det av betydelse för uppsatsen vad ensamrätten innebär. Detta ska därför fastställas i  

denna del.

PL 3 § stadgar ensamrätten. Det huvudsakliga innehållet i paragrafen är att patenthavaren får 

en exklusiv rätt att tillverka och sälja uppfinningen. Första stycket föreskriver att ingen ”utan 

patenthavarens  samtycke”  får  tillverka  eller  sälja  en  patentskyddad  uppfinning  (första 

punkten)  eller  ett  föremål  som har  tillverkats  genom ett  patentskyddat  förfarande  (tredje 

punkten).  Användningen  av  ett  patentskyddat  förfarande  förbjuds  enligt  andra  punkten. 

Förfoganden  som inte  sker  yrkesmässigt  är  dock  undantagna  enligt  tredje  stycket  första 

5 Levin, s. 280
6 Patent- och registreringsverket, Avgifter och betalning: http://www.prv.se/sv/Patent/Avgifter-och-

betalning/Nationell-ansokan-och-patent/ (hämtad 2014-09-30)
7 Patent- och registreringsverket, Så söker du patent, avsnitt 4.3: 

http://www.prv.se/upload/dokument/Patent/broschyrer/Sa_soker_du_patent.pdf (hämtad 2014-09-30)
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punkten. Paragrafen förbjuder även yrkesmässig användning av patentskyddade uppfinningar 

och föremål tillverkade genom ett patentskyddat förfarande.

Vad användning som inte är yrkesmässig innebär, som enligt tredje stycket första punkten är 

undantaget från ensamrätten, bör vara att den sker utanför en arbetsplats och utan planer på 

senare kommersialisering.8 Det är emellertid tillåtet att enligt tredje punkten samma stycke 

använda uppfinningen för att utföra experiment som avser själva uppfinningen; det vill säga 

att undersöka dess funktioner. Det är tillåtet att själv tillverka uppfinningen för att utföra dessa 

tester  utan  att  samtycke  från  patenthavaren  krävs,  men  användningen  får  endast  avse 

experimenten  på  den,  och  uppfinningen  måste  förstöras  efter  experimenten. 

Användningsförbudet  avser  även  experiment  där  uppfinningen  används  där  syftet  inte  är 

undersökningen av uppfinningen.9 Detta medför därför en risk att  innehavet av ett  patent, 

genom  den  ensamrätt  som  den  innebär,  kan  hindra  den  tekniska  utvecklingen.  Om  en 

värdefull teknisk metod eller en produkt som har stor betydelse för den tekniska utvecklingen 

är patenterad, är det förbjudet för andra uppfinnare att använda den i experimentellt syfte om 

inte patenthavaren samtycker eller om licens för användningen existerar. En sådan situation 

har nämnts som ett reellt problem i vissa forskningsområden.10

Det står klart att se hur ensamrätten medför ett immaterialrättsligt monopol. Eftersom det är 

enbart patenthavaren som har rätten att disponera över sin uppfinning riskeras det att denne 

antar ett monopolistiskt beteende. Utöver de risker som har nämnts ovan, riskeras det även att 

denne i en sådan ställning försöker hindra att uppfinningen säljs vidare till ett annat land. I ett  

sådant fall utgör patentet ett hinder för den fria rörligheten för varor, vilket strider mot EU:s 

mål. Principen om fri rörlighet kommer därför i konflikt med patenträtten. I avvägning mellan 

dessa  två  intressen  har  lagstiftaren  därför  valt  att  inkludera  en  regional  konsumtion  i 

patenträtten som ett ytterligare undantag till  patenthavarens ensamrätt.  Denna regel är den 

viktigaste av de undantagen till ensamrätten som föreskrivs i 3 § tredje stycket. Enligt andra 

punkten omfattar ensamrätten inte ”utnyttjanden av ett patentskyddat alster som har förts ut 

på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av patenthavaren eller med 

dennes  samtycke”. Patenthavaren kan därför inte hindra att uppfinningen säljs vidare inom 

EES-området när denne väl har låtit bjuda ut den någonstans inom området. Han kan inte 

heller hindra så kallad parallellimport, vilket innebär att uppfinningen återimporteras till sitt 

8 Bengt Domeij, Patenträtt, 1:a uppl, s. 100
9 Domeij, s. 101
10 Se avsnitt 5.2 nedan.
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ursprungsland  och  bjuds  ut  där.  Undantaget  gäller  emellertid  endast  EES-området. 

Patenthavaren kan därför hindra att uppfinningen i näringsverksamhet importeras in till EES-

området från ett land utanför området.11

2.1.4 Patentets skyddsomfång

Ensamrättens  innebörd  har  fastställts  ovan  tillräckligt  noggrant  för  uppsatsens  syfte.  För 

förståelse av ensamrättens betydelse krävs dock därtill att patentets skyddsomfång fastställs. 

Det krävs för att patenträtten ska uppfylla sitt syfte att uppfinningen skyddas på ett effektivt 

sätt. Denna fråga berör själva patenträttsliga bestämningen av uppfinningen. Frågan uppstår 

dels vad det egentligen är som skyddas, det vill säga vad som ska anses falla inom ramen för 

uppfinningen, samt hur långt i tiden skyddet ska sträcka sig. 39 och 40 §§ ställer tillsammans 

upp  patentskyddet.  39  §  föreskriver  att  patentskyddet  bestäms  av  patentkraven. 

Utgångspunkten för att bestämma vad som skyddas är alltså uppfinnarens egna påståenden av 

vad  uppfinningen  är,  vilka  sedermera  har  granskats  av  PRV som meddelat  patentet.  Hur 

kravtolkningen  görs  är  den  viktigaste  frågan  att  utreda  när  det  gäller  att  bestämma 

patentskyddet. Det inses att om skyddet är för snävt, riskeras det att imitatörer tillåts använda 

sig av åtminstone delvis samma tekniska lösningar som den skyddade uppfinningen men ändå 

undvika att  imitationen gör intrång på patentet,  och patentet  blir  i  praktiken betydelselöst 

eftersom  uppfinnaren  inte  i  tillräcklig  mån  kan  skydda  sin  uppfinning.  Det  motsatta 

förhållandet  är  inte  heller  önskvärt.  Om skyddet  istället  är  för  brett,  kan  det  hindra  den 

tekniska  utvecklingen  genom att  en  onödigt  stor  mängd  av  alternativa  tekniska  lösningar 

anses vara inom den skyddade sfären.

Kravtolkningen sker huvudsakligen genom jämförelse mellan det påstådda intrångsföremålet 

och  patentkraven.  Tolkningen  görs  med  utgångspunkt  i  en  teknisk,  fackmannamässig 

bedömning av de i patentkraven beskrivna funktionerna. Det rör sig således inte om en ren 

bokstavstolkning.12 Om  föremålet  anses  avvika  från  patentkraven  innebär  det  i  regel  att 

intrång inte har skett.13 Undantag existerar dock, vilket redogörs för nedan.

Här bör nämnas fallet NJA 2000 s. 497 där HD uttalar sig om vikten av att tolkningen av 

patentkraven  inte  kompliceras  i  onödan.  Det  framstår  som  självklart  att  den  tekniska 

utvecklingen hämmas av att verksamma inom innovationsindustrin inte kan förutse om deras 

11 Levin, s. 300-303.
12 Domeij s. 105-6
13 Domeij, s. 104
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innovationer riskerar göra intrång på ett existerande patent. HD uttrycker därför att det av 

hänsyn till tredje man bör förutsättas ”att bestämningen tydligt framgår av beskrivningen [i 

patentansökan],  att  den är helt  grundläggande samt att  det för en fackman som tar del av 

patentskriften framstår som uppenbart hur patentkravet måste förstås.”

I särskilda fall kan ett föremål göra intrång på ett patent utan att föremålet strikt omfattas av 

patentkraven.  Detta  sker  enligt  så  kallad  patenträttslig  ekvivalens  och  är  inte  stadgad  i 

lagstiftning men är väl befäst i praxis. Enligt Bengt Domeij är syftet med ekvivalenstolkning 

att kravtolkningen inte leder till oskäliga resultat i rättstillämpningen.14

NJA 2002 s. 660 gällde framställningen av en tablett. Patentet nämnde tre komponenter för att 

få tabletten att lösas upp; natriumstärkelseglykolat, derivat av akrylsyra och krospovidon. Den 

relevanta teknikens ståndpunkt nämnde att croscaramellose natrium också kunde användas för 

upplösningen,  vilken  inte  nämndes  i  patentet.  Frågan  gällde  om användningen  av  denna 

komponent var att anse som intrång i patentet genom ekvivalenstolkning. HD yttrade till att 

börja  med  att  en  uppräkning  av  komponenter  i  en  patentskrift  inte  utesluter 

ekvivalenstolkning av patentet. Det fanns emellertid att patentet avsåg just användningen av 

de uppräknade komponenterna som den särskilda funktionen för uppfinningen, varför intrång 

inte  ansågs  föreligga.  Ekvivalenstolkning  ska  därför  ske  utifrån  perspektivet  om  vilket 

uppfinningens särdrag är.

Patenträttslig  ekvivalens  kan  sammanfattas  som  att  ”intrångsmedlet  kan  ersätta  ett  i 

patentkravet upptaget element utan att den tekniska handlingsregeln som kommer till uttryck i 

uppfinningen ändras.”15 Det förutsätts att föremålet är tekniskt och funktionellt likvärdig med 

uppfinningen för att dessa två ska vara ekvivalenta; samma uppfinningstanke används, och 

den tekniska lösningen har samma syfte och funktion som den i patentet. Resultatet är att den 

skyddade  ”sfären”  av  en  uppfinning  som  ett  patent  medför  är  större  än  vad  enbart 

patentkraven stadgar. Det inses att ett sådant förstärkt patentskydd riskerar att få konsekvenser 

för  den  tekniska  utvecklingen  genom  att  andra  uppfinnare  får  ett  snävare  utrymme  att 

utveckla nya produkter och metoder, eftersom skyddet tycks gå utöver enbart patentkraven 

som det har visats. Framförallt är det rimligt att anta att osäkerheten som därmed uppstår  

riskerar att hämma den tekniska utvecklingen genom att andra uppfinnare inte kan vara säkra 

14 Domeij, s. 108
15 Leif Karlsson & Ragnar Lundgren, Patentlagen: kommentar, 1:a uppl, s. 69
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på att deras innovativa arbete inte kommer att göra intrång på existerande patent.

2.1.5 Patentets giltighetstid

40 § stadgar livslängden för ett patent. Ett patent kan upprätthållas i 20 år från dagen för 

patentansökan.  Under  denna  tid  upprätthålls  patentet  så  länge  patenthavaren  betalar 

årsavgiften.  Denne kan själv välja  att  låta  patentet  träda ur kraft  genom att  upphöra med 

betalningen, exempelvis när den parallella tekniska utvecklingen har gjort patentet obsolet. 

Patenthavaren får även själv när som helst välja att inskränka sina patentkrav eller att upphäva 

patentet  enligt  40a  §.  Syftet  med denna funktion  är  att  patenthavaren ska kunna undvika 

kostsamma och tidskrävande processer om patentets giltighet.16

Vid PL:s tillkomst var den maximala tiden för ett patent 17 år. Den gränsen förlängdes till 20 

år genom lagändring 1978 med motiveringen att utvecklingen av nya uppfinningar tog allt 

längre tid och därmed innebar högre kostnader, vilket en förlängd patenteringstid skulle väga 

upp för. Detta påstods trots att medellivslängden på ett patent då endast var cirka 10 år.17 

Medellivslängden  på  svenska  patent  är  idag  cirka  12  år;  det  står  således  klart  att  patent 

fortfarande normalt inte upprätthålls till sin maximala livslängd.18

2.1.6 Licenser

Det  är  normalt  att  patenthavaren  genom licens  tillåter  licenstagare  att  mot  ersättning  till 

licensgivaren  utnyttja  den  patenterade  uppfinningen.  Därigenom  blir  det  möjligt  för 

uppfinnaren  att  dra  nytta  av  sitt  patent  utan  att  denne har  möjlighet  att  i  tillräcklig  grad 

använda  uppfinningen.  Rätten  att  bjuda  ut  licenser  ingår  således  i  det  ekonomiska 

incitamentet att bedriva innovativt arbete.

Den patenträttsliga lagstiftningen innehåller enbart få bestämmelser om licenser. I svenska PL 

stadgas licenser i 43-50 §§. 43 § föreskriver att licenstagaren enbart kan vidareöverlåta sin rätt 

enligt licensen om det finns avtal därom mellan licensgivaren och licenstagaren.

Vad som främst är av vikt för uppsatsens syfte är emellertid tvångslicenser. Enligt 50 § får  

tvångslicens  meddelas  av  domstol  om det  finns  skäl  för  det.  Domstolen  avgör  i  vilken 

omfattning uppfinningen enligt licensen får utnyttjas, samt vilken ersättning som utgår för 

16 Prop. 2006/07:56 s. 57
17 Prop. 1977/78:1 s. 241-43
18 Statistiska centralbyrån, Forskning och utveckling i Sverige 2011, s. 48
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patenthavaren. Tvångslicens söks av licenstagaren. Det framgår av 49 § att denne först måste 

ha sökt åstadkomma licensavtal ”på skäliga villkor” med patenthavaren utan framgång.

De främsta skälen för tvångslicens stadgas i 45-47 §§. 45 § föreskriver att tvångslicens får 

meddelas om en uppfinning inte används ”i skälig utsträckning” utan godtagbart syfte och det 

har gått åtminstone tre år sedan patentet meddelats.

46  §  föreskriver  att  tvångslicens  får  meddelas  för  ett  beroendepatent  –  det  vill  säga  en 

uppfinning som är beroende av ett patent som tillhör någon annan – om uppfinningen utgör 

ett ”viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse” för den andra patenthavaren.

47 § föreskriver att tvångslicens får meddelas med ”hänsyn till allmänt intresse av synnerlig 

vikt”. Detta avser enbart intressen som är nödvändiga för samhället, som till exempel tillgång 

till läkemedel och livsmedel, kraftförsörjning och landets säkerhet.19

Det är mycket sällsynt att tvångslicenser meddelas.20 Det bör stå klart från redogörelsen ovan 

att möjligheten att åstadkomma tvångslicenser är begränsade. Från uppfinnarens perspektiv är 

det därför rimligt att anta att denne inte normalt behöver beakta risken för en tvångslicens, 

och är således i praktiken fri att disponera sin ensamrätt utan en tanke på tvångslicensiering. 

