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Sammanfattning
Patenträtten omfattas av såväl nationell lagstiftning som internationella
konventioner. Flera plattformar fungerar parallellt med syftet att ge
uppfinnaren en möjlighet att få det skydd han anser sin uppfinning behöva.
Denne kan välja att söka patent på nationell, regional, eller internationell
nivå. I Europa är det den Europeiska Patentkonventionen (EPC) som varit
vägledande för europeisk patentpraxis utveckling. Samtliga EU-stater och
ytterligare ett antal europeiska länder är anslutna till konventionen och har
också anpassat sin nationella lagstiftning efter denna. Dock förekommer det
skillnader i såväl lagstiftningarna som i praxis. Detta har uppmärksammats
av EU, eftersom divergerande patentregler i EU-staterna mycket väl kan
hämma fullföljandet av den inre marknaden och varors fria rörlighet. Med
anledning av detta håller man nu successivt på att harmonisera patenträtten.
Bland annat väntas det komma en patentförordning inom ett par år.1 Dock
har man valt att redan nu gå in och harmonisera patenträtten inom vissa
områden, där det anses vara särskilt angeläget. Ett av dessa är
datorprogramområdet där kommissionen lade fram ett direktivförslag år
2002.

Enligt ordalydelsen i art. 52 (2) EPC är datorprogram exkluderade från
patentering. Trots detta är det idag inga problem att få patentskydd för dator-
programrelaterade uppfinningar. Det beror på att undantaget inskränks av st
(3) som begränsar stadgandet att endast gälla datorprogram ”som sådana”. 

I och med det s.k. Vicom-målet öppnades för patentering av
datorprogramrelaterade uppfinningar i Europa. Detta följdes sedan av en rad
avgöranden från EPOs Board of Appeal (BoA) för att klargöra på vilka sätt
ett datorprogram anses utgöra en patenterbar uppfinning. BoA har valt att
inrikta bedömningen på begreppen ”tekniskt karaktär” och ”teknisk effekt”
för att avgöra om en datorprogramrelaterad uppfinning är patenterbar. Allt
eftersom har begreppen fått en något förändrad betydelse och det råder idag
ingen tvekan om att de har en betydligt bredare definition än för 20 år sedan.
De två senaste avgörandena, IBM I och II, innebär att ett datorprogram kan
vara patenterbart på sin bärare om det medför en potentiell ytterligare
teknisk effekt när det exekveras i en konventionell dator. Detta utgör ingen
egentlig förändring av själva patenterbarhetsförutsättningarna, utan är bara
en ny kravkategori (programproduktkrav) som i praktiken ger ett bättre
skydd för datorprogrammet än tidigare när endast metod- och systemkrav
ansågs vara patenterbara.

Författarens slutsats är att direktivet inte är tillräckligt genomarbetat och att
det är ofullständigt på flera punkter. Kommissionen har i direktivförslaget
valt att frångå EPOs praxis när det gäller programproduktkravet eftersom
                                                
