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Sammanfattning 
Patenträtten är mycket ofta i fokus för olika debatter. En debatt som inte 

förts är den principiellt viktiga frågan om patenthavarens möjligheter att 

förändra patentkrav efter det att patent meddelats. Frågan om möjligheten 

att ändra patentkravens lydelse är ganska marginell i patenträtten men har 

vissa mycket viktiga principiella drag, t.ex. synen på patenträtten som 

investeringsskydd, harmoniseringen av patenträtten främst i Europa samt 

skyddet för tredje man. Svårigheterna när det gäller ändring av patentkrav är 

för det första rättskällornas tveksamhet till möjligheterna och formerna i sig 

att få till stånd en förändring av patentkrav. För det andra visar det sig att 

processrätten kan lägga hinder i vägen för patenthavaren, i synnerhet om 

han vill få till stånd en förändring av patentkraven i högre rätt.  

Uppsatsen visar på att det finns en rätt för patenthavare att få till stånd 

ändring av patentkrav, oavsett i vilket skede av patentets livscykel man 

befinner sig. Det patenträttsliga stödet finns i utrymmet för tolkning av 

patentet. Det processrättsliga stödet finns i domstolens rätt och plikt att 

genom officialprövning tillgodose fundamentala värden i patenträtten. I 

sista hand kan patenthavaren med hänvisning till processekonomiska skäl 

och till tingsrättens officialprövningsrätt framgångsrikt hävda ”giltig ursäkt” 

för att först i högre rätt ta upp frågan om ändring av patentkrav. 
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Förord 
Tiden går fort när man har roligt. Med detta arbete bekräftas nu att tiden 

som juriststudent är tillända. Såväl hela juristprogrammet som arbetet med 

denna uppsats har varit mycket stimulerande och just roligt. Därför är det 

inte med så lite vemod som jag nu sätter punkt för denna epok. I ett dylikt 

ögonblick är det inte bara kutym utan också ett nödvändigt nöje att tacka 

alla de som inspirerat, förklarat och svarat under arbetets gång och inte 

minst visat ett outtröttligt tålamod. Jag vill därför tacka min handledare, 

Peter Westberg, Hugo Wernbro och Per Lidman vid Setterwalls 

Advokatbyrå samt alla arbetskamrater på Sony Ericsson. 

Dessutom vill jag tacka alla mina kursare, mina vänner, min familj och sist 

men inte minst Renata för allt stöd, alla glada tillrop och allt tålamod som 

givits under hela min utbildning. 

Ett stort tack till er alla! 

 

Magnus Dahlman 

Malmö 
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Förkortningar 
SOU Statens offentliga utredningar 
Prop. Proposition 
NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd 
SvJT Svensk jurist tidning 
RB  Rättegångsbalken 
PL Patentlagen (1967:837). 
PK Patentkungörelsen (1967:838). 
PPL Förslaget till Patentprocesslag framlagt i SOU 2001:33 
EPC European Patent Convention 
EPO European Patent Office 
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1 Inledning 
Att patent meddelats innebär inte att patenthavarens anspråk till fullo är 

säkrat. Granskningen av patentansökningar vid PRV kan inte göra anspråk 

på att vara en fullständig granskning av alla eventuella hinder mot 

registrering. Patentet är därför endast en preliminär ensamrätt som 

förutsätter att ingen annan faktiskt har föregripit patentföremålet och att 

detta har uppfinningshöjd i förhållande till tidigare känd teknik. För det fall 

att någon anser att patentet har föregripits kan talan väckas om patentets 

giltighet. I dessa sammanhang kommer patenthavaren att ha ett berättigat 

intresse av att värja patentet såsom det är beviljat. Ett patent är i regel inte 

ett resultat av en ensam uppfinnares idéer, utan snarare resultatet av en stor 

investering gjord av många personer. Patenthavaren vill få avkastning från 

sin investering. Om patentet skulle förklaras ogiltigt försvinner möjligheten 

för patenthavaren att hävda ensamrätt till uppfinningen och konkurrenter 

kan använda den tidigare patenterade tekniken utan att behöva ingå 

licensavtal med patenthavaren. Detta försvårar patenthavarens möjligheter 

att få avkastning för sin investering. Ett sätt för patenthavaren att reagera i 

samband med en väckt talan om patentets giltighet är därför att bestrida en 

ogiltighetstalan helt och hållet. Ett annat sätt att reagera är att försöka 

inskränka patentet. 

 

Det uppkommer i anslutning till detta exempel ett antal frågor. En första 

fråga är vad som menas med en inskränkning av ett patents skyddsomfång. 

Här med menas att patenthavaren antingen lyfter upp bestämningar ur 

beskrivningen, eller andra tolkningsmedia, som gör patentet smalare. Ett 

annat sätt kan vara att patenthavaren vill slå samman huvudkravet med ett 

eller flera underkrav. Ett sådant förfarande kommer att medföra en avsevärd 

minskning av patentets skyddsomfång.  

Innan man kommer så långt måste man emellertid ha klart för sig i vilken 

mån det finns en rätt för patenthavaren att inskränka patentets 

skyddsomfång genom ändring av kravens formulering.  
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En annan fråga som kommer att utredas i detta arbete anknyter till det ovan 

anförda exemplet, d.v.s. när talan om patentets giltighet har väckts. I dessa 

fall kommer inte endast de rent patenträttsliga bestämmelserna att påverka 

möjligheterna för patenthavaren att inskränka sitt patent. Till detta kommer 

även de processrättsliga reglerna och problemen kopplade därtill. Det är inte 

helt otänkbart att patenthavaren i processen finner kärandens argumentation 

och bevisning så pass övertygande att han inser nödvändigheten av att 

inskränka patentet. Patenthavaren låter sig kanske inte övertygas av 

kärandens argumentation förrän tingsrätten sagt sitt. Om så är fallet kommer 

patenthavarens yrkande om partiell giltighet av patentet att läggas fram först 

i hovrätten. Detta innebär en risk att preklusionsreglerna kommer att fälla 

avgörandet huruvida patentet skall vara gällande eller ej. Reglerna om 

preklusion innebär som bekant att omständigheter som inte tidigare har 

åberopats under rättegången i underrätt, inte får föras in i processmaterialet 

vid högre rätts prövning. En part kan dock ändå få åberopa sådana 

omständigheter om han kan visa på ”giltig ursäkt” varför de ej tidigare 

åberopats.1

Frågeställningar som anknyter till den andra frågan kommer att utgöra 

lejonparten av denna uppsats och mer specifikt behandla hur en 

patenthavare kan undvika preklusion i andra instans genom olika 

argumentationsvägar.  

En nyckelfråga i detta sammanhang är vilken klassificering man gör av ett 

yrkande om partiell giltighet. Ändringen av ett patentkrav är en civilrättslig 

disposition. Av lagkrav måste denna företas vid allmän domstol. Den 

kommer därför också till uttryck i en processrättslig disposition, nämligen 

ett åberopande av partiell giltighet. I detta sammanhang kommer att 

undersökas vilka processuella etiketter som passar på patenthavarens 

ändringsyrkande. Härvid kommer fokus att läggas på om det nya yrkandet 

och de rättsfakta som krävs innebär ett tillägg av processmaterialet. 

Intressant i detta sammanhang är om domstolen har att beakta möjligheten 

                                                 
1 Mer om detta nedan. 
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att patentet kan äga partiell giltighet ex officio, som en del i sin 

officialprövning. I detta sammanhang måste också undersökas hur 

omfattande en sådan officialprövningsrätt kan vara.  

En alternativ klassificering är att ändringsyrkandet ses som ett partiellt 

medgivande av kärandens talan.  

Dessa argumentationsvägar kommer att behandlas var för sig och slutligen 

avvägas mot eventuella konsekvenser ur ett rättegångskostnads perspektiv. 

Denna behandling kommer emellertid endast att vara skisserande.  

Avslutningsvis kommer frågan att behandlas hur ett patent ändras när 

domstolen vill ändra patentets lydelse. I centrum för denna behandling står 

de formella och materiella frågorna i domstolens arbete.  

Något som emellertid inte kommer att behandlas i detta arbete är de i och 

för sig mycket intressanta följdfrågorna som uppkommer när patentet har 

förklarats ogiltigt helt eller delvis. Exempel på en sådan följdfråga är vilken 

verkan ogiltigheten har i förhållande till tredje man som intar en ställning 

såsom avtalspart med patenthavaren.  

 

Denna uppsats tar sikte på rättsläget sådant det ter sig år 2003. Patenträtten 

är för närvarande inne i en förändringsfas vilket kan medföra förändringar i 

de för uppsatsen aktuella problemområdena. T.ex. har 

Patentprocessutredningen lagt fram sin utredning angående reformeringen 

av patentprocessen.2 Utredningen har emellertid inte än lett till någon 

lagändring. Den innehåller dock vissa intressant aspekter på de relevanta 

problemområdena, varför utredningen kommer att behandlas i den mån den 

kan tänkas tillföra något.  

Vidare påverkas den svenska immaterialrätten i allt högre grad av 

utvecklingen internationellt inte minst inom Europa. Sedan ett antal år 

tillbaka är Sverige part i European Patent Convention och den svenska 

lagstiftningen har i mångt och mycket anpassats till denna. Denna rättskälla 

har på ett påtagligt sätt påverkat den svenska patenträtten. En behandling av 

                                                 
2 SOU 2001:33 
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rättsläget i EPC rörande de för uppsatsen aktuella problemen är därför 

naturlig.  

Vidare har ett långt och träget arbete inom den Europeiska unionen nu 

börjat utmynna i något som liknar ett förslag till ett ”Europa patent”. 

Patentlagstiftningsarbetet inom den Europeiska unionen förefaller emellertid 

att vara inne i en så pass turbulent fas att det i nuläget inte finns något 

slutligt förslag till lagstiftning. Av denna anledning kommer denna rättskälla 

inte att behandlas.  

Någon ytterligare behandling av internationella rättskällor kommer inte att 

ske inom ramen för detta arbete.  

 

Aktuella frågeställningar för denna uppsats förefaller inte ha varit föremål 

för något större intresse i litteratur eller praxis. Målet med denna uppsats får 

därför inskränka sig till att formulera problem och försöka finna en bas för 

argumentation för patenthavare i nämnda situation. 