Som framgår av 50 § utgår dessutom ersättning för patenthavaren även om tvångslicens skulle 

komma att meddelas. Därför kan inte tvångslicenser ses som en betydande motvikt till det 

ekonomiska incitamentet att bedriva innovativt arbete.

2.2 Den internationella patenträtten

Den svenska patenträtten är i hög grad harmoniserad med patenträtten i övriga europeiska 

länder,  och  även  i  stor  utsträckning  på  internationell  nivå.  På  europeisk  nivå  är  Sverige 

anslutet till 1973 års European Patent Convention (EPC). På internationell nivå är Sverige 

anslutet till 1970 års Patent Cooperation Treaty (PCT) och dessutom TRIPS-avtalet som är 

bindande  för  svensk  rätt  sedan  1996.21 I  den  följande  delen  ska  huvuddragen  av  dessa 

mellanstatliga  rättssystem klargöras  och  deras  innebörd  för  svensk  rätt,  vilket  ska  utgöra 

19 Domeij, s. 149
20 Domeij, s. 148
21 Levin s. 231
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underlag för diskussionen i kommande avsnitt.

2.2.1 European Patent Convention

EPC,  som administreras  genom Europeiska  patentverket  (European  Patent  Office;  EPO), 

samordnar den europeiska patenträtten genom att ställa upp ett system där en patentansökan 

kan prövas i EPO för att sökanden därefter kan vända sig till de nationella patentverken för att 

fullfölja sin ansökan där. Prövningen sker utifrån EPC:s bestämmelser och enligt dess praxis, 

men är bindande för de nationella rättsordningar som är anslutna till konventionen utan att 

prövning enligt nationell rätt måste följa.22 Systemet underlättar för sökanden att slippa vända 

sig med den ursprungliga ansökan till samtliga av de nationella patentverken i de länder där 

denne söker immaterialrättsligt skydd; det inses att detta tillvägagångssätt vore synnerligen 

kostsamt för uppfinnaren och hade utgjort ett hinder för denne att vilja söka patent i flertalet 

länder.

EPC resulterar inte i ett europeiskt patent, utan i flera nationella patent med EPO-validation. I 

de länder där ett EPO-validerat patent beviljats ska detta patent enligt EPC artikel 2(2) ha 

samma verkan som ett nationellt patent. Beslut om europeiska patent överklagas till EPO:s 

besvärskammare, artikel 21.

Den materiella patenträtten i svenska patentlagen och EPC är huvudsakligen identiska för de 

relevanta bestämmelserna. PL 1 § motsvaras av artikel 52 som stadgar villkoren för patent. 

Artikel 53 motsvarar de särskilda patenteringsförbuden som stadgas i PL 1 a-d §§. Artikel 54 

föreskriver likt PL 2 § (första till fjärde styckena) vad som ska anses vara nytt i förhållande 

till  allmän  kännedom.  2  §  femte  stycket  om  yppanden  som  inte  skadar  uppfinningens 

nyhetsvärde motsvaras av artikel 55. Artikel 63 om patentets maximala livslängd och artikel 

69 om patentskyddet är identiska med PL 39 och 40 §§.

Några skillnader mellan PL och EPC kan nämnas. Artikel 56 går utöver vad PL 2 § stadgar 

om uppfinningshöjd23. Konventionen innehåller inte heller en bestämmelse om innebörden av 

ensamrätten som stadgas i PL 3 §, men upprepar endast i artikel 64 att ett europeiskt patent 

beviljat i ett land ska medföra samma rättigheter som nationella patent i samma land, vilket 

även tidigare hade uttryckts i artikel 2(2) (se ovan).

22 Annette Kur & Thomas Dreier, European Intellectual Property Law, 1:a uppl, s. 97-104
23 Se avsnitt 2.2.1 ovan.
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EPO är ett självständigt organ utan anknytning till EU. Det finns emellertid en ambition inom 

EU att skapa ett gemensamt patentsystem med ett heltäckande europeiskt patent, genom att 

inkorporera EPO i unionsrätten, men förslaget har ännu inte nått framgång.24 Trots att det inte 

existerar en koppling mellan EU och EPO har emellertid unionsrätten haft en viss påverkan 

för de nationella patenträtterna. Exempel på unionsrättslig lagstiftning som existerar är 1998 

års bioteknikdirektiv.25

2.2.2 Patent Cooperation Treaty

1970 års Patent Cooperation Treaty (PCT)26 etablerar ett system för internationellt samarbete 

inom patenträtten. Syftet med PCT är att underlätta processkostnaderna för att söka patent i 

flera  länder  genom att  uppfinnaren  tillåts  se  i  en  preliminär  rapport  i  vilka  länder  hans 

uppfinning kan skyddas  och får  ta  ställning till  var  han vill  fullfölja  sin  patentansökan.27 

Granskningen sker genom internationella granskningsmyndigheter. Sökanden kan därefter i 

upp  till  31  månader  från  ansökningsdagen  fullfölja  sin  patentansökan  till  de  nationella 

patentmyndigheterna.28 Systemet underlättar processkostnaderna för sökanden genom att de 

flesta  kostnader  som  är  kopplade  till  nationella  patentansökningar  skjuts  upp  till  den 

nationella fasen av PCT-ansökan.29

2.2.3 TRIPS-avtalet

Inom det internationella samarbetet för immaterialrätt i allmänhet bör TRIPS-avtalet (Trade-

Related Intellectual Property Rights)30 nämnas. Syftet med avtalet är att ställa upp minimikrav 

för  immaterialrättsligt  skydd för de deltagande länderna.31 Därmed bidrar  systemet  till  att 

upprätthålla en kontinuitet mellan skilda länders nationella immaterialrättsskydd. Artiklarna 

27-34 i avtalet stadgar minimikraven för patentskydd. Där regleras det grundläggande skyddet 

som innefattar bland annat nyhetskravet, kravet på uppfinningshöjd och kravet på industriell 

applikation  som  villkor  för  patenterbarhet32,  innebörden  av  ensamrätten33 samt  patentets 

24 Kur & Dreier, s. 149-156
25 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar
26 Patent Cooperation Treaty, Washington 19 juni 1970
27 PCT artikel 35
28 PL 31 §
29 Domeij, s. 20
30 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), 1994
31 Domeij, s. 21
32 TRIPS art 27(1)
33 TRIPS art 28
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maximala  livslängd.34 Regleringarna  motsvarar  vad  som stadgas  därom i  patentlagen  och 

EPC,  vilka  har  beskrivits  ovan.  Det  går  därmed  att  se  att  TRIPS-avtalet  bidrar  till  att 

harmonisera patenträtten i världen genom att de grundläggande kraven på patentsystemet blir 

gemensamma för avtalets parter.

2.2.4 Harmoniseringens betydelse för svensk rätt

Särskilt EPC har bidragit till  en långtgående harmonisering av europeisk patenträtt.  Praxis 

från tillämpningen av konventionen genom EPO är vägledande för tillämpningen av svensk 

patenträtt.  Om  detta  har  HFD  yttrat  sig  att  ”Sveriges  anslutning  till  den  europeiska 

patentkonventionen gjort det nödvändigt att vi i vår interna rättstillämpning inom ramen för 

vad som är förenligt med svensk lagstiftning beaktar den praxis som kommit till uttryck inom 

det europeiska patentverket."35 HD har sedermera gått steget längre och förklarat att svenska 

PL måste tolkas i enlighet med EPC: ”En konsekvens av Sveriges anslutning till EPC är att 

tidigare uttalanden i förarbetena till den svenska patentlagstiftningen inte längre kan tillmätas 

betydelse i den mån de strider mot [tillämpningen av EPC]”.36 Patenträtten skiljer sig således 

från  många andra  svenska rättsområden genom att  betydelsen av förarbetsuttalanden som 

rättskälla minskas.

Den svenska lagstiftaren tycks långt bakåt i tiden visa en hög ambitionsgrad att genomföra en 

harmonisering  med  övriga  industriländers  patentlagstiftning.  Överväganden  gäller  sällan 

svenska  materiella  förhållanden,  utan  lagmotiven  som  anförs  är  ofta  enbart  att  just 

harmonisera rätten med europeisk rätt. Det existerar flera exempel på detta. Vid införandet av 

den nuvarande patentlagen rådde en 17-årig tidsgräns för patent, samma längd som gällde i 

andra europeiska rättsordningar.37 Vid tiden diskuterades en förlängning av patentets livslängd 

från 17 till 20 år, eftersom en sådan lagändring diskuterades och var på väg att genomföras i 

Europa.  Ändringen  sköts  framåt  i  tiden  tills  dess  att  andra  länder  i  Europa  genomförde 

förändringen.  När  denna  ändring  genomfördes  ändrade  svenska  lagstiftaren  pliktskyldigt 

patenttiden till 20 år.38 Möjligheten till att begränsa sitt eget patent infördes 2007 i 40 a § efter 

modell i andra europeiska länder.39

34 TRIPS art 33
35 RÅ 1990 ref. 84
36 NJA 2000 s. 497
37 Prop. 1966:40 s. 153
38 Prop. 1977/78:1 s. 241-43
39 Prop. 2006/07:56 s. 57

20



Det går sammantaget  för EPC, PCT och TRIPS-avtalet  att  se att  harmoniseringen av den 

svenska patenträtten med den europeiska och internationella rätten är långtgående. Det har 

klargjorts  hur  EPC genom att  samordna  de  europeiska  patentsystemen  underlättar  till  att 

uppfinnare erhåller immaterialrättsligt skydd för sitt innovativa arbete i ett större antal länder. 

Kraven för patenterbarhet måste då rimligtvis ha utvecklats mot att närma sig kraven enligt 

hur de tillämpas av EPC; detta  går principiellt  att  se för den svenska patenträtten genom 

domstolens yttranden i RÅ 1990 ref. 84 och NJA 2000 s. 497, vilka har redogjorts för ovan.  

Konventionen lämnar visserligen öppet för de nationella rättsordningarna att själva bestämma 

utformningen av andra delar av patenträtten, närmast innebörden av ensamrätten, som EPC 

endast föreskriver ska vara identisk för EPO-validerade och nationella patent.40 Detta hål fylls 

dock delvis igen av TRIPS-avtalet, till vilken så gott som samtliga EPC-anslutna länder också 

är anslutna.41 TRIPS-avtalet,  som har angetts ovan, innehåller materiella bestämmelser om 

ensamrätten.42 Sett  till  TRIPS och EPC sammantaget tycks det således inte finnas mycket 

utrymme  för  de  nationella  rättsordningarna  att  själva  utforma  patenträtten,  utan 

harmoniseringen  är  omfattande.  Det  måste  därtill  påpekas  att  det  saknas  uppenbara 

anledningar  för  ett  industriland att  vilja  skilja  sin  patenträtt  från  sina  grannländers.  Utan 

tvekan  skulle  en  sådan  diskrepans  försvåra  för  utländska  innovatörer  att  vilja  söka 

immaterialrättsligt skydd i landet och därmed minska möjligheten att ta del av handeln med 

tekniska produkter.

40 Se avsnitt 2.2.1 ovan.
41 World Trade Organisation; Members and Observers: 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (hämtad 2014-10-02)
European Patent Organisation, Member States of the European Patent Organisation: http://www.epo.org/about-
us/organisation/member-states.html (hämtad 2014-10-02)

42 Se avsnitt 2.2.3 ovan.
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3. Patenträtten och innovationsbegreppet

Med bakgrund  i  vad  som sades  i  förra  avsnittet  om patenträttens  uppbyggnad  är  det  nu 

lämpligt att gå in på frågan om vilket innovationsbegrepp som patenträtten använder. Detta 

ska  ligga  till  grund  för  en  jämförelse  med  innovation  som icke-juridiskt  begrepp  för  att 

komma till en slutsats om hur pass väl de två begreppen stämmer överens. Det inses att frågan 

ligger  i  kärnan av syftet  med denna uppsats  eftersom patenträttens  mål  är  att  främja och 

underlätta den tekniska utvecklingen. Effekten av att  en uppfinning har  gjorts,  som anses 

innehålla uppfinningshöjd, bör därför vara ett tekniskt framsteg som innebär att teknologin på 

det stora hela har avancerat. Patentsystemet måste därför ordnas på det sättet att vad som 

faktiskt anses vara uppfinningshöjd förefaller vara ett tekniskt framsteg. Utgångspunkten för 

denna  undersökning  är  att  i  de  följande  avsnitten  fastställa  vad  som patenträttsligt  anses 

utgöra  uppfinningshöjd genom  främst  dess  teoretiska  bakgrund,  samt  även  illustrera 

bedömningen genom praxis.

Eftersom den svenska patenträtten är i  sådan hög grad harmoniserad med den europeiska 

inom  ramen  för  EPC,  vilket  har  visats  ovan,  blir  det  praktiskt  att  utreda  begreppet 

uppfinningshöjd, ”inventive step”,  utifrån EPO:s lagstiftning och teoretiska bakgrund. Mot 

syftet med denna uppsats är en sådan undersökning i tillräcklig mån uttömmande även för den 

svenska patenträttens teoretiska bakgrund.43 Praxis från både EPO och svensk rättstillämpning 

kommer dock att användas för att illustrera bedömningen.

3.1 Begreppet uppfinningshöjd i EPC

Artikel 56 EPC föreskriver att en uppfinnings ska anses innehålla uppfinningshöjd om den 

med  hänsyn  till  teknikens  ståndpunkt  (”state  of  the  art”)  inte  är  uppenbar  (”non-

obviousness”) för en fackman i området (”person skilled in the art”). EPO:s riktlinjer44 för 

43 Se avsnitt 2.4 ovan.
44 European Patent Organisation, Guidelines for Examination in the European Patent Office: http://www.epo.org/law-

practice/legal-texts/guidelines.html (hämtad 2014-09-28)
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prövning  av  patentansökan ställer  utifrån  EPC upp ett  detaljerat  tillvägagångssätt  för  hur 

prövningen praktiskt  ska  genomföras.  Den relevanta  delen  för  uppfinningshöjd  är  Part  G 

Chapter VII (G-VII). Prövningen görs genom en stegvis metod som konstruerar ett tekniskt 

problem för  vilket  en  teknisk  lösning  söks  –  ”the  problem-and-solution  approach”,  eller 

problemlösningsmetoden.45 Metoden  utgår  i  första  steget  från  att  fastställa  teknikens 

ståndpunkt, till att i andra steget formulera det tekniska problemet, och slutligen i sista steget 

avgöra huruvida uppfinningen utifrån teknikens ståndpunkt och det tekniska problemet var 

uppenbar eller inte för fackmannen.