1 Förslag till rådets förordning om gemenskapspatent /* KOM/2000/0412 slutlig - CNS
2000/0177 */.
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man anser att det skulle kunna ge möjlighet att patentskydda datorprogram
som sådana, något som idag skyddas genom upphovsrätten. En sådan
inskränkning skulle emellertid knappast skapa en tillfredsställande
harmonisering av den europeiska patenträtten. Snarare föreligger en risk att
den obalans som redan finns mellan EPOs och nationella domstolars praxis
skulle rubbas ytterligare. Direktivet saknar dessutom ett klargörande av hur
nationella domstolar i framtiden skall förhålla sig till EPOs praxis när EG-
rätten alltmer utökar sitt kompetentsområde till det industriella rättsskyddet. 
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Rights
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WIPO World Industrial Property Organization
WK Wienkonventionen om Traktaträtt
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1 Inledning
De senaste decennierna har den tekniska utvecklingen i den industrialiserade
världen gått i en rasande fart. Datorerna har blivit en självklarhet i var mans
hem, liksom mobiltelefonen, spelmodulen och bredbandsuppkoppligen. För
att utvecklingen skall fortsätta, krävs det att utbytet av varor och tjänster
genererar ett ekonomiskt mervärde. Investerarna behöver göra vinst på sina
produkter för att incitamentet att fortsätta utveckla skall kvarstå. Patentet
har blivit av enorm ekonomisk betydelse för dagens företagare då det ger en
ordentlig riskpremie åt uppfinnaren för att denne skall kunna utnyttja sin
skapelse på mest effektiva sätt.2 Det är därför viktigt att patentreglerna
utformas på ett klart och tydligt sätt. De senaste åren har dock bilden
grumlats av att datorprogram fått en allt viktigare ekonomisk betydelse och
investerarna har insett att dessa behöver ett starkt skydd. Problematiken
ligger i att datorprogram ofta är undantagna från patentering eftersom de
anses tillhöra upphovsrättens område. Trots detta är det idag fullt möjligt att
få ett patenträttsligt skydd för datorprogram såväl i Europa som i USA och
Japan. Genom rättspraxis har domstolarna försökt anpassa rättsläget genom
extensiva tolkningar av lag- och konventionstexter. Vägledande för
utvecklingen i Europa har varit Europeiska Patentverket, EPO, som blivit
allt frikostigare med att tillstå patent på datorprogram. Nu har även
Europeiska Unionen, EU, insett vikten av att klargöra rättsläget. De
nationella lagstiftningarna och rättspraxis ser olika ut och en önskan att få en
rättsenhet inom gemenskapsområdet är stor. Detta har resulterat i att
Kommissionen, den 20 februari 2002, lämnade ett direktivförslag till
Europaparlamentet och Rådet angående en harmonisering av reglerna
angående  patentering av datorrelaterade uppfinningar.3 

1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att göra en jämförelse mellan Kommissionens
direktivförslag KOM(2002)92 och rådande rättsläge inom EPO vad gäller
möjligheten att patentera datorprogramrelaterade uppfinningar. Särskilt
intressant är på vilket sätt de skiljer sig från varandra och vad detta innebär
för patentsökanden.

                                                
2 För en fördjupning i immaterialrättens ekonomiska betydelse se t.ex.  Ove Granstrand, The
Economics and Management of Intellectual Property, Cheltenham 2000.
3 KOM(2002)92, Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om Patenterbarhet för
Datorrelaterade Uppfinningar.
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1.2 Frågeställningar

Ett flertal frågor uppkommer när man ser närmare på direktivförslaget. Den
viktigaste är utan tvekan om de mål och syften som förslaget anger har för
avsikt att skapa ett status quo-läge i förhållande till EPOs praxis eller om det
vill utöka respektive inskränka möjligheterna till patentering av
datorrelaterade uppfinningar. En annan intressant fråga, i vart fall i teorin, är
vilka problem som kan uppstå genom att EU-rätten träder in på området. 

1.3 Disposition och avgränsningar

Uppsatsen inriktas på att redogöra för hur rättsläget ser ut inom EPO,
eftersom de har varit vägledande för utvecklingen angående patent på
datorprogram i Europa de senaste 20 åren. Syftet med direktivet är dessutom
att i mångt och mycket närma sig det regelverk som genom praxis inom
EPO kommit att gälla i EU. De olika EU-länders patentlagstiftning, förutom
Sveriges,  kommer inte att beröras. 

Frågan huruvida patent på datorprogram är det bästa skyddsalternativet eller
inte kommer inte att behandlas eftersom det ligger utanför uppsatsens syfte.
En sådan utredning skulle kräva samma utrymme som en hel
examensuppsats.