Mitt arbete har i sin helhet utgått ifrån den klassiska juridiska metoden 

vilket inneburit en exposé i den på detta område relevanta rättskällorna. För 

att komplettera de brister som ändock finns i dessa på det relevanta området 

har jag haft intressanta och givande diskussioner med yrkesverksamma 

jurister och patentingenjörer.  
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2 Patenträttslig möjlighet att 
ändra patentkraven  
Rättsläget medger patenthavaren en rätt att ändra patentet så länge som 

denna ändring är i inskränkande riktning. De rättsliga möjligheterna att göra 

detta varierar dock beroende på tidpunkten. Den avgörande tidpunkten 

anges i 24 § PL. I detta stadgande anges att det efter att patentet meddelats 

löper en nio månader lång invändningsperiod.  

Först kommer att behandlas frågan om patenthavarens rätt att begränsa 

patentet före denna invändningsperiods utgång. Därefter behandlas frågan 

om patenthavarens rätt att göra det samma sedan denna invändningsperiod 

löpt ut. 

 

2.1 Inskränkande ändringar av patentkraven 
inom invändningsperioden 

Under den nio månader långa tidsperioden som stadgas i 24 § PL, har var 

och en rätt att framföra invändningar rörande patentets registrering. En 

första grund för en sådan invändning är att patenterbarhetsvillkoren i 1 och 

2 §§ PL inte är uppfyllda.3 Vidare är det en grund för upphävande om 

patentet inte är så tydligt beskrivet att en fackman kan utöva uppfinningen 

med stöd av det. Slutligen skall patentet upphävas om det kommit att 

omfatta något som inte framkommit av ansökningen när denna gjordes. Om 

någon av dessa grunder skulle förekomma, skall patentet ogiltigförklaras. 

För att värja sig mot hotet att få patentet ogiltigförklarat kan patenthavaren 

ändra patentets lydelse på administrativ väg. Denna rätt till ändringar är inte 

helt fri från inskränkningar. En patenthavare får t.ex. aldrig under 

ansökningsförfarandet eller under det nu aktuella invändningsförfarandet 

ändra patentets lydelse på så sätt att det omfattar något som inte haft stöd i 

de s.k. grundhandlingarna. Det som kryptiskt i doktrinen kallas 

                                                 
3 25 § 1 st. 1 p PL 
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grundhandlingar definieras i 21 och 23 §§ PK. Som en följd av detta stadgas 

vidare i 20 § tredje stycket att patentet inte får ändras såtillvida att dess 

skyddsomfång blir större än det varit i grundhandlingarna. 

 

2.2 Inskränkande ändringar av patentkrav efter 
invändningsperiodens utgång 

2.2.1 Allmänt om tillåtligheten av ändring av patentkrav 
efter invändningstidens utgång  

Det finns också en rätt för patenthavaren att inskränka patentets 

skyddsområde efter det att invändningstiden löpt ut. Precis som fallet är före 

invändningstidens utgång, så krävs att någon gör en invändning mot 

patentets giltighet. Grunderna för sådan ogiltighet är desamma som före 

invändningstidens utgång. Medan detta invändningsförfarande sköts i 

administrativ ordning före invändningstidens utgång, så sköts det vid 

allmänna domstolar efter invändningsperiodens utgång.  

Rätten att få patentkraven ändrade existerar men är inte lika explicit. 52 § 

PL ser i förstone ut som en kopia av 25 § PL, men stadgandet innehåller en 

väsentlig skillnad. 52 § PL ger inte omedelbart för handen att en 

inskränkande ändring av patentkraven är möjlig. Det finns emellertid en rätt 

för patenthavaren att inskränka patentets skyddsomfång även i dessa fall. 

Vad som däremot inte är klart är i vilken omfattning inskränkande ändringar 

är möjliga, samt hur dessa skall göras. 

 

Det första mest uppenbara sättet som finns till hands i PL är 

avsåendeinstitutet. Denna rätt stadgas i 54 § PL. Avståendet sker i 

administrativ ordning och är snabbt. För patenthavaren är detta 

handlingsalternativ sällan aktuellt. Möjligheterna att inskränka patentet 

genom avstående är begränsade även om de inte enbart kräver ett totalt 

avstående av patentet. Ett avstående kan också avse en del av ett patent. En 

viktig fråga är hur pass liten del av ett patentkrav som kan anses bli föremål 
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för ett avstående. Härvid hade det varit att föredra ur patenthavarens 

perspektiv, om man kunde avstå från en del av skyddsomfånget genom att 

formulera om delar av patentkraven, så att skyddsomfånget minskade. 

Denna möjlighet finns emellertid inte enligt 54 §. Enligt förarbetena4 anges 

explicit att stadgandet endast varit avsett att ge patenthavaren en möjlighet 

att backa från hela patentet eller ett eller flera hela patentkrav. Lagstiftaren 

har alltså inte menat att ge patenthavaren en rätt att inskränka ett patents 

skyddsomfång genom avståendeinstitutet. Avståendeinstitutet kan dock vara 

attraktivt för patenthavaren om denne inser att patentet behäftat med en 

ogiltighetsgrund. Något som skiljer avståendeinstitutet från 

ogiltigförklaringen är att ett avstående är gällande ex nunc. 5  

Ogiltigförklaringen gäller emellertid ex tunc. Denna skillnad kan ha stor 

betydelse för patenthavaren. Om t.ex. patentet är gammalt och 

patenthavaren har för avsikt att stämma konkurrenter för intrång är han 

beroende av att han kan hävda skydd för uppfinningen vid 

intrångstidpunkten.6 Det kan han inte göra i det fall patentet blivit 

ogiltigförklarat. Om patenthavaren efter intrångstidpunkten kommer på att 

patentet är belastat med en ogiltighetsgrund är det förmodligen bättre att 

avstå från patentskyddet för att sedan kunna kräva skadestånd från 

intrångsgöraren. En annan sak är emellertid att den påstådda intrångsgöraren 

genstämningsvis kan hävda att patentet var ogiltigt vid det påstådda 

intrångstillfället. Skulle denna genstämningsvis anförda invändning få 

framgång kommer patentet att bli ogiltigt ex tunc fastän patenthavaren redan 

avstått från patentskyddet.  

Avståendeinstitutet kan alltså avfärdas som ett sätt att ändra ett patentkrav. 

Kvar finns då endast möjligheten att ändra patentkraven i samband med 

prövningen om ett patents giltighet. Denna prövning görs som ovan antytt 

vid allmänna domstolar.7 Liksom fallet är med ändring under 

invändningsperioden kan ändringen endast vara inskränkande i förhållande 

                                                 
4 NU 1963:6 s. 325 
5 Jacobsson m.fl. Patentlagstiftningen, s.272  
6 Se 58 § PL 
7 Hur detta kan göras och de processuella förutsättningarna för detta redovisas under 
kapitel 3 
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till patentets skyddsområde. Kvar finns dock frågan om hur patenthavaren 

får ändra patentkraven. Frågan var uppe till behandling redan när förslaget 

till vår nuvarande patentlag lades fram av en samnordisk utredning8. 

Utredningen föreslog att ändring av patentkrav skulle vara möjlig i en 

process vid allmän domstol. Domstolen skulle enligt utredningsförslaget 

kunna ändra lydelsen i patentkrav. Några mer specifika inskränkningar i 

denna rätt föreslogs inte. Efter invändningar från det PRV ansåg emellertid 

departementschefen i propositionen9 att utrymmet för en domstol att 

omformulera patentkrav skulle inskränka sig till att avse endast ”helt enkla 

fall”. Ett förtydligande av detta allmänna ställningstagande hänsköt 

departementschefen åt praxis. Något förtydligande av detta 

ställningstagande kom emellertid inte i domstolarnas praxis. Frågan kom 

upp igen i regeringens proposition 1977/78:1 Del A. I denna intogs samma 

principiella hållning som 11 år tidigare. Departementschefen angav 

emellertid några typfall, vilka alltid kunde anses vara helt enkla. Som 

exempel nämndes att bestämningar i beskrivningen kunde läggas till 

patentkraven om detta gjordes för att åstadkomma en erforderlig precisering 

av patentkraven. Departementschefen ansåg emellertid inte att detta med 

hänsyn till tredje mans intresse skulle tillåtas i andra fall, eftersom detta inte 

skulle vara förenligt med 39 § PL.  

39 § PL definierar patentets skyddsomfång. Kopplingen till 39 § PL 

förefaller rimlig och naturlig. Kan ett patentkrav endast tolkas med hjälp av 

beskrivningen, så bör inte heller en inskränkande ändring tillåtas om denna 

inte har direkt stöd i beskrivningen. Det som nu sagts bör enligt min 

uppfattning även gälla tvärt om. Om man vid tolkning av ett patentkrav får 

beakta andra tolkningsdata än beskrivningen, så bör också en inskränkande 

ändring av ett patentkrav få ske i samma omfattning. Inte minst måste denna 

rätt finnas för att just tillgodose tredje mans behov av att kunna utläsa ett 

patents skyddsomfång ur patentkraven.10 För att kunna bedöma huruvida en 

                                                 
8 NU 1963:6 
9 Prop. 1966:40 s. 193 
10 Grennberg verkar också ha varit inne på denna tankegång även om den inte förs lika 
långt som här. NIR 1979 s. 46 ff. 
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dylik tolkning av patentkraven får förekomma i svensk rätt, måste en kortare 

exposé göras i ämnet. 

2.2.2 Om tolkningen av patentkrav  

Grundläggande än i dag är att patentets skyddsomfång bestäms av 

patentkraven. Intressantare blir det emellertid om man analyserar andra 

meningen av 39 § PL. I detta stadgande anges att man för förståelse av 

patentkraven må hämta ledning från beskrivningen. Departementschefen 

uttalade vid avgivande av propositionen till PL att i den mån beskrivningen 

eller andra tolkningsdata tillgreps vid tolkningen av ett patent, skulle detta 

endast göras för att ge uttrycken i patentkraven en erforderlig precisering. 

Det vi finner här är alltså en regelrätt spegelbild till uttalandena i anslutning 

till ändringsfrågan. Redan här ger alltså departementschefen ett visst 

utrymme att kunna beakta även andra tolkningsdata än just beskrivningen 

vid tolkning av patentkrav. Ordalydelsen i 39 § PL ger emellertid ett 

betydligt större utrymme för att beakta även annat vid tolkningen av 

patentkraven. För det första anges att man för förståelsen av patentet kan 

hämta ledning från patentkraven. Innebörden av ordet förståelse är en helt 

annan än innebörden av ordet tolkning. Ordvalet antyder att den som skall 

”tolka” patentet inte enbart skall göra detta rent objektivt utifrån 

patentkraven utan också att tolkaren skall förstå vad uppfinnaren menat. 

Med denna ordalydelse kan man t.o.m. få uppfattningen att man skall titta 

på resultatet av patentet, produkten, för att utröna vad uppfinnaren menat. 

Detta är emellertid en tolkning av stadgandet som inte torde ha något stöd i 

gällande rätt. 