3.1.1 Teknikens ståndpunkt

Om teknikens ståndpunkt föreskriver riktlinjerna följande:

”The  'state  of  the  art'  for  the  purposes  of  considering  inventive  step  is  ...  to  be 

understood  as  concerning  such  kind  of  information  as  is  relevant  to  some  field  of 

technology ... The state of the art may reside in the relevant common general knowledge, 

which  need  not  necessarily  be  in  writing  and  needs  substantiation  only  if 

challenged ...”46

Riktlinjerna  föreskriver  vidare  att  teknikens  ståndpunkt  endast  ska  beaktas  som  den  har 

fastställts fram till dagen för dagen för patentansökan. Senare information är inte relevant för 

patentets giltighet. Syftet med regeln är att uppfinningen inte ska förlora sin uppfinningshöjd 

under  prövningen på grund av exempelvis  en skrift  som oberoende av patentansökan har 

publicerats  efter  att  ansökan  gjorts  och  som skulle  avancera  teknikens  ståndpunkt  så  att 

uppfinningen inte längre anses vara ett tillräckligt stort framsteg. Det inses dock att genom 

denna regel görs det möjligt att patent skulle kunna meddelas på en uppfinning när den i en 

sådan situation inte längre har medfört ett tekniskt framsteg. Patentet blir därmed onödigt och 

riskerar att hämma den fortsatta utvecklingen. Detta måste emellertid anses vara en rimlig 

avvägning av rättviseskäl för uppfinnaren som annars riskerar förlora ensamrätten på grund av 

omständigheter utanför hans kontroll. Ett patent skulle dessutom annars kunna saboteras om 

tredje man efter ansökan publicerar ansökningens innehåll i en vetenskaplig tidskrift så att 

publikationen anses vara teknikens ståndpunkt.

45 EPO Guidelines G-VII.5
46 EPO Guidelines G-VII.2
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3.1.2 Det tekniska problemet

I  nästa  steg  formuleras  det  tekniska  problemet.  Riktlinjerna  föreskriver  att  uppfinningens 

”kännetecken” (”distinguishing features”),  det  vill  säga dess  tekniska funktion,  ligger  till 

grund för att formulera problemet. Prövningen är inte bunden av den problemformulering som 

görs  av  uppfinnaren i  ansökan.  Det  föreskrivs  även att  begreppet  ”tekniskt  problem” ska 

tolkas öppet.  Det  är  uttryckligen godtagbart  att  formulera det  tekniska problemet som att 

enbart göra en känd uppfinning mer effektiv eller på annat sätt förbättra den.47 Riktlinjerna 

utesluter  således  inte  den  samhällsekonomiskt  viktiga  imitationsutvecklingen  från 

patenterbarhet. Ett exempel på detta är T-0606/8948 som avsåg en ansökan på en fettlösande 

som inte  innehöll  hydrotroper,  en  miljöfarlig  typ  av kemikalier  som förekommer  i  andra 

fettlösande medel. Uppfinningen, som använde naturliga tvålämnen istället, hade i allmänhet 

samma  funktion  som  hydrotrophaltiga  fettlösanden.  EPO  fann  att  det  var  tillräckligt  att 

uppfinningen  utgjorde  ett  alternativ  till  användningen  av  hydrotroper  för  att 

problemformuleringen  skulle  vara  godtagbar.  Uppfinningshöjd  förelåg  och  patent 

meddelades.

3.1.3 Icke-uppenbarhet

Det sista steget är att bedöma om uppfinningen var uppenbar för fackmannen. Riktlinjerna 

föreskriver om fackmannen att:

”The 'person skilled in the art' should be presumed to be a skilled practitioner in the 

relevant field of technology, who is possessed of average knowledge and ability and is 

aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date ...  He 

should also be presumed to ...  have had at  his  disposal  the means and capacity for 

routine work and experimentation ...”49

Det kan tänkas uppstå problem när fackmannens kunskapsnivå praktiskt ska fastställas. Olika 

forskningsområden kan präglas av olika nivåer av utbildning och bakgrund, vilket lätt medför 

att  fackmän  i  olika  områden  har  varierande  grader  av  medel  och  förmåga  (”means  and 

capacity”) att utföra rutinmässig undersökning. I doktrin föreslås det att denna bedömning 

trots det görs individuellt för varje forskningsområde och mer konkret ska anses fastställas 

47 EPO Guidelines G-VII.5.2
48 EPO:s besvärskammare mål T-0606/89 (avgjort 18 september 1990)
49 EPO Guidelines G-VII.3
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med måttstocken ”en civilingenjör med några års erfarenhet av det aktuella området”.50

Enligt riktlinjerna ska uppfinningen anses vara uppenbar om den endast tillkom ”logiskt” från 

teknikens ståndpunkt som en del av den ”normala tekniska utvecklingen” (”normal progress  

of technology”).51 En särskild formulering i riktlinjerna ger ledning för att förstå vad som var 

uppenbart. Det talas om en ”could-would approach”, där det ska anses att uppfinningen var 

uppenbar  om  fackmannen  inte  bara  kunde  ha,  men  också  skulle  ha,  letts  att  utföra 

uppfinningen utifrån teknikens ståndpunkt för att finna en lösning på det tekniska problemet i 

fråga.52 Att han ”kunde ha” utfört uppfinningen är tämligen intetsägande, eftersom prövningen 

av ett patentkrav naturligtvis sker när den tekniska lösningen redan är känd. I efterhand kan 

lösningen således förefalla ha varit uppenbar för fackmannen som mycket väl hade  kunnat 

hitta den. Som riktlinjerna visar är den frågan emellertid inte relevant; den som prövar ett 

patentkrav  uppmanas  tvärtom  att  avstå  från  analys  ex  post  facto,  efterhandsanalys.53 

Prövningen ska istället  ske utifrån uppfinnarens perspektiv när han själv med tillgång till 

teknikens  ståndpunkt  sökte  en  lösning  på  det  tekniska  problemet.  I  det  ögonblicket  ska 

jämförelsen med fackmannen göras, där det frågas om fackmannen i samma ställning som 

uppfinnaren inte på en logisk väg skulle ha utfört uppfinningen.

Det framgår av riktlinjernas formulering att utgångspunkten för begreppet uppfinningshöjd 

inom den europeiska patenträtten är att det inte räcker att ett tekniskt framsteg har gjorts; det 

tycks  därutöver  krävas  att  framsteget  är  något  av  ett  intellektuellt  språng  bortom  vad 

fackmannen  tidigare  hade  kunnat  föreställa  sig.  Det  går  således  att  utläsa  att  EPO:s 

uppfattning om den tekniska utvecklingen är att den sker konstant i en normal takt, och det är 

endast  de  banbrytande  uppfinningarna  som  ska  få  immaterialrättsligt  skydd.  Detta 

förhållningssätt måste reflekteras över. Av naturliga skäl sker inte den tekniska utvecklingen 

utan insatser av innovatörer, forskare och övriga som är aktiva inom området. Det måste vara 

deras insatser som ligger till grund för den tekniska utvecklingen som sker i normal takt enligt 

EPO:s uppfattning. Det är av stor betydelse att EPO i riktlinjerna beskriver denna utveckling 

som ”logisk”;  det  vill  säga  en  utveckling  som följer  logiskt  av  den  nuvarande  tekniska 

ståndpunkten. I kontrast till detta måste någonting innovativt i patenträttsligt hänseende anses 

vara mer än logiskt; det måste röra sig om ett genidrag vilket förefaller vara just ett språng in i 

50 Domeij, s. 83-84
51 EPO Guidelines G-VII.4
52 EPO Guidelines G-VII.5.3
53 EPO Guidelines G-VII.8
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det okända.

3.1.4 Blandade funktioner, överraskande tekniska effekter m.m.

Riktlinjerna utesluter inte uppfinningar med blandade tekniska och icke-tekniska funktioner. 

Att bedöma uppfinningshöjd måste emellertid enbart göras på den tekniska funktionen.54 En 

sådan situation var fallet i T-0641/0055 där Comviq ansökte om patent på en metod som tillåter 

en mobiltelefonanvändare välja mellan två identiteter på samma SIM-kort med syfte att kunna 

skilja  på  kostnader  för  privata  samtal  och  tjänstesamtal.  EPO  fann  att  valet  mellan  två 

identiteter var en administrativ och därför icke-teknisk funktion,  medan själva innehållet  i 

SIM-kortet av två identiteter var den tekniska funktionen. Enbart den tekniska funktionens 

uppfinningshöjd  bedömdes,  för  vilken  det  fanns  att  den  var  näraliggande  teknikens 

ståndpunkt. Ansökan avslogs.

Även om problemlösningsmetoden är utgångspunkten i patenträtten är det är inte nödvändigt 

att ett tekniskt problem kan formuleras utifrån teknikens ståndpunkt. Det kan tänkas att själva 

uppfinningshöjden i en uppfinning ligger i just att den medför en överraskande ny effekt som 

inte  hade  väntats.  Problemlösningsmetoden  ska  därför  inte  anses  som  uttömmande  för 

patentprövningen; ett sådant förhållningssätt hade varit alltför formalistiskt och riskerat att 

utesluta vissa uppfinningar.  Detta tvingar patentverken och domstolarna att i  särskilda fall 

avvika från problemlösningsmetoden. En sådan situation var i fråga i T-0002/8356 som gällde 

en ansökan för en tablett som motverkar gasbildning i magen. Tabletten bestod av simetikon, 

en  skumdämpande  substans,  och  antacida,  som stabiliserar  magens  surhetsgrad..  Det  var 

redan  känt  att  simetikon  hade  en  dämpande  effekt  på  magens  gasbildningen,  men 

kombinationen med antacida var en oväntad och fördelaktig medicinsk effekt. EPO fann att 

uppfinningen  utgjorde  en  lösning  på  ett  tekniskt  problem  som  var  dittills  okänt  utifrån 

teknikens ståndpunkt.  Det ansågs inte att  avsaknaden av ett  tekniskt problem hindrade att 

uppfinningen innehöll uppfinningshöjd, och patent meddelades.

Praxis visar att en uppfinning som består av en kombination av teknikens ståndpunkter i två 

eller fler skilda forskningsområden kan innebära att uppfinningen innehåller uppfinningshöjd, 

trots att den tekniska lösningen med hänseende till respektive ståndpunkt inte var innovativ. 

Bedömningen bör istället göras för själva kombinationen därav, och pröva om användningen 

54 EPO Guidelines G-VII.5.4
55 EPO:s besvärskammare mål T-0641/00 (avgjort 26 september 2002)
56 EPO:s besvärskammare mål T-0002/83 (avgjort 15 mars 1984)
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av ståndpunkterna tillsammans var innovativt. Ett hovrättsfall 200757 avsåg talan om patents 

ogiltighet för en härdarkomposition för ett lim. Patent var meddelat för en komposition som 

kombinerade  sammansättningar  av  urea-formaldehydbaserade  och  polyvinylacetatbaserade 

kompositioner.  Enligt  teknikens  ståndpunkt  för  dessa  två  komponenter  separat  var 

funktionerna av dem kända, men förbättringen ansågs bestå i kombinationen av båda delar, 

vilket inte var en logisk följd av teknikens ståndpunkt. Hovrätten upprätthöll patentet.

Det finns vidare vissa krav inom riktlinjerna på att ett uppfinning måste vara en förbättring av 

teknikens ståndpunkt. Om en uppfinning är en modifikation av en tidigare känd uppfinning på 

ett sätt som innebär att den tekniska funktionen väntas vara en försämring av den tidigare 

uppfinningen,  och  den  inte  innehåller  någon  annan  teknisk  förbättring  därmed,  anses 

uppfinningen inte innehålla uppfinningshöjd.58 Det utesluts därmed att ett tekniskt framsteg 

skulle kunna vara en försämring av teknikens ståndpunkt.

Det går emellertid inte att helt och hållet identifiera ett tekniskt framsteg med uppfinningshöjd 

och därmed med patenterbarhet. Patenträtten är av praktiska skäl tvungen att i första hand 

pröva ansökans patentkrav,  och inte göra en självständig,  mer objektiv bedömning av hur 

innovativ en uppfinning är. I en sådan situation där patentkraven är utformade på ett sätt att de 

inte  omfattar  vad  som faktiskt  är  innovativt  med  uppfinningen  som medför  ett  tekniskt 

framsteg,  utan  går  utöver  vad  som  är  uppfinningens  tekniska  karaktär.  Ett  par  rättsfall 

illustrerar en sådan situation och vad det innebär för patenträtten.

RÅ  1993  ref.  106  gällde  en  ansökan  för  elektronisk  tidsstyrning  av  tändelement  för  att 

detonera explosiva laddningar.  Ansökan omfattade sammanlagt  19 krav.  PRV fann att  det 

första patentkravet inte innehöll uppfinningshöjd och avslog ansökan. Sökanden överklagade 

och gjorde gällande att PRV hade gjort fel i att endast undersöka ett av patentkraven. Vissa av 

patentkraven avsåg enligt sökanden ”oberoende materiella anordningar”, vilket enligt dennes 

mening skulle betraktas som självständiga uppfinningar.  Målet nådde till  HFD där PBR i 

yttrande anförde att det skulle vara administrativt betungande för PRV att betrakta samtliga 

patentkrav i  en och samma ansökan som självständiga patentkrav.  De samtliga kraven får 

endast rättsverkan genom att ansökan i helhet bifalls. HFD gick på PBR:s linje och avslog 

överklagan.