Uppsatsen är disponerad enligt följande. Kapitel 2 behandlar
immaterialrättens internationella betydelse med en genomgång av vilka
olika plattformar som  patentsökande kan använda sig av för att uppnå ett
önskvärt skydd. Kapitel 3 presenterar patentinstitutets grundläggande
kriterier. Kapitel 4 innehåller en teknisk genomgång av datorns
grundläggande funktioner, samt en kort redogörelse för det upphovsrättsliga
skyddet för datorprogram. Kapitel 5 utgör en genomgång av
rättsutvecklingen inom EPO vad gäller patentering av
datorprogramrelaterade uppfinningar. Kapitel 6 behandlar det rättsliga
förhållandet mellan EPO och nationell lagstiftning, EU och nationell
lagstiftning och förhållandet mellan EU och EPO. I kapitel 6 behandlas även
svensk patentpraxis utveckling i förhållande till EPOs praxis. Kapitel 7
innehåller en presentation av direktivet samt en jämförande analys mellan
direktivets regler och EPOs praxis. Kapitel 8 ger en avslutande kommentar
med författarens personliga reflexioner kring direktivet.  

1.4 Metod och material 

Eftersom uppsatsens syfte är att göra en jämförande analys mellan två
regelsystem, blir den i stort deskriptiv.  Eftersom patenträtten framförallt har
utvecklats genom praxis har en grundlig analys av relevanta rättsfall
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genomförts för att kunna få en korrekt bild av de aktuella
problemställningarna. 

Det finns rikligt med litteratur, som behandlar mjukvarupatent varför jag har
varit tvungen att vara selektiv vid mitt val av material för att göra uppsatsen
hanterlig. Det material som använts, förutom rättsfall, är juridiska artiklar
och böcker samt relevanta lagtexter och internationella konventioner. En hel
del arbete har dessutom lagts ner på att söka källor via Internet.

1.5 Forskningsläge

Patenträtten befinner sig i ett gränsområde mellan juridik och teknologi
vilket innebär att det krävs en del tekniska kunskaper för att till fullo kunna
sätta sig in i de patenträttsliga frågeställningarna. Det är därför inte underligt
att den rättsvetenskapliga forskningen inom patenträtten är begränsad.
Utvecklingen har skett främst genom rättspraxis från de olika nationella och
internationella patentbesvärsinstanserna. När det gäller patent på
datorprogram har det emellertid kommit två avhandlingar de senaste åren.
Den mest aktuella är Kim G. Hansens doktorsavhandling ”Patentering af
softwarerelaterade opfindelser”, framlagd vid Århus Universitet 2001.
Sveriges bidrag till området består av Henrik Olssons licentiatuppsats
”Patentability and Computer Software in the USA and Europe”, framlagd
vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg 1996. Denna avhandling får
dock främst anses rikta sig mot civilingenjörer med specialkunskap inom
programmering. Här skall även nämnas Keith Beresfords bok ”Patenting
Software Under the European Patent Convention”, London 2000, som är en
mycket bra och utförlig handbok om hur man skall gå till väga för att
utforma patentkrav vad gäller datorprogram.

1.6 Definitioner

I uppsatsen förekommer begreppen datorprogram, mjukvara och
datorprogramrelaterade uppfinningar. Begreppen har i stort sett samma
innebörd och valet av vilket ord som används har framförallt grundats på
språkliga skäl snarare än tekniska eller juridiska sådana. 

När jag i uppsatsen använder ordet uppfinning avser det ordets betydelse
såsom det används i allmänt språkbruk, dvs själva objektet som patent söks
för, och inte den juridiska definitionen. 
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2 Internationella
immaterialrättskonventioner

2.1 Inledning

Den tekniska utvecklingen de senaste 150 åren har medfört ett oerhört stort
behov av skydd för immateriella rättigheter. Dessutom är det nationella
territoriet av allt mer begränsad betydelse när det gäller kultur och teknisk
kunskap. Utbytet av varor och tjänster över gränserna är en självklarhet i
dagens samhälle. Denna utvecklingen medförde tidigt att man insåg
nödvändigheten att tillvarata upphovsmäns och uppfinnares intressen även
internationellt. En rad internationella konventioner har därmed uppkommit,
som skall fungera parallellt med de nationella immaterialrättsliga systemen.
I detta kapitel görs en kort redogörelse för de viktigaste konventionerna.