 

Vidare används ordet må i 39 §, andra meningen PL. Detta ordval är mycket 

intressant då inte heller denna formulering utesluter andra tolkningsdata än 

beskrivningen. Ordvalet ger snarare för handen att beskrivningen inte 

behöver användas. Denna ståndpunkt förefaller ha fått stöd i doktrin av 

Niklas Bruun.11 Denne går till och med så långt att han kallar stadgandet i 

39 § PL en rättsprincip snarare än en rättsregel som olyckligt nog fått en 
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rättsregels form. Enligt Bruuns uppfattning skall inte 39 § PL utesluta 

möjligheten att använda sig av andra tolkningsdata för att tolka patentkraven 

och därmed påverka patentets skyddsomfång. Godenhielm å sin sida anser 

att de svenska förarbetsuttalandena om de begränsade möjligheterna att 

även åberopa andra tolkningsdata för att förstå uppfinningstanken till och 

med är klart oförenliga med EPC, särskilt vad gäller artikel 69 och det 

därtill knutna tolkningsprotokollet.12 I detta anges att artikel EPC inte har 

avsetts innebära ett påbud av en sträng bokstavstolkning av patentkraven 

och att ledning därför endast skulle få hämtas från beskrivningen. Inte heller 

har syftet varit att endast göra patentkraven och beskrivningen till tomma 

riktlinjer för vad uppfinnaren åsyftat. Istället förordas en mellanväg mellan 

dessa extremer.13 Det förefaller således att vara ett rimligt antagande att 

gällande svensk rätt ser annorlunda ut i dag vad gäller tolkning av patent än 

vad departementschefen stipulerat i propositionen. Utrymmet för tolkning 

av patentkrav är betydligt större än att endast tolka patentkravens och 

beskrivningens språkliga dräkt. Snarare är det uppfinningstanken som sådan 

man måste finna vid en tolkning, givet att denna inte strider mot den 

språkliga dräkt som valts. Det är trots allt uppfinningstanken som sådan och 

inget annat som patentinstitutet är avsett att skydda. Patentinstitutet skall 

inte skydda det svenska språkets användning. Sedan må det vara sin sak att 

en patenthavare inte skall kunna tillgodoräkna sig en vag och tvetydig 

skrivning i patentkraven för att erhålla ett tilltaget skyddsomfång. Genom 

PRV: s granskning av patentansökningar torde emellertid risken för en dylik 

framgångsrik strategi vara minimal.  

Praxis på området har dock knappast, i de få fall som finns, visat på några 

ansatser att följa utvecklingen i EPC. Snarare är det så att svenska domstolar 

stundom har tenderat att fokusera just på den språkliga dräkten i stället för 

att utröna vilken uppfinningstanke som ligger bakom patentet. Stockholms 

tingsrätts avdelning 7 har t.ex. tillämpat den avtalsrättsliga principen om 

                                                                                                                            
11 Bruun, Niklas NIR 1990 s. 164  
12 Godenhielm, Patentskyddets omfattning, s. 228 f. 
13 Reviderat november 2000 
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tolkning contra stipulatorem. 14 Användningen av denna tolkning ter sig 

ytterst olämplig inom patenträtten. För min egen del kan jag bara se någon 

nytta i denna tolkningsregel för de fall då någon granskning gjorts av 

patentansökan. Med tanke på att Patent- och registreringsverket i dag 

granskar samtliga patentansökningar verkar emellertid tillämpningen av 

principen långsökt.  

 

I detta sammanhang måste konstateras att det finns en rikhaltig praxis i 

Europa och i Sverige som möjliggör ekvivalenstolkning av patent. 

Ekvivalenstolkning innebär att patentet inte endast skyddar det som explicit 

framgår av patentkraven. Patentets skyddsomfång omfattar också det som 

för fackmannen kan anses vara näraliggande patentets faktiska 

skyddsområde. Visserligen har svensk praxis avseende ekvivalenstolkning 

inte varit särdeles omfattande.15 Konstateras kan emellertid att 

ekvivalenstolkningen är en del av den svenska rättsordningen, en ställning 

som förstärkts genom Sveriges tillträde till den europeiska 

patentkonventionen. Uttalanden från departementschefer visar att EPO: s 

praxis vid tillämpningen av den europeiska patentkonventionen även skall 

återspeglas i svensk rätt.  

 

2.2.3 Avslutande synpunkter 

Vilka slutsatser kan då dras rörande rätten att ändra patentkrav mot 

bakgrund av föregående kapitel? Till att börja med kan man konstatera att 

tredje man redan i dag får acceptera att patent tolkas med hjälp av andra 

tolkningsmedia än patentbeskrivningen. Ett patent kan få ett ändrat 

skyddsomfång genom att man t.ex. använder sig av korrespondens i 

samband med patentansökan, ritningar etc. vid tolkning av patentet. Man 

måste också konstatera att språket inte alltid räcker till för att beskriva 

uppfinningstanken i ord. Inte heller är det rimligt att den som söker patentet 

skulle gå miste om detsamma enbart av den anledningen att han vid 

                                                 
14 DT 67/83, T7-144-82, refererat i Westlander, Patent, 261 ff. 
15 Se Domeijs artikel i Patent Eye 3/2003 s. 18 ff. för en större exposé i detta ämne. 
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prioritetstidpunkten inte kunde sätta de ord på uppfinningstanken, som med 

facit i hand sedermera kan komma att betraktas som exakta ord. Allt detta är 

sådant som beaktas vid tolkning av patentet och det bör därför de lege 

ferenda inte heller vara orimligt att ge en patenthavare rätt att ändra lydelse i 

motsvarande mån för att skapa klarhet. 

 

Som ovan antytt kan en ändring av ett patentkrav gestalta sig på olika sätt. 

Lagstiftaren tycks emellertid inte gjort någon större skillnad mellan dessa 

två sätt att förändra patents skyddsomfång. Istället har man sökt att göra en 

helhetslösning av frågan. Nämligen att ändring endast skulle vara tillåten i 

helt enkla fall med hänsyn till tredje man. I detta fall är emellertid en 

helhetslösning olämplig. Det vanligaste sättet att göra inskränkande 

ändringar av patentkrav är att man slår samman huvudkravet med ett eller 

flera osjälvständiga krav. Dessa fall ter sig enligt min uppfattning alltid som 

helt enkla eftersom man här inte behöver använda sig av några perifera 

tolkningsdata, här finns de inskränkande bestämningarna i det beviljade 

patentet. Skyddsbehovet av tredje man är i detta fall redan tillgodosett, 

eftersom underkravet funnits hela tiden. Dessutom torde det vara ett rimligt 

antagande av tredje man att patentets skyddsområde alltid åtminstone borde 

ha ett skyddsområde omfattande huvudkravet sammanslaget med ett eller 

flera underkrav.  

Situationen ter sig emellertid annorlunda om preciseringen istället önskas 

genom upplyftande av sådant som annars är dolt för tredje man i mer 

perifera tolkningsdata, t.ex. enstaka bestämmande ord. Här skulle 

argumentet kunna framföras att ändring inte skulle vara möjlig eftersom de 

tolkningsdata som visade det egentliga skyddsområdet var dolda för tredje 

man. Eftersom det numera verkar vara i sin ordning att använda andra 

tolkningsmedia än patentbeskrivningen vid tolkning måste möjligheten för 

patenthavaren att ändra patentets lydelse med hjälp av sådana tolkningsdata 

ha ökat i motsvarande.16 Patentet kan dock aldrig ändras i utökande 

                                                 
16 För denna åsikt se också obiter dicta Svea Hovrätts dom av den 14 oktober 2003 (T 
3125-99) 
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riktning17 genom åberopande av att det ändå ges ett större skyddsomfång 

med en tillämpning av ekvivalenstolkningen. Visserligen måste det alltjämt 

finnas ett noggrant beaktande av tredje mans intresse vid såväl tolkning som 

vid omformulering av patentkrav. Om åberopandet av dessa ytterligare 

tolkningsdata endast skulle vara tillåtna vid tolkning av patentkrav och inte 

vid ändring av desamma skulle detta leda till ytterligare osäkerhet för tredje 

man. Patentets skyddsomfång ökas ju inte utan inskränks genom beaktande 

av relevanta tolkningsdata som redan används vid tolkningen av patentets 

skyddsomfång. Dessutom talar övervägande processekonomiska skäl för att 

det bör vara tillåtet att ändra kraven till något mindre. Med detta gjort 

behöver inte någon ny prövning göras från process till process om ett 

patents skyddsområde.  

Praxis på området är mycket sparsam men några huvudlinjer kan trots allt 

skönjas i vilken mån dylika omformuleringar har accepterats av domstol. 

Högsta domstolen har inte behandlat frågan hittills, varför endast en 

handfull avgöranden från underrätterna finns att tillgå. Till att börja med kan 

konstateras att domstolarna tar rätten för patenthavaren att förändra 

patentkraven för given. Det domstolarna genomgående har bedömt är om 

det i det konkreta fallet har varit fråga om ett ”helt enkelt fall”. I 

Westlanders genomgång av praxis i Stockholms tingsrätt avdelning 7 

sammanfattas dessa helt enkla fall i fyra kategorier.18 För det första finns de 

fall där fråga är om en uppenbar felskrivning. För det andra är det fall som 

innehåller klara överbestämningar. För det tredje tas fall upp, där en 

inskränkande bestämning hämtas från beskrivningen för att ge patentkravet 

en erforderlig precision. Slutligen anges de fall där det finns en alternativ 

bestämning i patentkravet, som inte har någon motsvarighet i beskrivningen. 

Med Westlanders uppräkning synes domstolarna hålla fast vid det gamla 

förarbetsuttalandet. Vidhållandet av den i förarbetena förespråkade linjen i 

praxis har förmodligen lett till att patent som egentligen borde vidhållas 

istället har offrats. Svenska domstolars hållning torde också medföra större 

                                                 
17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma huruvida patentets skyddsomfång i ny lydelse 
omfattar annat eller mera än den tidigare lydelsen är prioritetsdagen för patentet. (Svea 
HovR T 1248-98 Bristol-Myer Squibb Company / Aventis Pharma S.A.)  
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svårigheter för tredje man att överblicka ett patents verkliga skyddsomfång, 

vilket i förlängningen leder till onödiga processer och höga 

processkostnader för de inblandade.  