57 Svea hovrätt 18 december 2007 T-9009-06 (refererat i NIR 2009 s. 309)
58 EPO Guidelines G-VII.10.1
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Ett liknande mål var i EPO:s besvärskammare 200259 gällande ansökan för en fettlösande 

bestående av dels en enzym och dels en alkoholhaltig sammansättning. Patentkraven gällde de 

två beståndsdelarna separat. Prövningen enligt problemlösningsmetoden gjordes separat för 

den enzymhaltiga sammansättningen och den alkoholhaltiga sammansättningen. Det fanns att 

sammansättningen och användningen av enzymen innebar ett tillräckligt stort framsteg för att 

anse  att  uppfinningshöjd  förelåg,  medan  den  tekniska  lösningen  för  den  alkoholhaltiga 

sammansättningen ansågs framgå av teknikens ståndpunkt. Eftersom samtliga patentkrav inte 

innehöll uppfinningshöjd avslogs ansökan.

Karakteristiskt för båda fallen är att sökanden hade haft större möjlighet att få sina patentkrav 

beviljade genom att inskränka sin ansökan. Särskilt i det senare fallet där EPO faktiskt fann 

att  det  ena  av  kraven  innehöll  uppfinningshöjd  visar  det  hur  uppfinnaren  går  miste  om 

patentet  genom  att  slarva  med  ansökan.  Det  är  samtidigt  rätt  att  inte  betrakta  samtliga 

patentkrav som självständiga; motsatsen hade mycket riktigt varit betungande för prövningen 

och det framstår som rimligt att uppfinnaren själv får tillvarata sin rätt. Detta innebär dock 

ovillkorligen att han lägger ned antingen en ansenlig mängd tid på att sätta sig in i patenträtten 

för att utreda vilka delar av det innovativa arbetet han kan dra ekonomisk fördel av; eller så 

förutsätter det att han anlitar en sakkunnig i området, till  en ansenlig summa pengar. Mitt 

resonemang har utgått ifrån att den tekniska utvecklingen främjas på det effektivaste sättet 

genom att patenträtten använder sig av ett uppfinningsbegrepp i nära samband med vad som 

objektivt får anses vara ett tekniskt framsteg. Just denna aspekt av prövningen, att ett enda 

ogiltigt patentkrav bland ett flertal giltiga patentkrav får hela ansökan på fall, innebär dock ett 

steg  ifrån  ett  sådant  samband.  Särskilt  när  fallet  är  om sökanden kunde ha  utelämnat  ett 

patentkrav och därigenom nå framgång med sin patentansökan, inses det att patentprövningen 

inte i första hand avser ett tekniskt framsteg.

3.2 Slutsats

Hur begreppet  uppfinningshöjd  bedöms  enligt  patenträtten  är  nu  tillräckligt  åskådliggjort. 

Med utgångspunkt i vad som konstaterats ovan leds jag till slutsatsen att den effekt för den 

tekniska  utvecklingen  som  krävs  för  att  en  uppfinning  ska  anses  vara  innovativ  är 

59 EPO besvärskammare mål T-0257/98 (avgjort 3 september 2002)
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förhållandevis avsevärd. Jag påminner om EPO:s distinktion mellan den normala takten av 

teknisk utveckling, den som följer ”logiskt”, och den som anses vara innovativ i patenträttslig 

mening. Gränsen för uppfinningshöjd kan därmed inte sägas vara för låg,  i varje fall inte 

utifrån vad som följer av den teoretiska grunden för bedömningen. Gränsen tycks samtidigt 

inte heller ligga alltför högt. Jag har med exempel ovan visat hur begreppet uppfinningshöjd 

omfattar uppfinningar med såväl helt nya tekniska funktioner som enbart förbättrade tekniska 

funktioner eller bara alternativa lösningar med samma effekt. Vad som följer av detta begrepp 

måste ses som tekniska framsteg på ett allmänt plan som successivt avancerar den tekniska 

utvecklingen.  En  sådan  bedömning  av  uppfinningshöjd,  som  framstår  som  tämligen 

välbalanserad och rättvis, tycks därför främja den tekniska utvecklingen.

Det  har  emellertid  också  visats  att  patentsystemet  av  praktisk  nödvändighet  inte  kan 

självständigt  bedöma  hur  innovativ  en  uppfinning  är,  utan  måste  i  första  hand  bedöma 

uppfinnarens patentkrav och huruvida dessa tillsammans i formell mening är innovativa. Som 

det  har  redogjorts  för  ovan,  tycks  det  finnas  en  diskrepans  mellan  innovation  i  objektiv 

mening och innovation i formell mening. Resultatet av ett sådant förhållningssätt är att det 

oundvikligen blir kostsamt för uppfinnaren att på bästa sätt söka immaterialrättsligt skydd för 

sitt innovativa arbete.
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4. Patentsystemets internationalisering

I  de  föregående  avsnitten  har  det  huvudsakliga  innehållet  av  patenträtten  fastställts  och 

relaterats till innovation och den tekniska utvecklingen. Det återstår dock att undersöka vilka 

konsekvenser  patenträtten har för  de innovativa företagen på marknaden.  Det går  inte  att 

utreda  hur  patenträtten  i  praktiken  lyckas  främja  innovation  genom  att  enbart  studera 

innehållet  i  rätten,  utan det är  nödvändigt att  också beakta hur innovatörerna påverkas av 

patenträtten. Jag ska därför i de kommande avsnitten beskriva vissa distinkta utvecklingar och 

effekter som berör de innovativa företagen praktiskt, och göra en ansats att relatera dessa till 

patenträtten. Det är därigenom möjligt att skaffa sig en bild av vilken effekt patenträtten har 

på den tekniska utvecklingen, och genom det argumentera för hur patenträtten möjligtvis bör 

ändras för att ytterligare främja innovationen.

I detta avsnitt ska jag undersöka i vilken mån patenträttens utveckling har bidragit till att det 

svenska  patentsystemet  har  genomgått  en  internationaliseringsprocess,  genom att  svenska 

innovativa företag tenderar att söka immaterialrättsligt skydd genom EPO och PCT istället för 

i  Sverige.  Jag  ska  även  relatera  denna  utveckling  till  dess  påverkan  för  den  tekniska 

utvecklingen. Det påminns om att resultatet av det internationella patentsamarbetet genom 

EPC, PCT och TRIPS-avtalet är att den svenska patenträtten i högre mån har harmoniserats 

med de övriga europeiska rättsordningarna; detta redogjorde jag för i avsnitt 2.2 ovan. Detta 

måste antas ha skapat förutsättningarna för internationaliseringsprocessen, men frågan som 

måste utredas är om harmoniseringen också orsakade den. Den statliga utredningen från 2006 

om patenträtten  nämner  internationaliseringsprocessen  hos  de  stora  innovativa  företagen i 

Sverige  med  nedgång  i  svenska  immateriella  tillgångar  som  följd.60 Med  statistiska 

sammanställningar  från  PRV  går  det  att  följa  denna  utveckling.  Nedan  följer  en 

sammanfattning av statistiken.

60 SOU 2006:80 s. 39
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4.1 Data från Patent- och registreringsverket

PRV:s statistikårsböcker 2012 och 201361 innehåller data från åren 2000 till och med 2013 om 

bland annat antalet patentansökningar till PRV samt svenska företags ansökningar i världen. 

Statistiken visar en klar trend. Under perioden minskade nationella patentansökningar till PRV 

med 49%.62 Minskningen skedde emellertid huvudsakligen under perioden 2000-11 och har 

enligt PRV:s tolkning stabiliserats på den nuvarande nivån. Internationella ansökningar till 

PRV har också minskat. Antalet PCT-ansökningar i Sverige under 2000-13 minskade totalt 

med 61%.63 Samma data  visar  att  PCT-ansökningar  med svensk anknytning,  det  vill  säga 

svenska företag som söker patent genom det internationella patentsamarbetet och uppfinnare 

som är folkbokförda i Sverige, var en del av denna minskning. Ansökningar i andra delar av 

världen med svensk anknytning visade istället en dramatisk ökning under 2000-12. Svenska 

ansökningar  till  EPO  ökade  med  51%  och  ansökningar  till  amerikanska  patentverket 

(USPTO) ökade med 55%.64 Det står utan vidare klart att svenska uppfinnare söker sig utanför 

landet  för  immaterialrättsligt  skydd.  PRV  konstaterar  att  intresset  för  svenskt 

immaterialrättsligt skydd är ”vikande”.65

4.2 Innovation Union Scoreboard

EU-kommissionen rapporterar  årligen  om innovationsindustrin  inom unionen i  Innovation 

Union Scoreboard (IUS) (under 2007-09 European Innovation Scoreboard, EIS).66 Rapporten 

mäter medlemsstaternas innovationseffektivitet (innovation efficiency) utifrån vilka grader av 

resultat  (innovation  output)  som  motsvaras  av  investeringar  inom  innovationsindustrin 

(innovation input). Till mätningens input räknas huvudsakligen offentliga och privata FoU-

investeringar och till  output räknas immaterialrättsliga tillgångar (patent genom EPO), hur 

många  små  och  medelstora  företag  som är  aktiva  inom innovationsindustrin  (small-  and 

medium-sized enterprises – SME:s) samt ekonomiska effekter beroende bland annat på export 

av teknikprodukter.67 Mätningen placerar Sverige ständigt bland de ledande länderna i EU:s 

innovationseffektivitetsindex, men noterar att den ledande rollen huvudsakligen beror på höga 

61 PRV:s Statistikårsbok 2013: Immaterialrätt för tillväxt 
http://www.prv.se/upload/dokument/Informationsmaterial/Statistikarsbok_2013.pdf (Hämtad 2014-09-23)
Statistikårsbok 2012: PRV:s immaterialrättsbarometer
http://prvbloggen.files.wordpress.com/2013/08/statistikc3a5rsbok-2012.pdf (Hämtad 2014-09-23)

62 PRV 2013 s. 9; PRV 2012 s. 4
63 PRV 2013 s. 11; PRV 2012 s. 5
64 PRV 2013 s. 29; PRV 2012 s. 18
65 PRV 2013 s. 8
66 Innovation Union Scoreboard http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-

scoreboard/index_en.htm (Hämtad 2014-09-23)
67 EIS 2007 s. 35, EIS 2008 s. 9
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FoU-investeringar  medan  resultatet  är  desto  lägre.68 Resultatet  visade  emellertid  en  viss 

ökning av svenska företags immaterialrättsliga tillgångar under perioden 2003-07,69 och har 

stabiliserats runt samma nivå sedan dess.70 Mätningen noterade också en allmän ökning av 

svenska SME:s inom innovationsindustrin till en nivå som ligger ovanför EU-genomsnittet.71 

Ekonomiska  effekter  för  Sverige  tycks  däremot  minska.72 Betydelsen  av  SME:s  inom 

innovationsindustrin redogörs för i avsnitt 5.3 nedan.

Trots  att  statistiken  från  PRV visade  att  mängden  svenska  patent  minskat  avsevärt  under 

perioden,  visar inte  IUS att  svenska företags totala  patent  har  minskat;  den mängden har 

tvärtom ökat. Frånfallet av svenska patent motsvaras därför av en desto högre tillkomst av 

EPO- och PCT-patent.

4.3 Internationaliseringen av innovationsindustrin

Ekonomerna  Bernhard  Dachs  och  Andreas  Pyka  har  i  en  artikel  utrett  vad  som  driver 

utvecklingen av innovationsindustrin mot en internationalisering.73 Det närmare samarbetet 

mellan europeiska länder inom ramen för EU sedan 2000 samt närmare kopplingar mellan EU 

och USA pekas  ut  som den främsta anledningen.74 Det  görs  här gällande att  den främsta 

effekten  av  internationaliseringen  för  europeiska  länder  innebär  större  integrering  av 

innovationsindustrin  med EPO-samarbetet.  Fler  företag väljer  att  söka skydd genom EPO 

istället  för  genom  nationella  patent.  Internationaliseringen  har  också  lett  till  att  fler 

amerikanska företag söker immaterialrättsligt skydd genom EPO.75

Författarna relaterar alltså internationaliseringen till delvis samarbetet inom EU. Det får antas 

att  åtgärder  för  att  åstadkomma den gemensamma marknaden åsyftas här.  Det  faktum att 

internationaliseringsprocessen tycks ha tagit fart under tidiga 2000-talet får anses ge stöd för 

det antagandet, eftersom det sammanfaller med att EU-samarbetet utvidgades.76 Innebörden 

av detta är således att harmoniseringen av patenträtten inte på ett direkt plan bidrog till att 

68 EIS 2007 s. 7-9
69 IUS 2010 s. 8, 49
70 IUS 2014 s. 10, 69
71 IUS 2013 s. 9, 53; IUS 2014 s. 69
72 IUS 2011 s. 50; IUS 2013 s. 53; IUS 2014 s. 69
73 Bernhard Dachs & Andreas Pyka, What drives the internationalisation of innovation? Evidence from European 

patent data, Economics of Innovation and New Technology 2010, s. 71-86
74 Dachs & Pyka, s. 71
75 Dachs & Pyka, s. 76
76 Händelser på EU-nivå runt millennieskiftet som kan nämnas är ingåendet av Amsterdam- och Nicefördragen som 

utvecklade och främjade genomslaget av 1992 års Maastrichtfördrag.
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sätta i gång denna process. Det inses emellertid att  internationaliseringen hade i  hög grad 

försvårats om inte en redan i hög grad harmoniserad patenträtt låg till grund för processen; det 

är naturligtvis just genom EPO som företagen i allt större utsträckning söker patent. Utan att 

på  egen  hand  ha  orsakat  den,  har  harmoniseringen  trots  det  spelat  en  viktig  roll  för 

utvecklingen.  Trenden  tycks  vidare  ha  haft  betydelse  för  svenska  innovationsindustrin. 

Rapporter  från  EU-kommissionen  visar  att  svenska  företags  immaterialrättsliga  tillgångar 

totalt sett har ökat under denna period,77 trots att andelen svenska patent enligt vad statistiken 

ovan visar har minskat.  Svenska innovationsindustrin  är  dessutom fortsatt  en av de högst 

rankade  i  Europa  enligt  EU-kommissionen  (se  avsnitt  4.2  ovan).  Internationaliseringens 

påverkan  för  den  svenska  innovationsindustrin  måste  därmed  antas  ha  varit  övervägande 

positiv.