2.2 Pariskonventionen

Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (PK) kom till redan 1883 och
ratificerades av Sverige 1885. Denna är fortfarande den viktigaste
konventionen inom patenträtten. PK administreras av World Intellectual
Property Organization, WIPO, som är en sk. specialized agency under FN.4

Konventionen innehåller en del grundprinciper som medlemslandet måste
uppfylla. 

- Territorialitetsprincipen, vilken innebär att den nationella lagstiftningen
endast gäller på territoriet. 

- Minimikrav, som den nationella rätten måste uppfylla innan
konventionen kan ratificeras, t.ex. skyddstidens längd. 

- Nationell behandling, vilket innebär att alla medborgare i de
konventionsanslutna länderna (ca 160 st) skall åtnjuta minst samma
rättsskydd som landets egna medborgare. 

En annan viktig princip är regeln om konventionsprioritet. Den tillförsäkrar
uppfinnaren patent i flera länder, eftersom den först ingivna patentansökan i
en konventionsansluten stat inte anses nyhetsskadlig förrän 12 månader efter
inlämnandet.5 Under denna period kan därmed patent sökas i andra länder
utan att den första ansökan utgör hinder. 

                                                
4 Koktvedgaard, M, Levin, M, Lärobok i Immaterialrätt, 6 upplagan, Stockholm 2000, s. 37.
5 Angående nyhetskravet, se nedan kap. 3.2.
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2.3 Patent Cooperation Treaty

PCT, som ingicks i Washington 1970, ger en möjlighet att få en
internationell behandling av en patentansökan där man kan designera de
länder i vilka man önskar ett giltigt patent.6 Handläggning går till som så att
en International Search Authority (ISA) gör en nyhetsgranskning. Efter detta
kan sökanden besluta om att få en internationell förberedande
patenterbarhetsprövning utförd av en International Patent Examination
Authority (IPEA). Det skall nämnas att PRV och EPO är delegerade att
utgöra både ISA och IPEA. Den förberedande patenterbarhetsprövningen är
sedan vägledande vid behandlingen av patent i det designerade landet.7 

Fördelen med PCT-systemet framträder framförallt på det ekonomiska
planet. I och med att en internationell granskning gjorts sparar man stora
kostnader på att granskning inte behöver ske i varje land. Detta förutsätter
givetvis att patentverket i det aktuella landet anser att ett utlåtande från en
PCT-myndighet är tillräckligt, vilket kan variera beroende på vilken ISA
som utfört granskningen. I vissa fall kan t.ex. PRV anse det nödvändighet att
utföra en egen granskning, som givetvis debiteras sökanden. En viktig
ekonomisk aspekt är dock den frikostiga tidsfristen som föreligger vid PCT-
behandling. Reglerna ger sökanden en möjlighet att vänta en tid (mellan 20
och 30 månader från ansökningsdagen) med att besluta om han vill fullfölja
en patentansökan i ett visst land eller inte. Detta innebär att man kan skjuta
upp kostnader för t.ex. översättning, som är en stor del av patentkostnaden.8

2.4 Europeiska Patentkonventionen

En av de för europeiskt vidkommande kanske viktigaste konventionerna på
immaterialrättsområdet är den Europeiska Patentkonventionen, EPC, som
tillkom 1973.9 EPC administreras av EPO som har sitt huvudkontor i
München. Samarbetet kom till på EG-initiativ men är ingen EG-institution,
utan en mellanstatlig organisation tillkommen enligt folkrätten. Detta
innebär att europeiska länder som inte är medlemmar av EU har möjlighet
att tillträda konventionen vilket också skett. Som exempel kan nämnas
Ungern och Rumänien som tillträtt år 2003.10

Syftet med det europeiska samarbetet är att förbilliga patenteringsprocessen,
vilket har slagit mycket väl ut. Redan när 3 länder designerats enligt EPC
blir de administrativa kostnaderna lägre än om uppfinnaren skulle skicka in