Särskilt allvarligt kan detta också sägas vara då svenska domstolar har att 

handlägga ogiltighetsmål rörande Europa patent. En enkel jämförelse av 

omformuleringsfrågans behandling i konventionsstaterna ger vid handen att 

den restriktiva svenska hållningen är ovanlig. I många av 

konventionsländerna finns möjligheter för patenthavaren att på frivillig 

basis inskränka sitt patent på administrativ väg. Denna möjlighet finns t.ex. i 

England, men också i Danmark och Norge.19 De två sistnämnda länderna 

tjänar till intressanta exempel eftersom dessa länders patentlagar tillkommit 

som ett resultat av den samnordiska utredningen.20 

 

Patentprocessutredningen21 har med stöd av PRV föreslagit en administrativ 

ordning för ändring av patentkrav.22 Vidare har det antagits ett tillägg till 

EPC (som inte trätt i kraft än), där art 138 ändras och art. 105 a-c tillskapas. 

Dessa artiklar möjliggör en administrativ förändring. Har 

domstolsförhandlingar inletts skall patenthavaren ha rätt att ändra kraven 

vid domstol. För europapatent torde domstolarna ha en skyldighet att följa 

EPO: s administrativa praxis även om prövningen görs i Sverige. När 

patentkraven ändrats skall de ändrade kraven utgöra basen för domstolens 

prövning.23  

Fastän dessa föreslagna ändringar av EPC förelåg vid tiden för 

Patentprocessutredningens arbete har dessa inte beaktats. Det svenska 

förslaget sätter i likhet med EPC stopp för administrativ ändring av 

patentkrav om en tvist uppkommit rörande patentets giltighet.24 Allvarligare 

är att man inte i utredningen föreslår att ändring av patentkrav skall kunna 

ske också i fall som inte fram till nu har betraktats som helt enkla. I sådant 

                                                                                                                            
18 Westlander/Törnroth, s. 306 f. 
19 SOU 2001:33, s.122 
20 NU 1963:6 
21 SOU 2001:33, s. 125 
22 Se 40a § i föreslagen ändring av PL. 
23 se art. 138.3 EPC 
24 Se 40a §, 2 st. i föreslagen ändring av PL. 
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fall skulle svensk lag vidhålla den svenska restriktiviteten för rent svenska 

patent, medan Europa patent skulle kunna ges en annan bedömning. En 

dylik differentiering av internationell och svensk patenträtt skulle leda till 

att patenthavare skulle ha olika rättigheter vid samma forum beroende på 

om han stod inför rätten med ett svenskt patent eller ett Europa patent. 

Denna differentiering medför också att det som nu sagts rörande 

möjligheterna att ändra patentkravs lydelser i dag, kommer att behöva 

användas även i fortsättningen, åtminstone för de rent svenska patenten.  

Lennart Törnroth anmärker intressant redan 1995, att Sverige kommer att 

nödgas ändra sin syn på denna sak senast i samband med sin anslutning med 

den Europeiska unionen.25  

  

Mina slutsatser de lege ferenda är att patenthavaren alltid skall ha en rätt att 

inskränka ett patents skyddsområde genom att slå samman huvudkravet med 

ett eller flera underkrav, då dessa fall alltid skall anses vara helt enkla. 

Vidare måste patenthavaren ha samma rätt att inskränka patentets 

skyddsområde genom att lägga till bestämningar från olika tolkningsmedier, 

som han annars får åberopa när patentet skall tolkas. Detta synes bäst 

tillgodose behoven av processekonomi, skyddet för tredje man och 

rättslikhet med övriga konventionsparter i den europeiska 

patentkonventionen och i förhållande till den i EPC självt. 

De slutsatser som ovan formulerats verkar också behålla sin aktualitet om 

föreslagna ändringar leder till ändringar i PL, åtminstone vad gäller svenska 

patent.  

                                                 
25 Westlander/Törnroth, s. 307 
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3 De processuella problemen 

3.1 Allmänt  

I föregående kapitel har jag kartlagt i vilken mån det finns ett patenträttsligt 

utrymme att ändra patentkraven i inskränkande riktning. Oavsett hur pass 

stort detta utrymme är i dag, kan det konstateras att det faktiskt finns en rätt 

att ändra patentkrav och därmed patents skyddsomfång efter det att det 

registrerats. Problemet är emellertid endast delvis löst. Patenthavaren har en 

patenträttslig möjlighet att förändra patentkraven, men finns processuella 

regler som möjliggör ett oinskränkt utövande av denna rätt? Frågan blir 

aktuell för patenthavaren när någon väcker talan om patentets giltighet. Det 

kan vara i ett mål om patentets giltighet eller i en genstämningsvis anförd 

ogiltighetstalan till ett mål om intrång i patentet. I det följande granskas de 

processuella möjligheterna för en patenthavare att genomföra en ändring av 

patentkrav. 

 

3.2 Klassificeringen av dispositionen 

Till att börja med måste fastslås vad patenthavarens begäran om ändrad 

lydelse av patentet är för någon typ av rättshandling. Klassificeringsfrågan 

är av central betydelse för olika argumentationslinjer, vilka kan påverka 

bedömningen av frågan inte minst i högre rätt, men även i 

rättegångskostnadshänseende. 

Man står här inför olika möjliga klassificeringar. En första tanke är att 

handlingen skulle kunna klassas som en rent civilrättslig handling. Att 

notera är att den civilrättsliga dispositionen, ändringen av patentkrav, 

kommer till uttryck genom en processrättslig handling, ett yrkande. 

Eftersom den civilrättsliga handlingen av lagkrav inte kan företas någon 

annanstans utanför domstolen måste alltså de processrättsliga reglerna 

tillämpas på dispositionens processrättsliga uttryck. Bland de regler som då 

skall tillämpas finns preklusionsreglerna.  
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Här uppkommer dock ett problem för patenthavaren För att den partiella 

giltigheten skall kunna prövas krävs alltså att detta måste yrkas och backas 

upp med motfakta. Såväl nya yrkanden, som nya rättsfakta är att betrakta 

som nya omständigheter, vilka som bekant skall prekluderas i vissa fall 

enligt RB 50:25.26 Som vi skall se nedan finns det utrymme för att 

argumentera varför detta yrkande och de relevanta motfakta inte skall anses 

vara nya omständigheter.27  

För det första skulle yrkandet och aktuella motfakta kunna tänkas ligga 

inom ramen för det ursprungliga avgivna svaromålet. Med stöd av principen 

maius includit minus kan argumenteras för att domstolen också skulle ha att 

beakta frågan om patentets partiella giltighet. 

För det andra skulle dispositionen kunna etiketteras som ett partiellt 

medgivande. I inga av dessa fall torde ändringsfrågan prekluderas i högre 

rätt. I det första fallet skall inte yrkandet prekluderas eftersom detta med 

tillhörande motfaktum skulle ligga inom ramen för det ursprungliga 

svaromålet och alls inte vara någon ny omständighet i processen. I det andra 

fallet skulle ändringen inte prekluderas eftersom det måste stå svaranden 

fritt att närhelst han vill kunna medge ett käromål, givetvis med en 

kostnadssanktion. Att notera i detta fall är att medgivandet kommer att bestå 

av ett positivt handlande (ändringen av patentkraven). Detta bör enligt min 

mening vara möjligt så länge som det går käranden till mötes. 

Patentprocessens partiellt indispositiva natur måste dock medföra att 

domstolen även i dessa fall har att bedöma huruvida det omformulerade 

patentet uppfyller patenterbarhetskriterierna.28

 

Omformuleringsfrågan kan också väcka frågor om ändring av talan och 

återkallelse av talan. Dessa problem kommer emellertid inte att diskuteras i 

fortsättningen, eftersom det förutsätter att patenthavaren är kärande.  

 

                                                 
26 Preklusion i dessa fall verkar ha varit vanligt förekommande i praxis. Se t.ex. Svea 
HovR: s dom 13-Feb-91 nr. DT6. Kommenterat i NIR 1993 s. 338 samt NIR 1993 s. 386, 
samt Svea HovR: s beslut av den 15-Dec-03 i mål T 265-98. 
27 Mer om detta nedan 
28 Mer om dessa frågor nedan. 
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Arbetets fortsatta disposition kommer att fokusera på patenthavarens 

möjlighet att hävda att domstolen faktiskt har en plikt att inläsa ett partiellt 

bestridande i bestridandet av kärandens talan. Avslutningsvis kommer 

preklusionen att diskuteras ytterligare. Patenthavarens möjligheter att medge 

käromålet kommer inte att behandlas ytterligare. Denna möjlighet måste ses 

som en självklar processuell möjlighet för svaranden.29 Att ett medgivande 

tar sig uttryck i en positiv handling torde inte förändra detta 

ställningstagande. 

 

3.3 Domstolens officialprövning i mål om 
patents ogiltighet.  

3.3.1 Allmänt om officialprövningen och specifika 
officialprövningsintressen 

Mål rörande patent sägs ofta vara dispositiva. Detta skulle därför innebära 

att domstolen alls inte skulle ha någon, eller en ytterst begränsad, 

officialprövning.30 Patentmål uppvisar emellertid vissa indispositiva 

inslag.31 Patent rör ju inte ett objekt som innehas rent faktiskt av 

patenthavaren. Patent är istället en skapad rättighet som samhället väljer att 

tilldela patenthavaren. Tvisten rör då inte patenthavarens egentliga objekt, 

uppfinningen, utan snarare samhällets skydd för själva tanken och 

investeringen bakom denna. Eftersom det är samhällets skydd som det 

egentligen tvistas om måste också andra intressen än parternas stå i centrum 

för prövningen. Främst bland dessa andra intressen finns intresset att skydda 

tredje man. Detta tar sig olika uttryck i patentprocessen. Ett exempel på 

detta är begränsningarna för parterna att förfoga över processföremålet. Ur 

ett samhälleligt perspektiv är det t.ex. inte önskvärt att innehavaren av ett 

                                                 
29 Det kan emellertid noteras att domstolarna inte förefaller ha tagit notis om detta 
förhållande i fallet Svea HovR : s beslut T-265-98 (Fibervävsbehållare), meddelat 2003-12-
15, trots patenthavarens påpekande om detta i inlagor till HovR: n. 
30 Hector, s. 91 
31 Jacobsson m.fl. Patentlagstiftningen, s. 328 samt SOU 1983:35 s. 188 
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patent behäftat med en ogiltighetsgrund, kan förlika sig ur processen.32 Om 

förlikning var tillåten i dessa fall skulle patenthavaren kunna komma 

överens om en omformulering av patentkraven som passade patenthavaren, 

men som inte var patenterbara. Om så var fallet skulle det finnas en risk att 

patenthavaren skulle anlita en bulvan för en skenprocess, vilken skulle 

utmynna i en förlikning. På så sätt skulle patenthavaren kunna ändra 

patentet innan en ”riktig” process skulle inledas. Av dessa anledningar är 

patentprocessen till viss del indispositiv. Tredje man måste kunna lita på 

patent som meddelats. När patentet dessutom blivit föremål för prövning av 

dess giltighet, har tredje man än högre anledning att lita på patentets 

avfattning och möjliga tolkning. 