Sambandet  mellan  patent  och  den  tekniska  utvecklingen  har  jag  redogjort  för.78 

Harmoniseringen  av  patenträtten  har  som  nämnts  tidigare  haft  betydelse  för 

internationaliseringen.  Det  ligger  därför  nära  till  hands  att  dra  slutsatsen  att  patenträttens 

utveckling, genom internationaliseringen, har främjat innovationen. I följande del ska denna 

aspekt  av  internationaliseringen  undersökas  ytterligare  genom  att  utreda  vilken  roll 

patenträtten  har  haft  i  att  främja  tekniköverföring  och  vilken  betydelse  detta  har  för  den 

tekniska utvecklingen.

4.4 Patenträtten och tekniköverföring

I  en  essä  om immaterialrättens  betydelse  för  tekniköverföring79 beskriver  författarna  Rod 

Falvey  och  Neil  Foster  hur  patenträtten  kan  påverka  innovationsindustrin  i  ett  land. 

Tekniköverföring  kan  omfatta  flera  sorters  utbyte  mellan  länder,  exempelvis  handel  med 

teknikprodukter,  utländska  investeringar  i  forskning  och  utveckling,  teknikrelaterade 

licensavtal  och  utländska  patentansökningar.80 På  ett  mer  abstrakt  plan  är  effekten  av 

tekniköverföring  den  själva  så  kallade  ”spridningen  av  kunskap”  (”the  dissemination  of  

knowledge”).  Även  imitationsutveckling  räknas  till  tekniköverföring,  eftersom  ett  större 

utbyte av teknikprodukter och tillgång till utländska patent ökar möjligheterna för en sådan 

utveckling  att  ske.81 Imitationsutveckling  har  en  allmänt  positiv  effekt  för  samhället  inte 

77 IUS 2010, s. 8, 49
78 Se avsnitt 3.2 ovan.
79 Rod Falvey & Neil Foster, The Role of Intellectual Property Rights in Technology Transfer and Economic Growth: 

Theory and Evidence, 2006
80 Falvey & Foster, s. 23-26
81 Falvey & Foster, s. 26
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enbart genom att det får tillgång till effektivare eller allmänt förbättrade tekniska produkter,82 

utan författarna påpekar att det även har betydelse för att utveckla den innovativa kapaciteten 

i  industrin.83 Det  får  därför  ses  som att  det  är  värt  att  eftersträva  ökade  möjligheter  till 

tekniköverföring.

Författarna  gör  emellertid  gällande  att  patenträtten  kan  såväl  hindra  som  främja 

tekniköverföring. Å ena sidan riskerar en stark patenträtt att hindra spridningen av kunskap 

genom att patent hindrar andra från användningen av kunskap som omfattas av ensamrätten 

och  hindrar  att  kunskapen  sprids  genom  att  en  produkt,  på  grund  av  patentet,  blir 

kostsammare och säljs i mindre utsträckning. Å andra sidan gör patentsystemet tillgängligt 

den av ensamrätten skyddade kunskapen genom att  patenten är offentliga,  varför en stark 

patenträtt på det sättet kan sprida kunskap genom att stärka incitamentet för innovatörer att 

söka fler patent och därmed göra den nya kunskapen tillgänglig.84 Vilken effekt som en stark 

patenträtt har i praktiken kan därför inte utredas teoretiskt. Författarna finner att det beror på 

landets ekonomiska förhållanden i allmänhet vilken effekt som förverkligas.85 Länder med 

svag imitationsutveckling tjänar på att stärka det immaterialrättsliga skyddet i landet eftersom 

det kommer att  leda till  ett  särskilt  stort  ekonomiskt incitament att  söka patent och träffa 

licensavtal  i  landet.  Eftersom landets  kapacitet  till  imitationsutveckling  är  låg  blir  därför 

ensamrätten  starkare  i  förhållande  till  landets  innovationsindustri  i  övrigt  genom  att 

patenthavaren  och  licenstagaren  sätts  i  en  gynnsammare  position.86 Också  för 

utvecklingsländer finner författarna att en stark patenträtt gynnar tekniköverföringen genom 

att därmed locka fler utländska investerare.87 Starkt immaterialrättsligt skydd tycks allmänt 

gynna tekniköverföringen i såväl de rikaste industriländerna som i utvecklingsländer, medan 

positiva effekter för tekniköverföringen uteblir för medelinkomstländer.88

Falvey  och  Foster  argumenterar  vidare  för  att  TRIPS-avtalet  (se  avsnitt  2.2.3  ovan)  har 

främjat tekniköverföringen. Genom att ställa upp ett minimiskydd har TRIPS allmänt stärkt 

det immaterialrättsliga skyddet i världen vilket har fått till följd att fler utländska investerare 

söker sig till länder med stark patenträtt samt att fler patent söks från utlandet, vilket främjar 

82 SOU 2006:80 s. 130-33
83 Falvey & Foster, s. 59
84 Falvey & Foster, s. 23
85 Falvey & Foster, s. 16
86 Falvey & Foster, s. 34
87 Falvey & Foster, s. 40
88 Falvey & Foster, s. 16
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licensavtal och därmed spridningen av kunskap.89 Det bör läggas vikt vid just spridningen av 

kunskap inom perspektivet på tekniköverföring. Denna aspekt framstår som den huvudsakliga 

positiva  effekten  för  innovationsfrämjande i  helhet.  Det  finns  därför  stöd för  att  betrakta 

patenträtten som ett väl fungerande medel för att sprida kunskap. Monirul Azam lyfter fram i 

en artikel90 just denna betydelse av patenträtten. Eftersom patenträtten kräver att sökanden 

beskriver sin uppfinning så detaljerat att en fackman på områden kan utföra uppfinningen, 

samt att ansökan görs öppen för omvärlden, främjar patenträtten tekniköverföringen genom 

att  kunskapen  sprids  omedelbart  i  och  med  ansökan.91 Det  är  till  och  med  fullständigt 

berättigat att betrakta det som att enbart patentansökan, oavsett om den sedermera beviljas 

eller inte, bidrar till den tekniska utvecklingen genom att avancera teknikens ståndpunkt tack 

vare  den  detaljerade  ansökan  och  den  fullständiga  öppenheten.  Azam  drar  slutsatsen  att 

patenträtten genom att utformas på rätt sätt främjar spridningen av kunskap och innovation.92

Sambandet  mellan  tekniköverföring  och  främjande  av  innovationen  står  klart  att  se.  Det 

framstår som rimligt  att  ju större mängd av kunskap som görs tillgänglig för innovatörer 

världen  över,  desto  mer  kommer  kunskapen  att  omsättas  i  innovativt  arbete  och  därmed 

främja den tekniska utvecklingen. Också sambandet mellan patenträtten och främjandet av 

tekniköverföring är utrett  i  tillräcklig grad för syftet  med denna uppsats. Även om risken 

finns,  som  Falvey  och  Foster  nämnde,  att  patenträtten  kan  utgöra  ett  hinder  för 

tekniköverföring  genom  att  kunskapen  visserligen  blir  tillgänglig  men  förbehållen 

uppfinnaren på grund av ensamrätten,  måste  fördelarna med att  patenträtten ändå främjar 

spridningen av kunskap väga upp för den risken. Azam redogjorde för patenträttens potential 

att främja den spridningen av kunskap. Därmed bör det vara visat att patenträtten genom att 

främja tekniköverföring har främjat innovationen.

Främjandet av tekniköverföring och patentsystemets internationalisering, som har beskrivits 

tidigare i detta avsnitt, hör naturligtvis samman. Det ligger i dess natur att tekniköverföring är 

beroende  av  ett  internationellt  betingat  patentsystem  där  uppfinnare  kan  förlita  sig  på 

kontinuitet inom patenträtten mellan olika länder. Harmoniseringen av patenträtten kan därför 

relateras  till  en  av  grunderna  för  såväl  internationaliseringen  som  främjandet  av 

tekniköverföring.  Det  återstår  enbart  att  komma  till  en  slutsats  om  hur  patenträttens 

89 Falvey & Foster, s. 59
90 Monirul Azam, Climate Change Resilience and Technology Transfer: The Role of Intellectual Property, 2011, 

Nordic Journal of International Law Vol. 80, s. 485-505
91 Azam, s. 493-94
92 Azam, s. 498
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utveckling har påverkat svenska förhållanden. Som det visades tidigare i detta avsnitt är det 

rimligt  att  anta  att  den  svenska  innovationsindustrin  har  påverkats  positivt  av 

internationaliseringen.  Det  är  dock  svårare  att  se  konkret  vilken  betydelse  främjandet  av 

tekniköverföring  har  haft  för  Sverige.  Tekniköverföringen  tycks  ha  större  betydelse  för 

utvecklingsländer  och  länder  med  svagare  innovationsindustri.  Som  Falvey  och  Foster 

emellertid påpekade innebär ett starkt patentskydd ett positivt främjande av tekniköverföring 

för de rika industriländerna. Det är rimligt att anta att detta beror på att länder med en stark 

innovationsindustri  gynnas genom ett  starkare patentskydd genom att  fler  innovatörer och 

investerare söker sig till de länderna. Som EU-kommissionens rapport visade präglas Sveriges 

innovationsindustri av en hög grad av investeringar och, som nämnts tidigare, rankas som en 

av Europas främsta.93 Det är därför inte obefogat att anta att också tekniköverföringen mellan 

Sverige och omvärlden har främjats av den patenträttsliga utvecklingen.

93 Se avsnitt 4.2 ovan.
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5. Kan patenträtten utgöra ett hinder för den tekniska utvecklingen?

I detta avsnitt ska det utredas i vilken mån patenträtten riskerar att motverka sitt eget syfte att  

främja innovationen. Mycket har skrivits i denna fråga särskilt från amerikanska författare. 

Detta kapitel utgår därför från argument från verk som är kritiska mot patenträtten. Det inses 

emellertid att dessa verk ofta bygger på situationer som har uppstått inom den amerikanska 

innovationsindustrin. Detta innebär att det inte går att direkt relatera problemen till europeiska 

och  svenska  förhållanden  och  riskerar  därför  att  falla  utanför  syftet  för  denna  uppsats. 

Samtidigt är det inte möjligt att utelämna den kritik som har riktats emot patenträtten, vari 

många värdefulla  och,  enligt  min  mening,  allmängiltiga  synpunkter  har  framförts.  Det  är 

dessutom visat att såväl den svenska patenträtten som den svenska innovationsindustrin är i 

hög  grad  internationellt  betingade.94 Det  går  utan  tvekan  att  påstå  att  patentsystemets 

mekanismer är likartade i Europa och USA. Mitt mål med detta kapitel är att visa på vilka 

konsekvenser  patenträtten  kan  medföra,  samt  komma  till  en  slutsats  om  den  svenska 

patenträtten riskerar att orsaka dessa konsekvenser.

5.1 Kritiken mot patenträtten

Två  företrädare  för  ståndpunkten  att  patentsystemet  är  ekonomiskt  ineffektivt  och 

kontraproduktivt för innovation är ekonomerna Michele Boldrin och David K. Levine. De 

argumenterar för att  det inte kan visas att  systemet historiskt har främjat innovation,  utan 

snarare  tvärtom.  Ett  exempel  på  detta  som  hänvisas  till  är  hur  framstegen  inom  den 

holländska  livsmedelsindustrin  ökade  drastiskt  när  Nederländerna  1869  avskaffade 

patentsystemet.95 Inom  läkemedelsindustrin  påpekas  att  en  stor  andel  av  de  viktigaste 

läkemedlen och smärtstillande, bl a penicillin, insulin och morfin, uppfanns utan nämnvärd 

koppling  till  patent.96 Kemikalieindustrin  dominerades  under  åren  ca  1880-1920 av  tyska 

företag, som till skillnad från konkurrerande industriländer hade ett begränsat patentsystem på 

det  sättet  att  endast  processpatent  tilläts,  medan  andra  länder  tillät  såväl  process-  som 

94 Se avsnitt 2.2 och 4 ovan.
95 Michele Boldrin & David K. Levine, Against Intellectual Monopoly, 1:a uppl s. 189-92
96 Boldrin & Levine, s. 227-30

37



produktpatent.97 De  gör  även  gällande  att  den  engelska  uppfinnaren  James  Watt,  som 

utvecklade en förbättrad ångmaskin, genom sitt patent på uppfinningen ägnade sin tid åt att 

driva  in  kostsamma  licensavgifter  från  de  som  använde  maskinen  och  hindra  att  andra 

uppfinnare vidareutvecklade ångmaskinen. Därigenom går det att se, enligt författarna, hur 

hela den industriella revolutionen i landet försenades av patenträtten.98

Vad  gäller  mer  samtida  förhållanden  kritiserar  de  särskilt  den  amerikanska 

läkemedelsindustrin.  Författarna  gör  gällande  att  patenträtten  hämmar  innovationen  inom 

området  och  orsakar  att  en  stor  del  av  forsknings-  och  utvecklingsinvesteringarna  inte 

resulterar i innovativa läkemedel, utan alternativ till existerande sådana. Det uppskattas att 25-

30 procent av investeringarna leder till utveckling av läkemedel som inte är identiska eller 

likartade med de som redan existerar på marknaden, medan resten av investeringarna går till 

framställning  av  imitationsläkemedel.99 Detta  innebär  att  läkemedelsföretagen  ägnar 

majoriteten av sin verksamhet åt att framställa vad författarna kallar ”me-too drugs”.100 Det är 

samtidigt  en  olycklig  paradox  att  imitatörernas  utvecklingsarbete  anses  vara  ett 

samhällsekonomiskt  viktigt  komplement  till  innovationen  för  att  imitatören  ska  kunna 

konkurrera med uppfinnaren genom att framställa och bjuda ut uppfinningen billigare, eller 

förbättra  den101.  På  grund  av  att  de  höga  kostnaderna  som  är  förknippade  med 

läkemedelsutveckling som orsakas av starka patent och kostsamma processer, går samhället 

emellertid  miste  om en betydande del  av den positiva effekten  som imitationskonkurrens 

medför.  Eftersom  imitationskonkurrens  görs  så  kostsam  på  grund  av  det  rådande 

patentsystemet,  kan  konkurrenter  inte  bjuda  ut  billiga  läkemedelsalternativ.  Trots  att 

författarna argumenterar utifrån amerikanska läkemedelsindustrin, kan det rimligtvis antas att 

också europeiska och svenska läkemedelsföretagen tvingas in på liknande banor, då Europa 

och Sverige har principiellt samma patentsystem som det amerikanska.