                                                
6 Konventionen ratificerades av Sverige 1978 och reglerna står att finna i §§ 28 - 38 PL.
7 Koktvedgaard, Levin, a.a. s. 190 f.
8 Domeij, B, Fokus på Patenträtten, -En introduktion till patenträtten, Stockholm 1997, s.
12.
9 Ratificerad av Sverige 1978.
10 http://www.european-patent-office.org/epo/members.htm 2003-04-28 11:30.
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separata ansökningar i varje land.11 Det skall nämnas här att ett meddelat
patent enligt EPO inte är ett enda patent utan en bukett med patent som vart
och ett får samma rättsstatus som ett nationellt patent i det delegerade
landet. Fortfarande är det dock nödvändigt att översätta patenthandlingarna
till det nationella språket innan ett giltigt patent medges. Detta ökar givetvis
kostnaderna väsentligt och utgör fortfarande ett problem i debatten kring
effektivisering av EPO-förfarandet. 

Konventionen har även medfört att de nationella patentlagstiftningarna  har
närmat sig varandra och blivit mer enhetliga. Detta var egentligen inte
avsikten, men i praktiken spelar EPOs praxis en mycket stor roll vid
nationell rättstillämpning. Förhållandet mellan EPC och nationell rätt
behandlas längre fram i uppsatsen (se kap 6.2).

2.5 TRIPS

Ett i sammanhanget ”ungt” avtal är det så kallade TRIPS-avtalet (Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights) från 1993.12 Detta avtal
kom till inom ramen för GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
p.g.a. svårigheten att få till förändringar inom WIPO.13  TRIPS innehåller en
del viktiga immaterialrättsliga regleringar som går längre än WIPOs, och det
är idag ingen tvekan om att avtalet redan har etablerat sig som en mycket
viktig del i framtida global harmonisering av immaterialrätten. TRIPS-
avtalet administreras av den mellanstatliga organisationen WTO (World
Trade Organization), som ingått ett samarbete med WIPO, där man ställer
sina databaser till varandras förfogande.14

2.5.1 EPOs förhållande till TRIPS

EPOs besvärskammare har nyligen tagit ställning till dess förhållande till
TRIPS. Lämpligt nog var det i två tvillingfall angående patentering av
datorprogram.  I T_1173/97 och T_0935/97 (IBM I och II) ansåg
överklaganden att EPO var tvungna att följa TRIPS-avtalet. Board of Appeal
(BoA) var emellertid av en  något annan åsikt. Först påpekades att EPO inte
är medlem i WTO och ej heller har undertecknat TRIPS-avtalet. Därför är
avtalet inte heller direkt tillämpligt på EPO.15 Vidare tog man upp frågan om
Wienkonventionen om traktaträtt från 1969 (WK) på något sätt kunde ge
vägledning om TRIPS-avtalet skulle följas av EPO eller inte. Även här
                                                
11 Levin, M, EPC och Nationell Patenträtt – Särskilt vad gäller datorprogram, NIR 1991,
not 11 s.198.
12 Ratificerat av Sverige 1994.
13 Koktvedgaard M, Levin M,  a.a. s. 38 f.
14 Olsson, Henry, Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten och världshan-
delsorganisationen (WTO), NIR 1996 s. 85 f.
15 Reasons for Decision  p. 2.1.
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konstaterade BoA att EPO inte heller är ansluten till WK och därmed ej
skyldig att följa denna. BoA konstaterade dock att WK har en avsevärd
auktoritet inom den internationella traktaträtten och EPOs besvärskamrar
har vid åtskilliga tillfällen refererat till principer från sagda konvention. Det
var därför rätt att göra så även i detta fall. Enligt art. 30 WK skall
efterföljande konventioner inom samma rättsområde behandlas lika. BoA
ansåg här att EPC och TRIPS inte överensstämmer tillräckligt med varandra
för att omfattas av art. 30 WK. Dessutom är inte alla EPCs medlemmar även
medlemmar av TRIPS, vilket ytterligare talar emot att TRIPS skulle vara
direkt tillämpligt på EPC.16  BoA ansåg dock att det mest ändamålsenliga  är
att ta hänsyn till TRIPS även inom ramen för EPC, eftersom avtalet har
målet att skapa gemensamma principer inom immaterialrätten, och därmed
även patenträtten.17

Av det redogjorda fallet framgår att BoA valt att poängtera EPCs
självständiga roll vid patenteringsprövningen inom EPO. Dock tar man en
relativt diplomatisk mellanväg när man säger att det givetvis är önskvärt att
ta TRIPS-avtalets regler i beaktande även vid prövningen inom EPO. Detta
gör man dessutom i ganska stor utsträckning senare i rättsfallet. 