 

Det samhälleliga intresset att minska processkostnaderna spelar heller inte i 

sig en obetydlig roll. För det fall att ett yrkande om partiell giltighet inte 

skulle anses ingå i ett totalt bestridande av ett ogiltighetsyrkande, skulle 

svaranden behöva: 

1 yrka partiell giltighet, 

2 åberopa motfakta som visar på att patentet är 

giltigt i denna del33, samt 

3 föreslå möjliga lydelser för inskränkt lydelse, 

som alltjämt är patenterbara. 

Allt detta skulle leda till förlängda processtider och kostnader.  

Något som ytterligare talar för en officialprövning i denna typ av fall är 

domens rättskraft. Avgörande för domens rättskraft kommer något förenklat 

att vara vad som yrkats och på vilken grund, precis som i vilket annat 

civilmål som helst. När det gäller rättskraften i mål om patents ogiltighet är 

situationen något annorlunda jämfört med andra civilrättsliga mål. Om en 

ogiltighetstalan skulle vinna bifall, kommer rättskraften i sig bara att röra 

det som parterna yrkat och de grunder som tagits upp. Verkan av det som 

rättskraftigt avgjorts kommer emellertid att innebära att det ogiltigförklarade 

                                                 
32 Karnell, Patent och skiljedom s. 328, se också Westbergs kritik mot de där framförda 
åsikterna, Domstols officialprövning, s. 467 
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patentet är ogiltigt ex tunc. Det får alltså verkan också mot tredje man, 

oavsett om denne är licenstagare eller konkurrent.  

Om ogiltighetstalan ogillas kommer rättskraften endast att omfatta de 

omständigheter och den käranden som anförts till stöd för patentets 

ogiltighet. En kärande kan därför alltid komma igen med nya rättsfakta som 

kan medföra patentets ogiltighet. Rättskraften i dessa fall omfattar inte 

samma rättsföljd om denna inte är på väsentligen samma grund med samma 

kärande.34 En annan kärande har också rätt att få patentets giltighet prövat 

även om grunden för ogiltighetsyrkandet är på väsentligen samma grund.  

Effekterna av rättskraften beror på vem som vinner målet. Konstateras kan 

dock att om en patenthavare inte ges möjlighet att inskränka ett patents 

skyddsområde så att det som alltjämt är patenterbart kan få ett kvarvarande 

skydd, så kommer även detta att omfattas av rättskraften om han förlorar, 

vilket knappast vore önskvärt ur ett samhälls perspektiv.35  Käranden kan 

återkomma med nya argument för att få patentet ogiltigförklarat. Detta talar 

också enligt min mening för att officialprövningen i patentmål måste 

bedrivas till förmån för patentet. Rättskraften är på sätt och vis baksidan av 

processens ram. Rättskraften skall normalt endast omfatta det som varit 

föremål för processen. Om patentet ogiltigförklaras omfattar rättskraften 

också det som har ett kvarvarande patentvärde. Det måste därför enligt min 

mening vara domstolens uppgift att genom sin officialprövning, tillse att 

patenthavaren ges möjlighet att upprätthålla patentet partiellt. På så sätt 

kommer processen och rättskraften att omfatta lika mycket.  

 

Patenträtten är ett mycket viktigt investeringsskydd. Inte enbart är detta 

investeringsskydd av vikt för den som investerar i forskning utan också för 

samhället. Det är därför också av vikt för samhället att stärka de industriella 

immateriella rättigheterna. Obligatorisk officialprövning av ett patents 

partiella giltighet stärker givetvis detta viktiga investeringsskydd. Samtidigt 

tillgodoses skyddet för tredje man på ett utmärkt sätt, genom att den 

                                                                                                                            
33 Detta förutsätter att man utgår från att dessa motfakta inte är de samma som för den 
totala ogiltigheten, vilket inte behöver vara fallet. 
34 Ekelöf, Rättegång III, s. 152 
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partiella ogiltigheten så tydligt visas genom ändringen av patentkraven. 

Patent som varit föremål för domstolsprövning skulle mer sällan ha en 

annan formulering än vad skyddsomfånget faktiskt motsvarade. Genom 

tolkning kan ett patent få t.o.m. få ett större skyddsomfång utan att tredje 

man kan utläsa detta ur patentkraven. Detta är inte möjligt i 

omformuleringsfallen. Omformulering kan endast inskränka ett patents 

skyddsomfång och göra skyddsomfånget mer specifikt. Detta gör givetvis 

också att tredje man har större möjlighet att avgöra patentets skyddsomfång. 

Den obligatoriska officialprövningen i denna fråga kommer inte heller i 

konflikt med kärandens intressen. Domstolen kommer i de flesta patentmål 

att behöva tolka ett patent. Som visats tidigare kan en sådan tolkning 

innebära en utvidgning av patentets skyddsområde. I detta perspektiv 

kommer en av domstolen föreslagen omformulering av patentet för 

käranden att vara en formell följd av tolkning. 

 

Patentprocessen har en blandad natur. Som vi har sett ovan kräver PL att 

patentprocessen till viss del är indispositiv. Denna blandade natur påverkar 

också RB 17:3. Man kan därför anlägga olika synsätt på RB 17:3 i samband 

med ändringsfrågan. Ett synsätt är att domstolen för att skydda patenträtten 

gör undantag i RB 17:3 och prövar den partiella giltigheten av ett patent 

även om detta inte explicit yrkats. Detta förhållningssätt leder till en 

betydligt större officialprövning i mål om patents giltighet. Ett annat synsätt 

är att domstolen får pröva ändringsfrågan såsom en del av den större frågan 

om ogiltighet. Med den tolkningen skulle prövningen stå i 

överensstämmelse med RB 17:3. I det följande skall undersökas huruvida de 

något förhållningssätten till RB 17:3 kan anses vara rimligare än något 

annat.  

För att patenthavaren skall kunna tillvara ta sina civilrättsliga intressen, 

måste han noga överväga vilka processuella handlingar han måste vidta. En 

viktig fråga i detta sammanhang är att utreda om patenthavaren har 

                                                                                                                            
35 Patentet blir i detta fall ogiltigt ex tunc. 
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åberopsbördan för den partiella giltigheten samt relevant rättsfakta som 

stöder denna. 

3.3.2 Åberopsbördan 

En fråga är vem av parterna i en tvist om ogiltighet som har åberopsbördan 

för att partiell giltighet föreligger eller inte föreligger. Om åberopsbördan 

läggs på patenthavaren, skulle han kunna förlora hela patentet fastän det 

skulle kunna finnas ett stort kvarvarande patentvärde om han inte yrkar 

kvarvarande skydd för det partiella och presterar relevant rättsfakta.36 Denna 

placering av åberopsbördan skulle förvisso kunna vara en god idé med tanke 

på tredje mans intresset, om man i begreppet tredje man inläser endast 

konkurrent. Tredje man kan emellertid också vara licenstagare och 

konsument. Nackdelarna med denna placering av åberopsbördan är alltför 

uppenbara. Patent, som frånsett vissa ogiltiga delar borde ha fått ett 

kvarvarande skydd, blir ogiltiga, vilket också drabbar licenstagare. Detta är 

en lösning som knappast står i god överensstämmelse med samhällets 

intresse av ett fungerande investeringsskydd för uppfinningar.  

En annan lösning är att käranden, som påstår att patentet är ogiltigt, har en 

åberopsbörda för att patentet är ogiltigt partiellt om han inte förmår 

övertyga om total ogiltighet. Denna lösning innebär dock en risk för att ett 

patent kommer att kvarstå, trots att det blott borde vara partiellt giltigt. 

Patentet kan då bli vilseledande för tredje man, eftersom denne inte kommer 

att kunna överblicka patentets verkliga skyddsomfång. 

 

Placeringen av åberopsbördan verkar alltså inte tillfullo lämna ett 

tillfredsställande resultat i dessa fall. Härvid har Westberg föreslagit den 

ovan skisserade lösningen, att domstolen kan göra undantag från RB 17:3 1 

p och döma till partiell ogiltighet även om parternas yrkanden inte exakt ger 

domstolen incitament att göra detta.37 Domstolens officialprövning kan dock 

inte sträcka sig så långt som att kräva en prövning av patentets giltighet i 

fall då käranden egentligen inte lyckats bevisa något alls. I dessa fall skall 

                                                 
36 Enligt Grennberg, NIR 1979 s. 46 ff., har denna metod använts vid Stockholms tingsrätt. 
37 Westberg, Domstols officialprövning, s. 467 
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talan ogillas.38 Att på detta sätt laborera med ett undantag i RB 17:3 1p 

torde på bästa sätt kombinera samhällets behov av investeringar i 

uppfinningar och skyddet för tredje man. Vidare torde lösningen stå i god 

överensstämmelse med patentprocessens mellanställning mellan dispositiv 

och indispositiv rättegång. 

Med tanke på den av Grennberg39 redovisade (och visserligen något 

föråldrade) praxis från Stockholms tingsrätt, ter det sig emellertid säkrast att 

även som patenthavare vara beredd på att åberopsbördan läggs på honom för 

den partiella giltigheten. Patenthavaren måste därför alltid överblicka vad 

som måste åberopas explicit och vad som kan anses följa implicit av det 

som åberopats. Slutsatsen vad beträffar åberopsbördan måste vara att. 

patenthavaren alltid åtminstone måste åberopa sådana motfakta som stöder 

patentets giltighet i sin helhet eller partiellt. Om patentet skall kvarstå 

partiellt måste patenthavaren möjligen åberopa vad som skall kvarstå.  

3.3.3 Svaromålet 

3.3.3.1 Allmänt 
Hur skall då patenthavaren på bästa sätt formulera sitt svaromål? Det bästa 

för patenthavaren skulle egentligen vara att han i första hand bestred totalt, 

och i andra hand bestred partiellt. Det partiella bestridandet måste då 

explicit ange till vilken del patentet skall kvarstå. Patenthavaren måste 

också som vi sett åberopa sådana motfakta som stöder patentets giltighet i 

sin helhet eller partiellt. Dessa motfakta består av sådana omständigheter 

baserade på stadgandena i 1 och 2 §§ PL, d.v.s. sådana rättsfakta som stöder 

att patentet verkligen var nytt och hade uppfinningshöjd när det meddelades. 

På detta sätt skulle han undvika att komma i en eventuellt svår situation.  