Boldrin och Levine tillbakavisar även argument att starkare immaterialrättsligt skydd främjar 

forsknings- och utvecklingsinvesteringar. I studier utifrån hur stor andel av olika länders BNP 

som  satsas  på  forskning  och  utveckling  finner  författarna  att  en  ökad  grad  av 

immaterialrättsligt  skydd  endast  stimulerar  forsknings-  och  utvecklingsinvesteringar  i 

utvecklingsländer, medan samma ökning av immaterialrättsligt skydd i industriländer inte har 

97 Boldrin & Levine, s. 219
98 Boldrin & Levine, s. 1-5
99 Boldrin & Levine, s. 226
100 Boldrin & Levine, s. 231-33
101 SOU 2006:80 s. 130-33
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samma effekt.102 Orsaken som görs gällande är att utländska investerare redan söker efter att 

investera i forskningsstarka industriländer. Tvärtom anser de att starkare patentskydd endast 

leder till högre processkostnader. ”Innovation may lead to more patenting, but more patents 

and stronger patent protection do not lead to more innovation.”103

Trots  sin  tydligt  immaterialrättsskeptiska  ståndpunkt  förespråkar  författarna  inte  att 

åtminstone i nuläget avskaffa patentsystemet.104 Det är lätt att inse hur marknaden har inrättat 

sig efter patentsystemet, och alltför drastiska förändringar skulle riskera att orsaka negativa 

marknadsmässiga  effekter.  De rekommenderar  istället  kontinuerliga  reformer  mot  en  mer 

tillbakadragen patenträtt. Särskilt en minskning av patents giltighetstid och åtgärder för att 

effektivisera beviljandeprocessen förespråkas.105

Författarna Adam Jaffe och Josh Lerner tar en mindre extrem ställning än Boldrin och Levine. 

De  anser  alltjämt  att  patentsystemet  spelar  en  viktig  roll  i  att  främja  innovationen,  men 

systemet präglas av allt högre kostnader för de innovativa företagen. I likhet med Boldrin och 

Levine föreslår de att patentens beviljandeprocesser måste effektiviseras och göras mindre 

kostsamma. De anser dessutom att det nuvarande systemet inte försäkrar att patenten håller en 

tillräckligt  hög  grad  av  kvalitet,  vilket  hindrar  den  tekniska  utvecklingen.  Även  ökade 

möjligheter  föreslås  för  konkurrerande  uppfinnare  att  kunna  förutse  om  deras 

innovationsarbete riskerar att hindras av existerande patent.106

Det återstår nu att relatera kritiken till innehållet i patenträtten. Det främsta problemet som 

kritikerna identifierar är att det är kostsamt att använda sig av patentsystemet. Det problemet 

är  relaterat  till  storleken  av  avgifter  för  att  ansöka  om  och  upprätthålla  ett  patent  i  de 

nationella patentverken och ombudskostnader i samband med patentprocessen. I avsnitt 3.1.4 

ovan redogjorde jag för att det i viss mån är nödvändigt att patentsystemet är kostsamt att  

använda. För att sammanfatta slutsatsen i det kapitlet, fann jag att patentsystemet måste vara 

utformat så att det åligger uppfinnaren att på rätt sätt tillvarata resultatet av sitt innovativa 

arbete.  För att  patentsystemet  samtidigt  ska på ett  enhetligt  och effektivt sätt  bedöma det 

innovativa arbetet krävs det att uppfinnaren med hjälp av ombud upprättar en patentansökan i 

enlighet med de formella innehållskraven som har blivit nödvändiga. Detta innebär därför att 

102 Boldrin & Levine, s. 196-97
103 Boldrin & Levine, s. 194
104 Boldrin & Levine, s. 243-46
105 Boldrin & Levine, s. 257-58
106 Adam B. Jaffe & Josh Lerner, Innovation and its discontents, 1:a uppl, s. 170-72
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patentsystemet till en viss grad är kostsamt för uppfinnaren att använda. Det är även enligt 

min  mening endast  i  denna mån som patentprocessuella  kostnader  är  på ett  relevant  sätt 

relaterade till innehållet i patenträtten. Kostnader som hänför sig till vad som faller utanför 

patenträttens sfär, exempelvis patentverkens arbetssätt eller storleken på ombudens kostnader, 

faller utanför syftet med denna uppsats. Enbart i den mån de patentprocessuella kostnaderna, 

utifrån patentsystemets utformning, är högre än vad som är nödvändigt kan kritiken i detta 

avseende anses vara relevant för patenträtten.

Det  är  i  viss  mån  relevant  att  diskutera  frågan  om patentprocessuella  kostnader  för  den 

svenska  patenträtten.  Som  visades  i  föregående  avsnitt  har  utvecklingen  av  patenträtten 

bidragit till att fler svenska företag söker patent utanför Sverige. Det är rimligt att anta att det 

innebär högre kostnader för en uppfinnare att söka och upprätthålla patent i flera länder än 

enbart i ett land.107 Detta sett utifrån att innovationsindustrin internationaliseras leder till att 

anta att det faktiskt har blivit dyrare för uppfinnare att etablera sig på marknaden. Syftet med 

PCT och EPC är emellertid att förenkla för uppfinnaren att söka patent i flera länder och 

därmed minska kostnaderna som är relaterade till patentprocessen. Utvecklingen kan därför 

trots allt inte i nuläget sägas riskera att ytterligare göra det dyrare att erhålla patent.

Vad  författarna  gör  gällande  om  att  starkare  patentskydd  inte  främjar  investeringar  i 

forsknings- och utvecklingsarbete måste relateras till slutsatsen som Falvey och Foster når om 

sambandet mellan starkt immaterialrättsligt skydd och tekniköverföring; se avsnitt 4.4 ovan 

härom. Hur tekniköverföring relateras till  investeringar i forsknings- och utvecklingsarbete 

berördes  i  detta  avsnitt.  De  fann  att  ett  starkt  immaterialrättsligt  skydd  gynnar 

tekniköverföring för bland annat de starkaste ekonomierna; som jag fann i min slutsats för det 

avsnittet kan det begreppet relateras till de starkaste innovationsindustrierna. Det ligger nära 

till  hands  att  också  relatera  Boldrin  och  Levines  slutsats  till  att  gälla  just  de  starkaste 

innovationsindustrierna, eftersom den berör incitament för investerare i innovationsarbete att 

söka sig till  landet. Slutsatserna tycks därför vara varandra rakt motsatta sånär som på att 

Boldrins och Levines argument i första hand avser att immaterialrättsliga skyddet inte ska 

göras  starkare,  vilket  Falvey  och  Foster  å  sin  sida  inte  heller  uttryckligen  förespråkar. 

Ståndpunkterna tycks inte desto mindre vara i hög grad splittrade. Det ska framhållas här att 

båda sidorna differentierar mellan olika länders karaktär i sina argument – till exempel har 

båda  författarna  skilda  slutsatser  om  sambandet  mellan  patentskydd  och 

107 Levin, s. 245
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innovationsinvesteringar  för  utvecklingsländer  jämfört  med  övriga  länder.  Det  kan  därför 

troligtvis inte finnas en allmängiltig slutsats för samtliga länder, utan varje land får studeras 

var och för sig. Avsnitt 4 ovan redogjorde för hur patenträttens utveckling tycks ha gynnat den 

svenska innnovationsindustrin, vilket måste anses ge stöd åt Falveys och Fosters slutsats. Vad 

Boldrin  och  Levine  gör  gällande  är  emellertid  inte  utan  betydelse  för  den  fortsatta 

utvecklingen, och det finns anledning att mana till försiktighet om ambitionen skulle uppstå 

att stärka patentskyddet ytterligare för att gynna innovationsinvesteringar.

Problemet som Jaffe och Lerner identifierar, att patentsystemet måste försäkra kvaliteten på 

beviljade patent samt göra patentkraven tillräckligt tydliga för tredje man har diskuterats i 

tidigare kapitel. Genom att ställa ett tillräckligt högt krav på uppfinningshöjd, som jag har 

redogjort för i avsnitt 3.2 ovan, försäkrar man att patenten som beviljas håller tillräckligt hög 

kvalitet och att patenträtten därigenom främjar den tekniska utvecklingen. Min slutsats var att 

det krav på uppfinningshöjd som EPC ställer upp åtminstone enligt den teoretiska modellen är 

tillräckligt  effektiv  på  detta  sätt.  Det  kan  dock  tänkas  att  rättstillämpningen  riskerar  att 

utvecklas emot en alltför generös bedömning av uppfinningshöjden, vilket då skulle utgöra ett 

hinder  för  innovationen.  Diskussionen om denna fråga lämnas  till  avsnitt  6.4  nedan.  Vad 

gäller kritiken att innovatörer inte kan förutse om deras arbete riskerar att göra intrång på 

existerande  patent  kan  detta  relateras  till  den  svenska  patenträtten  genom vad  domstolen 

yttrade om kravtolkningen. Tydlig och förutsebar tolkning av patentkrav har HD ansett vara 

av stor vikt för att  tredje man ska kunna förutse om hans innovativa arbete riskerar göra 

intrång på existerande patent.108

5.2 Cross-licensing. Reach-through license agreements

Det  är  lätt  att  tänka  sig  hur  den  tekniska  utvecklingen  riskerar  att  hindras  inom 

innovationsområden där en stor mängd patent existerar. Ett synnerligen passande begrepp som 

har använts för att beskriva en sådan situation är ”patent thicket” – ett patenträttsligt snår.109 

Trots det har marknaden i vissa fall lyckats övervinna patenträttsliga snår genom särskilda 

metoder.  En sådan metod är  så kallad cross-licensing mellan företag,  som innebär att  två 

företag,  normalt  sett  båda med stora immaterialrättsliga tillgångar,  licensierar varandra att 

använda varandras patent. Särskilt i elektronikindustrin har metoden varit av stor betydelse 

108 NJA 2000 s. 497
109 Carl Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting, Innovation Policy 

and the Economy, Volume 1 2001, s. 119-150
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för  den  fortsatta  innovationen.110 Jaffe  och  Lerner  påpekar  emellertid  att  metoden  inte 

underlättar för nya företag att etablera sig inom området, och tröskeln förblir synnerligen hög. 

Cross-licenses mellan etablerade företag och mindre företag framstår som ett effektivt medel 

för  det  mindre  företaget  att  växa  inom  industrin,  men  utan  att  redan  ha  stora 

immaterialrättsliga tillgångar  är  det  svårt  för små och medelstora företag att  komma i  en 

situation där de kan förhandla med de större företagen. Innovationen blir lidande av att SME:s 

hålls  utanför  marknaden.111 Även  cross-licensing  är  fortfarande  en  kostsam  metod  för 

företagen,  eftersom  det  fortfarande  kräver  att  företagen  upprätthåller  och  utvidgar  sina 

immaterialrättsliga tillgångar för att kunna behålla sin position på marknaden.

Jaffe och Lerner påpekar att inom andra innovationsindustrier, till  exempel i biomedicinsk 

forskning, har metoden inte alls kunnat etablera sig.112 Michael Heller och Rebecca Eisenberg 

undersöker i en artikel hur innovationen inom biomedicin påverkas av patentsystemet.113 De 

finner att förekomsten av patent inom detta forskningsområde hämmar utvecklingen genom 

att nya aktörer väljer att inte satsa på att hitta alternativa metoder till de processer för vilka 

patent existerar på, eller att förbättra dessa existerande metoder. Detta orsakar att forskningen 

blir lidande genom att patenterade metoder inte utvecklas tillräckligt, vilket har konsekvenser 

för de praktiska testerna när exempelvis en ny biomedicinsk produkt eller behandlingsmetod 

ska testas utan tillräcklig information om de bakomliggande metoderna.114

Ett  försök  att  underlätta  innovationen  på  området  är  så  kallade  reach-through  license 

agreements (RTLA:s).  En RTLA innebär  att  patenthavaren licensierar  den nya aktören att 

använda dess  patenterade  processer  eller  produkter  i  utbyte  mot  att  patenthavaren  får  en 

framtida licens för den nya uppfinnarens framtida patent. Heller och Eisenberg är emellertid 

tveksamma till hur effektiv metoden är för att faktiskt underlätta innovationen. Det medges att 

metoden kan komma till användning när forskningsläget är på ett långt framskridet plan så att 

en RTLA kan åstadkomma en ny värdefull produkt. När resultatet saknar ett sådant stort värde 

eller när chansen att lyckas är mindre är risken emellertid högre att en RTLA inte kommer till 

stånd. En annan nackdel är att en uppfinnare inom patentstarka områden kan behöva licenser 

från  flera  olika  patenthavare,  vilket  försvåras  när  dessa  patenthavare  konkurrerar  med 

110 Jaffe & Lerner, s. 59-61
111 Jaffe & Lerner, s. 61-64
112 Jaffe & Lerner, s. 64
113 Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg, Can patents deter innovation? The anticommons in biomedical 

research, Science maj 1998, s. 698-701
114 Heller & Eisenberg, s. 698-99
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varandra. En RTLA på ett tidigare stadium lär också försvåra en ny sådan licens på ett senare 

stadium, eftersom det redan finns tidigare patenthavare med en rätt till licens när den senare 

patenthavaren överväger att träffa en RTLA med den presumtive uppfinnaren.115

Författarna anser att licenser är svårare att åstadkomma inom den biomedicinska forskningen 

eftersom patenten spelar  en större  roll  inom området.  Ett  patent  på exempelvis  en viktig 

process  eller  produkt  ställer  normalt  patenthavaren  i  en  överlägsen  situation  gentemot 

konkurrerande uppfinnare. Han har därmed mindre att vinna på att delta i exempelvis cross-

licensing som normalt kräver att parterna är lika starka. Istället tvingas nya aktörer söka dyra 

licenser för att forskningen ska drivas vidare.116

Det inses att problemet har att göra med innehållet av ensamrätten och skyddsomfånget. I 

kapitel 2.1.3 och 2.1.4 redogjorde jag för dessa och kom till slutsatsen att patenträtten måste 

utformas så att inte uppfinnaren sätts i en sådan ställning att denne kan hindra den tekniska 

utvecklingen på området. Det existerar en risk för ett sådant hinder om patentkraven tolkas 

alltför  brett  så  att  den  omfattar  även  alternativa  tekniska  lösningar.  Det  påminns  om att 

ensamrätten omfattar även yrkesmässig forskning med hjälp av den patenterade produkten 

eller metoden.117 Heller och Eisenberg gör gällande att denna ensamrätt i praktiken har utgjort 

ett hinder för den biomedicinska forskningen. Det finns därför viss att betrakta innehållet av 

ensamrätten, och även skyddsomfånget, som en risk för att patenträtten hindrar den tekniska 

utvecklingen på området.