Svaromålet får inte vara heller vara vagt. Enligt RB 42:7 skall svaromålet ha 

ett bestämt innehåll. Med detta menas att svaranden klart och tydligt skall 

bestämma huruvida han helt eller delvis medger eller bestrider käromålet.40 

Om inte detta gjorts kan domstolen avge tredskodom.  

                                                 
38 NIR 1979 s. 46 ff. 
39 NIR 1979 s. 46 ff 
40 Prop. 1986/87:89 s. 195 
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Det vanligaste problemet torde inte vara att formuleringarna i svaromålet är 

vaga. Problemet är istället att avgöra om patenthavaren kan backa tillbaka 

och välja en lägre skyddsnivå för patentet under processen och där med 

rädda delar av patentet. Det bästa vore att patenthavaren redan från början 

beaktar risken att han inte kan skydda hela patentet och därför i andra hand 

yrkar att patentet till vissa delar skall kvarstå. På så sätt har han givit 

processen den ram som tillgodoser hans intressen.  

En sådan taktik har dock en psykologisk nackdel för patenthavaren. Om han 

i andra hand framställer ett yrkande om partiell giltighet, kan det verka som 

om han själv visar tvekan inför domstolen, huruvida patentet faktiskt är 

giltigt. Han kan därför stanna vid att endast bestrida käromålet totalt. Vad 

kan då ett totalt bestridande komma att innebära för patenthavarens 

möjligheter att ändra taktik under rättegången om det skulle visa sig att 

domstolen inte alls anser att patentet kan upprätthållas i sin nuvarande 

lydelse? Finns det t.ex. något sätt att yrka partiell giltighet senare under 

rättegången trots att detta yrkande inte tagits upp tidigare? Kommer detta 

totala bestridande att begränsa patenthavarens handlingsfrihet? Han kan 

härvidlag överväga möjligheterna att få till stånd en ändring utan ett 

sekundärt yrkande, kanske i andra instans. För att knyta an till 

officialprövningstemat, blir frågan för patenthavaren om ett totalt 

bestridande av kärandens talan innefattar ett partiellt bestridande av talan 

avseende viss patenterbar del av patentet. Som ovan antytt kan det åligga 

patenthavaren en åberopsbörda för vad som kan kvarstå i patentet, men 

frågan är om inte detta också kan vara en domstolsuppgift. Frågorna är 

således många i anslutning till detta tema.  

 

 

3.3.3.2 Maius includit minus 
RB 17:3 ger en ganska bestämd ram för vad som faktiskt får dömas över. 

Dom får inte ges över annat eller mera än det part i behörig ordning yrkat. 

Ramen för rättegången påverkas dels av en lagtolkning av uttrycken ”annat 

eller mera” och dels av en tolkning av vad parterna har yrkat  
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En tolkning av stadgandet innebär att domstolen får döma över något 

mindre än vad parterna yrkat så länge som det inte blir något annat. 

Westberg förespråkar en tolkning som innebär att inte varje avvikelse från 

det yrkade objektet skulle vara något annat. Istället anser han att stadgandet 

skall förstås så att domstolen har rätt att döma så länge som dom inte ges 

över ett helt annat objekt eller en större del av detta, förutsatt att objektet är 

delbart.41 Man kan därför åtminstone i vissa fall tänka sig att det finns en 

tillämpbar maius includit minus-princip  

 

Ett exempel på tillämpningen av en dylik princip kom i domen NJA 1976 s. 

289. I detta fall hade käranden yrkat skadestånd, medan svaranden å sin sida 

bestred och gjorde en invändning om medvållande. Svarande ansåg att ett 

eventuellt skadestånd med hänsyn till kärandens medvållande skulle jämkas 

till noll. Hovrätten underlät emellertid att pröva huruvida skadeståndet 

kunde jämkas till ett annat belopp än noll och gjorde sig därför enligt 

Högsta domstolens mening skyldig till rättegångsfel. Domen har utsatts för 

kritik med tanke på att den kan ge intrycket av att domstolen fått alltför stort 

inflytande på rättegångens yttre ram.42  

Det finns emellertid en stor skillnad mellan detta fall och mål om patents 

giltighet. NJA 1976 s. 289 handlade om ett tvisteobjekt som var kvantitativt 

delbart, nämligen en fordran på pengar. I patentmål uppkommer frågan om 

föremålet för rättegången kan delas. Till skillnad från tvisteobjektet i den 

refererade domen är tvisteobjektet i patentmål kvalitativt. Flera författare 

har emellertid varit eniga i frågan om att RB 17:3, 1p inte i dessa fall skulle 

ge utrymme för domstolen att döma över den kvalitativt mindre. För att den 

partiella giltigheten skulle vara möjlig att pröva krävs enligt författarna ett 

explicit yrkande om detta från patenthavaren. Därvid har doktrinen hänvisat 

till att mål om patents ogiltighet skulle vara dispositiva.43 Med stöd av de 

ovan refererade officialprövningsintressena och patentprocessens partiellt 

indispositiva natur anser jag att domstolen har att pröva denna fråga ex 

                                                 
41 Westberg, Domstols officialprövning, s. 435 
42 Westberg, Domstols officialprövning, s. 146 
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officio. Inte heller torde ytterligare motfakta behöva åberopas, eftersom 

patenthavaren åberopat motfakta som avser hela patentets giltighet. Bland 

dessa borde åtminstone i de allra flesta fallen även de motfakta som avser 

det partiellt giltiga ingå.  

Om domstolen på detta sätt väljer att ex officio pröva frågan om patentets 

partiella giltighet, utökas tveklöst processens ram. Detta förfarande måste 

därför komma till parternas kännedom.44

3.3.4 Gränserna för officialprövningsrätten 

Som jag skisserat ovan, finns det två huvudsakliga lösningar. Det ena 

resonemanget innebär att domstolen ex officio har att pröva frågan om 

patents partiella giltighet utan yrkande. Den andra går ut på att domstolen 

inte får göra denna prövning utan yrkande, men att ett totalt bestridande ofta 

kan tolkas som ett partiellt bestridande. Oavsett vilken lösning som väljs 

måste frågan ställas hur långt domstolens prövning kan tänkas sträcka sig. 

Lämpligen kan detta resonemang ta sin början i vad som faktiskt skall 

förändras eller partiellt ogiltigförklaras, nämligen patentkraven. Patentkrav 

är en teknisk beskrivning av uppfinningen varmed en sakkunnig skall kunna 

utöva uppfinningen med ledning av patentkraven. Det rör sig således om 

fackuttryck skrivna av tekniker för tekniker. Mål om patents giltighet förs 

inte, såsom fallet är i invändningsprocesser med någon specialsits, utan med 

vanliga jurister. Även om det hade funnits tekniskt sakkunniga i rättens 

sammansättning är det inte säkert att stridspatentet skulle hamna inom 

ramen för deras specialist kompetens. Man kan därför konstatera att 

domstolens officialprövningsrätt i detta sammanhang är mycket 

begränsad.45 Frågan är då om domstolen ex officio skulle ha en rätt att anlita 

en utomstående konsult för att omarbeta kraven så att patentet innebär ett 

mindre skyddsområde korresponderande mot ogiltighetsgrunderna som 

                                                                                                                            
43 Jacobsson m.fl., Patentlagstiftningen, s. 320, Hector, NIR 1955 s. 87 ff, Grennberg, NIR 
1979 s. 46 ff 
44 Westberg, Domstols officialprövning, s. 467 
45 Att observera är att Patentprocessutredningen (SOU 2001:33) föreslår att det skall finnas 
tekniskt kunniga ledamöter i ordinarie domstolssits i patentmål. (se 1 § och 4 § PPL). Detta 
skulle med nuvarande praxis kunna innebära att domstolens officialprövningsrätt faktiskt 
ökar något. 
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anförts i processen.46 Vidare skulle man då kunna fråga sig vad som skulle 

hända om domstolen senare i en annan sittning skulle döma patentet ogiltigt 

i sin helhet p.g.a. att ordvalet exempelvis inte har stöd i grundhandlingarna. 

Skulle patenthavaren i dessa fall få ett skadeståndsanspråk gentemot staten? 

Det säger sig själv att detta vore att utöka domstolens kompetens långt 

utöver vad som är rimligt. Man kan i alla fall sluta sig till att domstolen i 

vart fall torde ha en plikt att använda sig av materiell processledning för att 

föra upp frågan på agendan under rättegången. Sedan kan man tänka sig att 

domstolens officialprövningsrätt i ändringsfrågan kan sträcka sig än längre i 

vissa fall.47

 

Man kommer inte ifrån att domstolen, i dag, är beroende av någon form av 

agerande från parterna. Som tidigare implicerat torde domstolen i de flesta 

fall inte vara kompetent nog att själv konstruera alternativa lydelser för 

patentet. I de fall patentet kräver omformulering i annat än helt enkla fall, 

torde domstolens uppgift stanna vid att konstatera att patentet eventuellt 

skulle kunna upprätthållas med en omformulering av patentkraven och att 

domstolen genom materiell processledning informerar parterna om detta. 

Det torde således i de flesta fallen vara nödvändigt att parterna själva ger 

domstolen alternativa förslag till inskränkande lydelser till patentet48 och att 

patenthavaren får bära risken för den nya lydelsen.  

 

Som ovan antytts kan undantag från regeln att patenthavaren skall föreslå ny 

lydelse för patentkraven tänkas. Så kan t.ex. vara fallet om det som 

egentligen är omtvistat är ett av flera hela patentkrav, i synnerhet om fråga 

är om underkrav, som inte betar ett kvarstående patentvärde. I dessa fall 

kommer huvudkravet inte att drabbas av ogiltighet och det finns 

uppenbarligen ett kvarstående värde i patentet. Inte heller föreligger någon 

kunskapsbrist hos domstolen. Här har man helt enkelt bara att ta bort ett 

ogiltigt underkrav utan en bedömning av tekniska formuleringar.  

                                                 
46 Se 6 § PPL. 
47 Mer om dessa nedan. 
48 Hector, NIR 1955 s. 89  
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Domstolens plikt tillämpa officialprövning är emellertid mer omfattande än 

vad som föreslagits i detta kapitel. Domstolen torde också som vi skall se 

nedan, ha en plikt att ex officio undersöka så att resultatet av prövningen 

alltjämt uppfyller patenterbarhetskriterierna i PL.49.  

 

Det bör enligt min mening vara domstolens uppgift att bevaka att patent 

som faktiskt kan erhålla fortsatt skydd ges möjlighet att få detta. Det måste 

således finnas en obligatorisk ”patenträttsskyddande” officialprövning. 

Denna patenträttsskyddande officialprövning kräver emellertid att undantag 

görs från RB17:3. För att tillvarata båda parternas intressen bör dessa 

underrättas om ramens utvidgande.50

 

3.4 Preklusion 

De ovan anförda argumentationslinjerna har det gemensamt att de medför 

vissa, ur patenthavarens perspektiv, gynnsamma konsekvenser. De 

undanröjer bl.a. preklusionshotet i RB 50:25. I ett nyligen avkunnat beslut 

från Svea HovR har domstolen valt att tillämpa preklusionsreglerna utan att 

ens överväga att ändringsbegäran skulle ha kunna behandlas på ett annat sätt 

rent processuellt än som en ”omständighet” i RB 50:25:s lydelse.51 

Domstolen förefaller inte alls att ens ha övervägt att pröva huruvida 

patenthavarens begäran om ändring av patentkraven skulle kunna anses vara 

en del av det ursprungliga bestridandet. Inte heller berörde man svarandens 

invändning att frågan skulle ses som ett partiellt medgivande av kärandens 

talan. Detta beslut förstärker därmed den bild som jag fått under arbetets 

gång att domstolarna på patenthavarnas bekostnad väljer den enklaste vägen 

ur processen, nämligen att prekludera patenthavarens begäran om ändring i 

enlighet med RB 50:25. Detta görs trots att goda argument kan föras till stöd 

för en obligatorisk prövning av patentets partiella giltighet. 

                                                 
49 Se dock Jacobsson m.fl. Patentlagstiftningen, s. 320 samt 328. 
50 Se Westberg, Domstols officialprövning, s. 467. 
51 T 265-98 (beslut avkunnat den 15 december 2003) 
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För patenthavaren kommer situationen i dessa fall att te sig besvärlig. Gör 

domstolen en bedömning att preklusionsreglerna skulle vara tillämpliga 

måste patenthavaren visa att han haft ”giltig ursäkt” för att han inte åberopat 

materialet redan i tingsrättens prövning. För patenthavaren kan detta vara 

svårt, eftersom skälen att inte åberopa partiell giltighet var hänförliga till 

honom själv. Patenthavaren hade redan i tingsrätten kunnat yrka ett partiellt 

återstående skydd. Att han inte gjort detta beroende på glömska eller 

processtaktik räcker inte för ”giltig ursäkt”.  

 

Helt omöjlig ter sig emellertid inte situationen. En första fråga som kan 

ställas i denna situation är om det egentligen åberopas något nytt? Som vi 

sett ovan är det diskutabelt om ett yrkande om partiell giltighet går utöver 

det ursprungliga yrkandet. Inte heller torde patenthavaren behöva åberopa 

andra eller ens fler motfakta än de som åberopats till stöd för den totala 

giltigheten. De motfakta som åberopats till stöd för den totala giltigheten 

bör i de absolut flesta fallen även täcka de motfakta som behövs för den 

partiella giltigheten. Preklusionsreglerna verkar därför inte ens vara 

tillämpliga på denna situation.  

 

Om domstolen ändock skulle bedöma patenthavarens yrkande om partiell 

giltighet och åberopande av motfakta som nya omständigheter, så kan goda 

skäl anges varför de inte åberopats tidigare. Som jag tidigare diskuterat 

torde det i de absolut flesta fallen krävas att patenthavaren föreslår nya 

ordalydelser till patentkraven. I de absolut flesta fallen finns det inte en 

given alternativ lydelse utan flera tänkbara. Patenthavaren kan i detta läge 

hävda att han inte velat belasta rättegångskostnaderna i onödan genom att i 

andra hand yrka att patentet skulle inskränkas enligt ett flertal olika möjliga 

lydelser. Att på detta sätt belasta processen med alternativa yrkanden som 

eventuellt måste prövas av domstolen torde t.o.m. kunna drabba 

patenthavaren i form av att han skulle få bära en del av 

rättegångskostnaderna. 

Enligt min mening måste också domstolarnas tillämpning av materiell 

processledning få genomslag i denna situation. Jag har i denna uppsats 
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argumenterat för att domstolens officialprövning åtminstone innebär en plikt 

för domstolen att göra patenthavaren uppmärksam på att patentet eventuellt 

kan upprätthållas till viss del. Har domstolen därför givit patenthavaren 

möjlighet att göra patenthavaren uppmärksam på att patentet skulle kunna 

kvarstå med ett snävare skyddsomfång, bör det vara svårare för 

patenthavaren att visa på giltig ursäkt.52 Har lägre rätt inte uppmärksammat 

frågan om partiell giltighet bör frågan alltid få tas upp även i högre rätt. Det 

är enligt min uppfattning orimligt att lägre rätts bristande officialprövning 

skall drabba patenthavaren.53 De lege ferenda ter det sig i detta fall betydligt 

rimligare att återförvisa målet till tingsrätten för förnyad prövning.  

 

Att preklusion i dessa sammanhang är ett förekommande hanteringssätt är 

helt uppenbart. Frågan som däremot måste ställas är huruvida preklusion är 

det mest önskvärda hanteringssättet för dessa frågor. Preklusionen lägger 

helt riktigt ett ansvar på patenthavaren att yrka partiell giltighet i rätt skede 

av rättegången. Preklusion kan dock enligt min mening vara ett diskutabelt 

instrument när det gäller patent, eftersom patentet mycket väl kan ha ett 

stort kvarvarande värde. Det behöver inte heller enligt min mening finnas 

någon konflikt mellan de rättsliga aspekter jag lagt på ändringsbegäran och 

instansordningens princip. För det fall att hovrätten skulle anse att målet 

efter en förändring av patentkravens lydelse inte längre är det samma som 

det som prövades i tingsrätten kan hovrätten helt enkelt återförvisa målet till 

förnyad prövning i tingsrätten.54  

 

3.5 Rättegångskostnader 

Jag har nu tagit upp ett par tänkbara argumentationslinjer för patenthavare i 

ogiltighetsprocesser rörande ändringsfrågan. För att kunna komma fram till 

en genomtänkt processuell strategi för patenthavaren, måste även 

                                                 
52 Se ovan 
53 Welamson, s. 82 
54 Notera dock att HD i praxis slagit fast att återförvisning skall tillämpas med stor 
restriktivitet. 
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konsekvenserna av de olika argumentationslinjerna analyseras. Vi 

återkommer här till klassificeringsfrågan och den betydelse denna kan ha för 

fördelningen av rättegångskostnader.  

Om vi för det första betraktar ett yrkande om partiell giltighet som en del av 

det ursprungligen avgivna svaromålet skulle man kunna tänka sig följande 

fördelning av rättegångskostnaderna om käromålet avslogs. För det första 

skulle man kunna tänka sig att rättegångskostnaderna fördelades enligt 

huvudregeln i RB 18:1. Enligt denna regel skall den tappande parten bära 

kostnaderna själv. Men vem kommer att vara tappande part? Om en ändring 

medges kan visserligen det synsättet anläggas att käranden kommer att 

tappa hela målet. Så är emellertid inte fallet. För att det skall vara någon vits 

med en ändring av patentkraven måste den avse de delar som är föremål för 

ogiltighetstalan. Detta innebär att käranden kommer att få rätt till viss del, 

den del av patentet som frånkännes giltighet genom ändringen. Detta talar 

för att parterna skall dela rättegångskostnaderna. Stöd för detta finns i 

RB18:4. Alltså kommer parterna i dessa fall att få dela på 

rättegångskostnaderna.  

Samma resonemang torde vara tillämpligt om man istället anser att 

patenthavarens yrkande om partiell giltighet är ett partiellt medgivande av 

kärandens talan. Ur ett rättegångskostnadsperspektiv spelar det därför ingen 

roll vilken argumentationsväg som valts.  

 

Något som ytterligare kan påverka rättegångskostnaderna är stadgandet i 

RB 18:6. Stadgandet innebär att rättegångskostnaderna kan användas som 

en sanktion mot en part som varit försumlig i sin processföring. Så som 

försumlig processföring anses att en part har orsakat tidsdräkt och vållat 

motparten ytterligare kostnader. Om patenthavaren framlägger ett yrkande i 

högre rätt om partiell giltighet kommer detta utan tvivel att orsaka tidsdräkt 

och därmed också högre kostnader för motparten. Patenthavaren har därför 

att räkna med att han skulle kunna drabbas av en kostnadssanktion. Denna 

kostnad kan emellertid vara mycket låg i förhållande till den kostnad som 

kan drabba patenthavaren om han förlorar hela patentet. 
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3.6 Domslutet 

Hur skall då domstolen formulera sitt domslut för att detta skall ge till effekt 

att patentkravs avfattning ändras? Den rent formella delen av denna fråga är 

enkel att besvara. Domstolen förändrar patentkravs lydelse genom att ange 

den nya lydelsen för det ändrade kravet/kraven i domslutet. I detta besvaras 

då kärandens yrkande om ogiltighet och patenthavarens yrkande om partiell 

giltighet.  

 

Den materiella delen av frågan är om domstolen har en plikt att pröva 

huruvida det som återstår alltjämt är patenterbart. Denna plikt skulle i så fall 

följa av officialprövningsrätten. Några förarbetsuttalanden eller uttalanden i 

doktrin förefaller inte finnas. Emellertid anser jag att frågan har ett ganska 

självklart svar. Det vore knappast önskvärt att domstolen ens tog ställning 

till frågan om den partiella giltigheten om man inte också granskade om den 

föreslagna delen av patentet alltjämt var patenterbar. Stöd för detta anser jag 

mig också finna i patentprocessens indispositiva natur. Exempel på detta 

skulle vara att patenthavaren yrkar partiell giltighet för det som återstår efter 

beaktande av svarandens invändningar. Har dessa invändningar medfört att 

huvudkravet blir ogiltigt är det knappast möjligt att låta osjälvständiga krav 

erhålla kvarvarande skydd utan särskild prövning. Även här kommer alltså 

det ovan skisserade officialprövningsintresset att spela roll. Domstolen har 

här en uppgift att granska om patentet alltjämt är patenterbart. Exempel på 

detta finns också i praxis. I en nyligen avkunnad dom från Svea HovR 

förklarades ett patent ogiltigt, fastän patenthavaren under processen fick 

ändra patentkraven.55 I detta fall var det fråga om giltigheten av ett patent 

rörande en patienttransport. Patenthavaren yrkade och medgavs en rätt att 

omformulera patentkraven. Detta till trots förklarades patentet med den 

förändrade lydelsen ogiltigt då det uppvisade bristande uppfinningshöjd.  