5.3 Små och medelstora företag

I denna uppsats måste de små och medelstora företagens (SME:s) roll i det innovativa arbetet 

i  korthet  nämnas.  Det  tycks  vara allmänt  vedertaget  att  SME:s  har  en viktig  roll  som en 

drivande kraft för utveckling av teknikprodukter. Den statliga utredningen från 2006 anser att 

främjandet av SME:s i innovationsindustrin är en av de viktigaste åtgärderna för att stärka den 

svenska innovationsindustrin i allmänhet.118 Även Boldrin och Levine noterar att SME:s roll i 

den  tekniska  utvecklingen  är  särskilt  viktig.119 Mängden  av  SME:s  aktiva  inom 

innovationsarbete  är  en  av  parametrarna  som  EU-kommissionens  Innovation  Union 

115 Heller & Eisenberg, s. 699-700
116 Heller & Eisenberg, s. 700-01
117 Se avsnitt 2.1.3 ovan.
118 SOU 2006:80 s. 249-53
119 Boldrin & Levine, s. 227
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Scoreboard  räknar  som indikativ  för  hur  stark  unionsländernas  innovationsindustrier  är.120 

Orsaken till  att  SME:s  anses  vara  så  viktiga  för  innovationsindustrin  bör  vara  att  de  till 

skillnad  från  större  företag  styrs  av  en  liten  kärnfull  grupp  av  entreprenörer  med  bättre 

förmåga att snabbt anpassa sig efter marknaden och att snabbt anamma ny teknologi. Detta 

har föreslagits av ekonomerna Roy Rothwell och Walter Zegveld.121 De nämner också att det 

är allmänt samhällsekonomiskt önskvärt att marknaden inte koncentreras till ett fåtal företag, 

det vill säga till enbart de stora företagen.

Utvecklingen  bör  här  visa  på  en  tydlig  bild  av  patentsystemets  tillkortakommanden.  De 

lösningarna som företagen har  använt  för  att  komma runt  ett  patenträttsligt  snår  –  cross-

licenses och reach-through license agreements – kan inte komma till rätta med att SME:s hålls 

utanför marknaden i ett alltför kostsamt patenträttsligt system. Dessa lösningar är, som det har 

visats, tillämpliga i första hand för de stora företagen. Det bör således stå klart att det krävs att 

staten griper in på marknaden för att främja SME:s och sänka tröskeln för att etablera sig på 

marknaden.  Rothwell  och  Zegveld  anser  att  lösningar  som  statligt  FoU-stöd  och 

skattelättnader för FoU-investeringar i SME:s är effektiva metoder för detta.122 Att diskutera 

dessa lösningar faller dock utanför innehållet i patenträtten och därmed vid sidan om syftet 

med denna uppsats. Inom ramen för patenträtten går enbart att relatera problemet med att 

SME:s hindras från att träda in på marknaden till att kostnaderna för att söka och upprätthålla 

patent  är  höga.  Detta  diskuterades  ovan  i  avsnitt  5.1.  Det  räcker  således  att  nämna 

nödvändigheten  i  att  lagstiftaren  i  utformningen  av  patenträtten  tar  hänsyn  till  SME:s 

möjligheter att etablera sig på marknaden och bedriva innovativ verksamhet.

5.4 Patenträtten och stamcellsforskningen

I  avsnitt  5.2  ovan  redogjordes  det  för  hur  patenträtten  riskerar  att  hämma  den  tekniska 

utvecklingen inom den biomedicinska forskningen. Ett annat område av intresse för denna 

uppsats är stamcellsforskningen och patenträttens påverkan av den. Det påminns om att PL 1 

c  §  tredje  stycket  tredje  punkten  utesluter  från  patentering  ”användning  av  mänskliga 

embryon för industriella eller kommersiella ändamål” på grund av att det strider mot god sed. 

Bestämmelsen har sin grund i 1998 års bioteknikdirektiv123 artikel 6(c) med samma lydelse. 

120 Se avsnitt 4.1.2 ovan.
121 Roy Rothwell & Walter Zegveld, Possibilities for innovation in small and medium sized manufacturing firms, IEE 

Proceedings Vol. 127 Pt. A No. 4, s. 267
122 Rothwell & Zegveld, s. 269-70
123 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska 

uppfinningar
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Som det framgår av preambeln till  bioteknikdirektivet är  motivet till  bestämmelsen etiska 

överväganden.124 Användningen av mänskliga embryon är central  för stamcellsforskningen 

vars syfte är att utveckla metoder för att behandla vissa sjukdomar. Bestämmelsen utesluter 

således en avsevärd del av stamcellsforskningen från patentering. Perspektivet i denna del av 

avsnittet blir därför det motsatta från vad som tidigare har presenterats, där det undersöktes 

huruvida patenträtten på vissa områden var för stark. På detta område måste tvärtom frågas 

ställas  om  inte  patentskyddet  är  för  svagt.  Det  ska  därför  utredas  hur  brett  detta 

patenteringsförbud sträcker sig inom stamcellsforskningen och hur den påverkas av förbudet.

I  två  europeiska  rättsfall  aktualiserades  frågan  om  patent  för  metoder  inom 

stamcellsforskningen.  Brüstle-målet125 gällde  en  patentansökan  på  framställningen  av  så 

kallade neurala prekursorceller från embryonala stamceller. Det framgår att stamceller skapas 

genom att mänskliga embryon förstörs. Ansökan omfattade emellertid inte själva förstörelsen 

utan enbart metoden för att framställa neurala prekursorceller. Domstolen fann trots det att 

ansökan skulle omfattas av undantaget  i  biodirektivets artikel  6(c).  WARF-målet i  EPO126 

gällde en ansökan om en cellkultur bestående av embryonala stamceller för användning inom 

stamcellsforskningen.  Nämnden  fann  dock  att  metoden  inte  kunde  användas  utan  att 

mänskliga embryon förstörs, varför ansökan skulle omfattas av undantaget. Båda målen visar 

att det inte är möjligt att undvika undantaget genom att formulera patentkraven runt det.

I en artikel som kommenterar avgörandena kritiseras patenträttens restriktiva inställning till 

patent  inom  stamcellsforskningen.127 Det  påpekas  att  domstolen  i  Brüstle-målet  har  en 

synnerligen  värdekonservativ  hållning  i  en  etisk  fråga  till  vilken  EU-länderna  har  skilda 

inställningar.128 Det inses att konservativa länder som Irland eller Italien av kulturella skäl har 

en  mindre  accepterande  inställning  till  stamcellsforskning  än  vad  liberalare  länder  som 

Storbritannien och Sverige har. Domstolens värderingar i frågan kan komma att bli relevant 

när det ska avgöras hur pass långt undantaget i  artikel 6(c) ska sträckas.  I  preambeln till  

bioteknikdirektivet står  det skrivet att  EU ska ”respektera de grundläggande rättigheterna, 

såsom de  garanteras  i  Europakonventionen  …  och  såsom de  följer  av  medlemsstaternas  

gemensamma konstitutionella  traditioner.”129 Eftersom medlemsstaterna  har  en  mängd  av 

124 Se punkterna 38 till 43.
125 EU-domstolen C-34/10 Oliver Brüstle v. Greenpeace e.V., meddelad 18 oktober 2011
126 EPO:s stora besvärskammare mål G-0002/06 (avgjort 25 november 2008)
127 Åsa Hellstadius, Patent på stamceller i Europa, Juridisk Tidskrift 2011/12 s. 963-77
128 Hellstadius, s. 964
129 Se punkt 43 i direktivets preambel.
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skilda etiska och moraliska värderingar är det naturligtvis svårt att tala om ”gemensamma 

konstitutionella traditioner” i frågan. Om domstolens avgörande präglades av en synnerligen 

värdekonservativ  inställning  som  författaren  gör  gällande,  är  det  orimligt  att  låta  de 

konservativa ländernas värderingar ha tolkningsföreträde i frågan. Också i WARF-målet ansåg 

författaren att EPO tillämpade undantaget olämpligt brett130 och gör gällande att avsaknaden 

av patentskydd på området hämmar stamcellsforskningen.131

Det  är  svårt  att  se  hur  domstolen  är  fria  att  i  rättstillämpningen  tillämpa  undantaget  för 

mänskliga embryon på ett liberalare sätt. I bedömningen av nationell rätt är domstolen i hög 

grad bunden vid EPO:s praxis.132 Brüstle- och WARF-målen har åstadkommit en synnerligen 

restriktiv  inställning  till  patent  inom  stamcellsforskningen,  vilket  som  artikeln  ovan  gör 

gällande hämmar stamcellsforskningen. Det får antas att stamcellsforskningen i jämförlig mån 

med  andra  forskningsområden  gynnas  av  patenträtten,  vilket  innebär  att  avsaknaden  av 

patenteringsmöjligheter på avsevärda delar av stamcellsforskningen riskerar att hämma den 

tekniska utvecklingen på området. Som det har nämnts är undantaget emellertid betingat av 

etiska överväganden, vilket det skulle falla utanför syftet med denna uppsats att diskutera.

130 Hellstadius, s. 971
131 Hellstadius, s. 976
132 Se avsnitt 2.2.4 ovan.
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6. Slutsatser och förslag till ändringar i patenträtten

Vad som återstår nu är att i  denna avslutande del är att utvärdera innehållet i patenträtten 

utifrån risken att den hindrar innovationen. För att göra det återknyter jag till de slutsatser jag 

har nått i de tidigare avsnitten för att därigenom visa på vilken påverkan de olika delarna av 

patenträtten  har  på  den  tekniska  utvecklingen.  Jag  är  medveten  om  att  tröskeln  för  att 

åstadkomma lagändringar på ett så harmoniserat rättsområde är synnerligen hög; som jag har 

nämnt  tidigare  är  det  rimligt  att  anta  att  diskrepans  mellan  olika  rättsordningars 

immaterialrättsliga lagstiftning är till nackdel för den som skiljer sig från mängden i att det 

riskerar att utgöra ett hinder för det innovativa utbytet med omvärlden. Lagändringar måste 

således i regel nås genom internationella överenskommelser. Den svenska lagstiftaren har i 

regel  varit  konsekvent  med  att  harmonisera  den  svenska  patenträtten  med  de  europeiska 

rättsordningarnas patenträtt;  exempel på detta  redogjorde jag för i  avsnitt  2.2.4 ovan.  Det 

måste inte desto mindre redogöras för de slutsatser som jag har nått i denna uppsats, utan 

beaktande av huruvida det är praktiskt möjligt att genomföra lagändringarna. I de fall där jag 

finner att  patenträttens innehåll riskerar att  utgöra ett hinder för innovation ska jag därför 

argumentera för hur patenträtten bör förändras för att komma till rätta med problemen.

6.1 Ensamrätten

I  avsnitt  2.1.3 ovan redogjorde jag för innehållet  i  ensamrätten.  Det inses att  ensamrätten 

utgör kärnan i det ekonomiska incitamentet för att bedriva innovativt arbete och intar således 

den centrala delen av patenträtten. Även kritiska författare som Jaffe och Lerner instämde i att 

patenträtten är nödvändig för att främja innovation,133 och därmed att ensamrätten inte kan 

avskaffas. Frågan som återstår att besvara är emellertid om ensamrätten sträcker sig för brett, 

och därmed riskerar att hindra den tekniska utvecklingen.

Det  går  visserligen  inte  att  invända  mot  det  karakteristiska  föremålet  för  ensamrätten, 

nämligen  förbudet  för  andra  än  patenthavaren  att  utan  samtycke  tillverka  och  sälja 

patentskyddade  produkter.  Det  saknas  belägg  för  att  påstå  att  denna  del  av  ensamrätten 

hindrar innovationen. Det kan däremot invändas mot att patenthavaren kan hindra att andra 

133 Se avsnitt 5.1 ovan.
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bedriver forskning med hjälp av en patentskyddad metod eller produkt. Detta beskrev jag i 

samband med innehållet av ensamrätten. Heller och Eisenberg fann att patenträtten i särskilt 

den biomedicinska forskningen riskerade att ställa upp sådana hinder.134 Författarna påpekade 

att patenthavaren av en värdefull forskningsmetod sätts i en sådan stark position att han kan 

kräva höga licensavgifter för att andra forskare ska använda metoden, vilket gör forskningen 

mer  kostsam,  eller  så  innebär  det  att  licens  inte  kan  komma till  stånd  och  den  tekniska 

utvecklingen hindras. Det går således att konstatera att innehållet i ensamrätten riskerar att 

utgöra ett hinder för innovationen. Frågan som återstår att besvaras är hur en sådan risk ska 

undvikas.

Det är inte rimligt att anta att risken skulle undvikas genom att exempelvis processer undantas 

från  patent  eller  att  det  stadgas  ett  undantag  att  forskning  får  bedrivas  med  hjälp  av 

patenterade  metoder;  båda  förslagen  skulle  försvaga  incitamentet  att  utveckla  innovativa 

metoder. Enligt min mening står en effektivare lösning på problemet att finnas i användningen 

av  tvångslicenser.  Det  framgick  av  redogörelsen  i  avsnitt  2.1.6  att  möjligheten  till  att 

åstadkomma tvångslicenser  i  nuläget  är  mycket  liten.  Möjligheten  att  åstadkomma patent 

enligt  exempelvis 47 § kan bortses ifrån i  detta fall,  eftersom bestämmelsen enbart  synes 

omfatta  omedelbara  offentliga  intressen  som  samhällets  försörjning  och  tillgång  till 

läkemedel. Det är svårt att se att behovet av fortsatt teknisk utveckling ska anses omfattas av 

dessa villkor. En tvångslicens för ett beroendepatent enligt 46 § kan inte heller komma till 

rätta  med  problemet  som Heller  och  Eisenberg  beskriver,  eftersom ensamrätten  omfattar 

forskning med användning av patentet, varför själva åstadkommandet av en uppfinning som 

är  beroende av ett  tidigare patent  försvåras av innehållet  i  ensamrätten.  Skälet  i  45 § att 

uppfinningen inte används i skälig utsträckning kan inte heller anses omfatta situationen, dels 

eftersom det krävs att uppfinningen inte har nyttjats i åtminstone tre år, och dels eftersom det 

är beroende av en bedömning av om patenthavaren har haft godtagbara skäl att inte utnyttja 

uppfinningen.