I det ganska nyligen avgivna betänkandet SOU 2001:33 togs också frågan 

om en materiell patenterbarhetsprövning upp. I detta sammanhang 

                                                 
55 T 3125-99, Svea HovR: s dom den 14 oktober 2003 
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konstaterades emellertid att processekonomiska skäl talade mot en dylik 

prövning, åtminstone om PRV skulle göra densamma. Enligt min mening 

kan det emellertid inte råda tvivel om att en domstol som givits en rätt att 

förändra patents lydelse har en plikt att granska patentets fortsatta 

överensstämmelse med patenterbarhetskraven. Detta måste göras för att 

trygga tredje mans intresse samt att värna patenträtten som sådan. 

Domstolens materiella prövning av patenterbarhetskriteriernas fortsatta 

uppfyllande leder emellertid också till konsekvenser rörande synen på RB 

17:3. Denna prövning av uppfyllandet av patenterbarhetskriteriernas 

uppfyllande kan gå utöver det som parterna i behörig ordning yrkat. Detta 

leder till konsekvensen att domstolen måste göra ett undantag i 

tillämpningen av RB 17:3, precis som ovan skisserat.  

Vid denna patenterbarhetsprövning skall dessutom beaktas att alla 

bedömningar måste göras med prioritetsdagen som utgångspunkt. Detta 

innebär att de omformulerade patentkraven måste granskas utifrån teknikens 

ståndpunkt på prioritetsdagen, d.v.s. från den tidpunkt då ansökan inlämnats 

till PRV. Stadgandet i 14 § PL äger således endast tillämplighet i de fall då 

patent inte ännu meddelats. En ändring gäller således alltid ex tunc. I de 

delar som patentet frånkännes verkan kommer patentet att vara ogiltigt 

redan från prioritetsdagen.56  

 

                                                 
56 Se också SOU 2001:33, s. 127 f. 
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4 Slutsatser 
Patenthavarens rätt att ändra patentkraven i inskränkande riktning finns 

såväl före som efter det att invändningstiden löpt ut. Före invändningstidens 

utgång framgår denna rätt explicit ur lagtext. Efter invändningstidens utgång 

framgår denna rätt endast genom förarbetsuttalanden. Dessa uttalanden ger 

emellertid för handen att det skulle finnas en rätt att ändra patentkraven 

endast i helt enkla fall. Denna mycket restriktiva hållning har motiverats 

med hänsyn till möjligheterna att tolka ett patent och hänsyn till tredje man. 

I de relevanta förarbetena motiveras restriktiviteten av att det inte är möjligt 

att tolka patentet med hjälp av annat än beskrivningen. Tolknings 

möjligheterna ter sig emellertid annorlunda i dag jämfört med då 

förarbetena skrevs. I dag finns möjligheter att påverka patentets 

skyddsomfång genom tolkning t.o.m. i utökande riktning. Detta är möjligt 

genom ekvivalenstolkning. Dessutom har utvecklingen i Sverige och 

utomlands visat att det är möjligt att använda andra tolkningsmedia än 

endast beskrivningen. Nackdelen med tolkning av patentkrav är att 

skyddsomfånget kan ändras utan att tredje man är medveten om ändringen. 

Tolkning är emellertid en godtagen rättsprincip i patenträtten.  

Givet denna bakgrund kan konstateras att förarbetsuttalandet måste tolkas 

om. Eftersom det i dag är möjligt att tolka ett patent i ganska stor omfattning 

även med hjälp av andra tolkningsmedia än beskrivningen, så ter det sig 

enligt min uppfattning mer i linje med det skisserade tredje mans intresset 

att tillåta ändringar i inskränkande riktning. Ändringar av patentkrav skall, 

de lege ferenda, vara möjliga även i fall som inte hittills klassats som helt 

enkla.   

 

Något som också talar för en förändrad syn på ändringsfrågan är 

utvecklingen internationellt. Danmark och Norge har t.ex. infört ett institut 

för att ändra patentkrav i administrativ ordning. Vidare har EPO föreslagit 

en ändring av EPC, innebärande att patenthavaren när som helst under 

patentets livstid har en rätt att förändra dess lydelse. Svensk lagstiftning har 
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i viss mån försökt att följa den internationella utvecklingen men stannat vid 

ett förslag som hamnar mitt emellan. Patentprocessutredningen har 

visserligen föreslagit att en administrativ möjlighet att inskränka ett patent 

skall införas. I likhet med den föreslagna ändringen av EPC får ett 

administrativt ändringsförfarande inte inledas sedan talan om patentets 

giltighet har inletts. Har så skett skall ändring få ske vid domstol. Man har 

emellertid inte i Patentprocessutredningen rekommenderat en ändrad 

hållning avseende möjligheterna att ändra patentkrav vid allmän domstol. 

Skillnaderna kan därför bli mycket dramatiska från land till land när ett 

europapatent blir föremål för en ogiltighetstalan. För svensk del kommer ett 

bibehållande av den gällande restriktiviteten att innebära en differentiering 

från övriga länder i EPC.  

 

Patenthavarens problem inskränker sig emellertid inte endast till de rent 

patenträttsliga frågorna. Patenthavaren kan i tron att patentet lätt kan 

upprätthållas nöja sig med att bestrida kärandens talan totalt. När kärandens 

talan sedan har vunnit bifall i tingsrätten uppkommer frågan om 

patenthavaren kommer att kunna få ett yrkande om partiell giltighet prövad 

av högre rätt. Det processuella hindret består främst av preklusionsreglerna. 

Dessa innebär att patenthavaren inte får föra in yrkandet att patentet 

åtminstone skulle vara giltigt partiellt, eftersom yrkandet och de rättsfakta 

som stöder detta, skulle utgöra nya omständigheter i processen. Detta 

synsätt förefaller också att ha varit vanligt i praxis. Patenthavaren har dock 

möjligheter att argumentera så att preklusionsreglerna inte skulle vara 

tillämpliga.  

 

För det först skulle patenthavarens yrkande om partiell giltighet kunna 

betraktas som ett partiellt medgivande av kärandens talan. Ett medgivande 

kan få göras i vilken instans som helst och kan inte heller få vara föremål för 

preklusion. En annan sak är att patenthavaren får bära 

rättegångskostnaderna, åtminstone till den del som han medgivit talan.  

För det andra kan goda skäl anföras till stöd för en tillämpning av principen 

maior includit minus. Detta innebär att yrkandet om partiell giltighet ryms 
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inom det ursprungliga yrkandet om total giltighet. Med tanke på 

patentprocessens partiellt indispositiva natur har domstolen ex officio att 

beakta detta. Domstolen har ett officialprövningsintresse i dessa fall baserat 

på ett samhälleligt intresse att värna patenträtten. Detta intresse kan delas 

upp i mer specifika delar. Den viktigaste delen enligt min mening är skyddet 

för tredje man. Det är inte önskvärt att patenthavaren skall kunna utnyttja 

rätten att ändra patentkraven genom förlikning. Här måste därför 

domstolens officialprövning innebära att domstolen alltid har att undersöka 

om ett patent kan upprätthållas eller inte. Det ter sig rimligt att domstolen i 

denna prövning också har att bedöma om patentet har fått ett för stort 

skyddsomfång och därmed behöver begränsas till en viss del. Ytterligare 

intressen som stöder officialprövning i patentmål är investeringsskyddet och 

intresset att motverka höga processkostnader.  

Med tanke på domstolens bristande kompetens på olika teknikområden 

måste emellertid officialprövningen av patentets partiella giltighet ha vissa 

gränser. Prövningen torde i de flesta fallen inskränka sig till att innebära att 

domstolen genom materiell processledning förmedlar till parterna att 

patentet kan upprätthållas partiellt. Sedan ankommer det på patenthavaren 

att yrka detta och till vilken del patentet skall vara giltigt. Patenthavaren 

måste givetvis också prestera sådana rättsfakta som talar för att patentet är 

giltigt totalt eller partiellt. De rättsfakta som stöder patentets partiella 

giltighet torde, åtminstone i många fall, vara desamma som de rättsfakta 

som stöder den totala giltigheten. 

Man kan också i några undantagsfall tänka sig att domstolens 

officialprövningsrätt sträcker sig så långt som till att säga exakt vilken 

lydelse som kan upprätthållas. Med hänsyn tagen till patentmålens 

komplexitet och domstolens kompetens torde dessa fall endast vara helt 

enkla omformuleringar. Denna utvidgning av processens ram måste dock 

alltid kommuniceras med parterna.  

För det fall att domstolen inte vill tillämpa maior includit minus-principen, 

eller betrakta ändringsyrkandet som ett partiellt medgivande av talan måste 

patenthavaren förbereda sig på vilka rättsfakta som kan tänkas stöda giltig 

ursäkt. Ett sådant rättsfaktum är att tingsrätten inte ex officio prövat om 
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patentet skulle kunna kvarstå med ett inskränkt skyddsomfång. Ett annat är 

att patenthavaren inte velat belasta processen i onödan med ett sekundärt 

yrkande om partiell giltighet, vilket skulle kräva att han föreslog en mängd 

olika patenterbara lydelser. Om domstolen godtar dessa skäl är det enligt 

min mening lämpligt att målet återförvisas till tingsrätten för förnyad 

prövning med hänsyn tagen till instansordningens princip. Vid en 

tillämpning av principen maius includit minus kan konstateras att 

rättegångskostnaderna kommer att delas.  

 

Domstolens officialprövning i dessa fall inskränker sig emellertid inte 

endast till att avse vad parterna yrkat. Eftersom mål om patents giltighet är 

indispositivt i vissa delar måste domstolen också göra en 

patenterbarhetsprövning av det omformulerade patentet.   

 

Konsekvenserna av de lösningar som föreslagits i uppsatsen är att 

domstolen måste göra ett undantag i tillämpningen av RB 17:3 för att kunna 

uppfylla de officialprövningsintressen som finns. Detta framgår med 

tydlighet först i samband med placeringen av åberopsbördan rörande den 

partiella giltigheten, men också i samband med den prövning av resultatet 

av ändringens fortsatta patenterbarhet. 

Den åsikt jag för med mig från arbetet med denna uppsats är att preklusion 

av en begäran om ändring av patentkraven i högre rätt inte är det enda 

svaret, snarare verkar det vara den sämsta men lättaste lösningen av de 

problem som domstolen ställs inför. Det kommer därför att ligga på 

patenthavaren att se till att man redan från början tillser att man åtminstone i 

andra hand yrkar en kvarvarande partiell giltighet av patentet. Har man inte 

gjort detta verkar patenthavaren kunna argumentera på de ovan stipulerade 

sätten för att få domstolen att pröva frågan även om patenthavaren inte yrkat 

så i första instans.  

Jag avslutar härmed uppsatsen med en förhoppning om att rättsläget i denna 

principiellt viktiga fråga kommer att få en lösning genom lagstiftning eller 

praxis. 
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