Om möjligheten till tvångslicenser utökas till att gälla en sådan situation som beskrivits ovan 

kan patenträtten undvika att  förekomsten av ett  patent innebär ett  hinder för den tekniska 

utvecklingen.  Enligt  min  mening  bör  därför  ett  skäl  för  tvångslicens  lagstadgas,  när  den 

fortsatta tekniska utvecklingen är beroende av att en licens på en särskild uppfinning eller 

patenterad metod kommer till stånd. Som jag har redogjort för i avsnitt 2.1.6 utgår fortfarande 

134 Se avsnitt 5.2 ovan.
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ersättning för tvångslicenser, varför en sådan lagändring inte bör innebära att det ekonomiska 

incitamentet för att bedriva innovativt arbete försvagas i en alltför hög grad.

6.2 Skyddsomfånget

Frågan som måste besvaras i denna del är om skyddsomfånget är utformat så att det bereder  

tillräckligt skydd för uppfinningen samtidigt som det inte är för utsträckt så att det riskerar att 

hindra andra uppfinningar på området. Vad som ingår i att besvara den frågan är att beakta hur 

skyddsomfånget bestäms enligt patenträtten. Avsnitt 5.2 ovan som berörde situationen att ett 

patent på en värdefull  metod riskerar att  hindra den tekniska utvecklingen kan, utöver att 

relateras  till  ensamrätten,  också  relateras  till  innehållet  i  skyddsomfånget.  Om 

skyddsomfånget  är  för  brett  riskerar  detta  att  ställa  upp  hinder  för  andra  innovatörer  att 

uppfinna sig runt patentet. Det inses att risken att en sådan situation uppfylls undviks enbart 

genom  att  en  enhetlig  och  rättvis  bedömning  av  patentkraven  får  genomslag  i 

rättstillämpningen. Jag redogjorde för detta i avsnitt 2.1.4 ovan där metoder för kravtolkning 

och  ekvivalenstolkning  beskrevs.  Utgångspunkten  för  patentets  skyddsomfång  är 

patentkraven.  Så  länge  uppfinnaren  kan  åstadkomma  en  godtagbar  beskrivning  av  sina 

patentkrav för att det ska framgå att de uppfyller patentvillkoren – nyhet, uppfinningshöjd och 

industriellt tillgodogörande – samt att prövningen av patentkraven görs på ett rättvist sätt,  

finns  det  ingenting  i  utformningen  av  skyddsomfånget  som  innebär  att  den  riskerar  att 

åstadkomma patent vars skyddsomfång är för stort på det sättet att det hindrar innovationen.

Det är alltjämt en fråga om vilket genomslag skyddsomfånget får i  praxis. I avsnitt  2.1.4 

nådde jag slutsatsen att  existensen av ett  ekvivalensskydd riskerar att  skapa osäkerhet för 

andra uppfinnare, vilket i sin tur skulle utgöra ett hinder för den tekniska utvecklingen. Det 

återstår därför att komma till en slutsats hur stor den osäkerheten faktiskt är.

Eftersom ekvivalensskydd inte framgår av lagtext, utan istället av praxis, är det rimligt att 

anta  att  en  liten  grad  av  osäkerhet  kommer  att  existera  på  området.  Hur  patenträttslig 

ekvivalens tolkas i teorin är emellertid tämligen klargjort i gällande rätt; ekvivalens föreligger 

om intrångsföremålet är tekniskt och funktionellt likvärdig med uppfinningen, vilket innebär 

att  samma  uppfinningstanke  används,  och  den  tekniska  lösningen  har  samma  syfte  och 

funktion.135 Så länge bedömningen får effektivt genomslag i praxis bör det således stå klart för 

andra uppfinnare huruvida deras innovativa arbete kommer att göra intrång eller inte på ett 

135 Se avsnitt 2.1.4 ovan.
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existerande patent. Vad som skulle om möjligt förminska denna osäkerhet ytterligare vore att 

lagstadga ekvivalensskyddet och dess grundläggande tolkning.

6.3 Patentets giltighetstid

Frågan om hur länge ett patent gäller lyftes av kritikerna Boldrin och Levine.136 De gjorde 

gällande att patentets livslängd är för lång. Det framstår som att de har fog för ett sådant 

påstående. Statistik visar att medellivslängden för ett svenskt patent idag är 12 år, således 

långt under gränsen för vad som är längsta möjliga patenteringstid.137 Det framstod vidare inte 

som befogat att förlänga patenteringstiden från 17 till 20 år som genomfördes 1978, eftersom 

det  även  vid  den  tiden  gick  att  se  att  medellivslängden  låg  långt  under  den  maximala 

tidsgränsen.  Även den nuvarande medellivslängden framstår  som avsevärt  kortare  än  den 

gamla tidsgränsen.  Det  är  således  som rimligt  att  anta  att  förlängningen inte  hade  någon 

betydelse för de allra flesta av patenthavarna sedan 1978.

Det återstår att komma till en slutsats huruvida den långa tidsgränsen riskerar att utgöra ett 

hinder för den tekniska utvecklingen. Rena faktumet att majoriteten av patenthavarna inte 

begränsas av 20-årsgränsen innebär att andra överväganden ligger bakom dennes beslut att 

inte förlänga patentet. Istället får det antas att patentet har tappat sitt värde genom att den 

tekniska utvecklingen har lett till att alternativa uppfinningar har gjort uppfinningen föråldrad. 

Detta borde alltså vara ett  hälsotecken för patenträtten; uppfinningen i  fråga har skyddats 

samtidigt  som  den  tekniska  utvecklingen  har  kunnat  fortsätta  och  lyckats  komma  runt 

uppfinningen utan att inkräkta på den. Patentet har således inte hindrat innovationen.

Vad som borde ligga i centrum för svaret på frågan om patentets maximala giltighetstid är 

emellertid risken för att  ett  patent upprätthålls  för länge.  Vissa forskningsområden kan av 

naturliga skäl vara präglade av olika förutsättningar för den tekniska utvecklingen. Heller och 

Eisenberg beskrev risken inom biomedicinska forskningen för att ett värdefullt processpatent 

kan utgöra ett hinder för innovationen genom att det inte finns någon alternativ metod.138 Ett 

sådant  patent,  som visserligen  är  giltigt  enligt  förutsättningarna  i  och  med att  den  är  ny, 

innehåller  uppfinningshöjd  och  kan  tillgodogöras  industriellt,  kan  ändå  utgöra  ett  hinder 

genom att den riskerar att upprätthållas för länge.  Det inses att ju viktigare en patenterad 

metod  eller  produkt  är,  desto  längre  finns  det  anledning  för  uppfinnaren  att  upprätthålla 

136 Se avsnitt 5.1 ovan.
137 Se avsnitt 2.1.5 ovan.
138 Se avsnitt 5.2 ovan.
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patentet. Detta bör göra det befogat att undersöka huruvida patentets maximala giltighetstid 

måste förkortas. Hur lång en mer rättvis giltighetstid bör vara måste betingas av uppfinnarens 

möjligheter att alltjämt täcka investeringskostnader och göra en rimlig vinst på uppfinningen. 

Denna uppsats kan inte komma till en slutsats om vilken tidsgräns den undersökningen bör 

resultera i, men det faktum att patentets medellivslängd är enbart 12 år bör innebära att en 

sådan tidsgräns i vart fall inte är alltför kort.

6.4 Uppfinningshöjd

I avsnitt 3 ovan redogjorde jag för hur begreppet uppfinningshöjd ska förstås och hur den 

relateras till den tekniska utvecklingen. Med utgångspunkt i EPO:s riktlinjer och praxis nådde 

jag slutsatsen att tolkningen av begreppet främjar den tekniska utvecklingen. Den kritik emot 

patentsystemet som jag har inkluderat i denna uppsats har inte riktats emot definitionen av 

detta begrepp. Det framstår som att förståelsen av uppfinningshöjd på det teoretiska planet 

befinner  sig  på  en  rimlig  och  välbalanserad  nivå.  Det  är  dock av  större  betydelse  vilket 

praktiskt  genomslag  begreppet  får.  Till  denna  fråga  hör  den kritik  som Jaffe  och  Lerner 

riktade emot patentsystemet att det inte finns tillräckliga garantier för att patenten håller en 

tillräckligt  hög  nivå.139 Den  kritiken  avser  i  första  hand  situationen  i  det  amerikanska 

patentsystemet,  men  frågan är  inte  desto  mindre  relevant  för  det  svenska  patentsystemet. 

Frågan om patentens kvalitet kan relateras delvis till utformandet av patentkraven, men även 

till bedömningen av uppfinningshöjden. Det inses att patentsystemet inte uppfyller sitt syfte 

om det beviljar patent för uppfinningar som inte är uppfinningsrika. Det perspektiv som denna 

uppsats  håller  är  emellertid  inte  att  på  ett  uttömmande  sätt  utvärdera  den  praktiska 

bedömningen av uppfinningshöjd i svensk rättstillämpning; en sådan avsevärd uppgift lämnas 

åt  sidan  här.  Perspektivet  är  istället  risken  att  en  undermålig  bedömning  etablerar  sig  i 

rättstillämpningen, vilket i sin tur innebär att den tekniska utvecklingen riskerar att hindras.

I  min  uppsats  har  jag  dock  inte  kunnat  finna  några  tendenser  till  att  bedömningen  av 

uppfinningshöjd görs på ett sådant undermåligt sätt, till exempel genom att patentverket och 

domstolarna  alltför  generöst  bedömer  uppfinningar.  Det  nämns  återigen  att  den  svenska 

tillämpningen av patenträtten är mycket nära bunden till EPO:s praxis – se avsnitt 2.2.4 ovan 

härom – och därmed till EPO:s teoretiska grund för uppfinningshöjden genom dess riktlinjer. 

Att  i  nuläget  konstatera  en  risk  för  att  en  undermålig  bedömning  etablerar  sig  i 

rättstillämpningen tycks  vara långsökt.  Det ligger  närmare till  hands att  dra  slutsatsen att 

139 Se avsnitt 5.1 ovan.
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tillämpningen av uppfinningshöjden är en välmående aspekt av patenträtten, och någonting 

som lagstiftaren och rättstillämparen,  tvärt  emot mina slutsatser om dess andra aspekter i 

tidigare delar av detta avsnitt, bör sträva efter att upprätthålla.

6.5 Tekniköverföring

För att avsluta denna uppsats återstår det enbart att sammanfatta och utvärdera patenträttens 

förhållande till  tekniköverföring.  I  avsnitt  4 ovan beskrev jag  patentsystemets utveckling 

inom internationaliseringsprocessen och patenträttens roll  relaterades till  utvecklingen. Jag 

gick  därefter  vidare  till  att  redogöra  för  patenträttens  betydelse  för  tekniköverföring  med 

perspektiv på internationaliseringen. Slutsatsen jag nådde var att ett starkt immaterialrättsligt 

skydd gynnar tekniköverföringen i förhållande till de starkaste innovationsindustrierna.

Eftersom  innebörden  av  tekniköverföring  omfattar  främst  spridningen  av  kunskap  och 

innovationsinvesteringar  mellan  länder,  bör  lagstiftarens  ambition  vara  att  på  effektivast 

möjliga  sätt  främja  tekniköverföringen.  Jag  relaterade  i  avsnitt  4  främjandet  av 

tekniköverföring  till  internationaliseringen och  därigenom till  patenträttens  harmonisering. 

Det framstår därför som att tekniköverföring främjas på bästa sätt genom just en hög grad av 

kontinuitet mellan olika länders patentlagstiftningar. Det är rimligt att anta att incitamentet för 

en  uppfinnare  att  bedriva  innovativ  verksamhet  blir  desto  större  om  han  genom 

tekniköverföringens aspekter tillåts ta del av andra länders immaterialrättsliga skydd. Detta 

förverkligas  genom exempelvis  att  denne  söker  patent  i  andra  länder,  investerar  i  andra 

innovationsindustrier eller i licensierar sina patentskyddade uppfinningar till fler länder, för 

att  nämna  några  möjligheter.  Målet  för  lagstiftaren  bör  således  vara  att  eftersträva  en 

harmoniserad  patenträtt.  Som det  redogjordes  för  i  avsnitt  2.2.4 ovan är  detta  också  den 

svenska lagstiftarens ambitioner.

Det är samtidigt rimligt att behålla i perspektivet faran med en alltför stark patenträtt.  De 

positiva  effekterna  som en  harmoniserad  patenträtt  medför  kan  samtidigt  också  medföra 

negativa effekter, om harmoniseringen innebär en allt starkare patenträtt. Faran med en alltför 

stark patenträtt har redogjorts för i denna uppsats och sammanfattats i tidigare delar av detta 

avsnitt; som exempel kan nämnas riskerna med en alltför lång giltighetstid eller ett alltför 

brett  patentskydd.  Som  jag  har  redogjort  för  angående  dessa  frågor,  bör  snarare  vissa 

inskränkningar  i  ensamrätten  samt  förkortande  av  den  maximala  patenteringstiden  vara 

relevant för lagstiftaren just  nu; bortsett  från att  möjligtvis stärka patenträtten på enskilda 
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forskningsområden  –  till  exempel  stamcellsforskningen140 –  bör  alltså  snarare  en  något 

försvagad  patenträtt  eftersträvas.  Beroende  på  vilket  håll  den  internationella  patenträttens 

utveckling går, riskeras det här att lagstiftaren tvingas till en komplicerad balansgång mellan 

att  motsätta  sig  att  förstärka  patenträtten  och  att  samtidigt  beakta  fördelarna  av  en 

harmoniserad patenträtt.

140 Se avsnitt 5.4 ovan.
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7. Källförteckning

Författningar

Patentlagen (1967:837)

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för 
biotekniska uppfinningar

Internationella konventioner

Patent Cooperation Treaty, Done at Washington on June 19, 1970
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