Min slutsats är att även om EPO i teorin inte är formellt skyldigt att följa
TRIPS, är det i stort sett oundvikligt i  praktiken och man kommer
antagligen att göra det i allt större utsträckning framöver. 

                                                
16 Reasons for Decision p. 2.2.
17 Reasons for Decision p. 2.3.
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3 Patentinstitutets grunder

3.1 Inledning

Patentinstitutet ser i stort sett likadant ut inom de flesta moderna nationella
och mellanstatliga regelverk. Givetvis finns det skillnader i synen på hur
vissa grundbegrepp skall tolkas, men samtidigt finns det ett brett ekonomiskt
intresse att anpassa sin nationella lagstiftning till en internationell standard.
En kort genomgång görs här för att ge läsaren en inledande förståelse för
patentets grunder. Utgångspunkten tas ifrån art. 52 EPC, som anger de tre
kriterierna: nyhet, uppfinningshöjd och industriellt tillgodogörande.18 Vidare
kommer jag att beröra begreppet teknisk karaktär, som oftast inte
förekommer som ett formellt krav i patentlagstiftningarna men ändock är av
mycket avgörande betydelse vid patenterbarhetsbedömningen. I slutkapitlet
(3.6)  presenteras kort reglerna om vad som är undantaget patentering enligt
art. 52 (2) EPC. 

3.2 Nyhetskravet 

Kravet på att en uppfinning skall vara ny kan verka självklart. Det ligger ju i
en uppfinnings natur att den är ny i förhållande till det som tidigare varit
känt. Enligt art. 54 (1) EPC skall en uppfinning anses vara ny om den inte
utgör en del av teknikens ståndpunkt. Med teknikens ståndpunkt (state-of-
the-art) avses allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom
skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt vid dagen för ansökans
inlämnande. Med allmänt tillgängligt talar man om att en större eller
obestämd krets av personer fått möjlighet att utöva uppfinningen såsom en
fackman skulle utöva den. Nyheten skall dessutom vara global. Detta
innebär t.ex. att en artikel publicerad i en lokal kinesisk tidskrift är
nyhetsskadlig och därmed utgör ett hinder för patentering. Det är också
nyhetsskadligt om uppfinnaren själv t.ex. publicerat en artikel, eller hållit ett
föredrag om sin uppfinning, vilket visar hur viktigt det är att vara försiktig
med vilken information man offentliggör innan patentansökan inlämnats. I
praktiken är det givetvis omöjligt att kontrollera precis allt som på något sätt
gjorts allmänt tillgängligt någonstans på jorden. Patentverken brukar därför
begränsa sig till redan ingivna patentansökningar och den facklitteratur som
finns på området, vilket i de flesta fall borde vara tillräckligt.19 Om ett patent
meddelats trots att nyhetskravet inte varit uppfyllt kan patentet
ogiltigförklaras enligt art. 138 st. 1 (a) EPC. Någon tidsfrist gäller inte, utan
ett ogiltigförklarande kan ske när som helst.

                                                
18 Motsvarande regler i svenska patentlagen finns i §§ 1 och 2 PL.
19 Koktvedgaard, Levin, s. 225.
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3.3 Uppfinningshöjd

Utanför EPOs huvudkontor i München finns det en fontän vars
vattenstråles höjd kan regleras. Enligt ryktet sägs det att när de
anställda vid EPO passerar fontänen på väg till jobbet
kontrollerar de fontänstrålen för att veta hur högt kravet på
uppfinningshöjd är för dagen…20

Trots att bedömningen av nyhet och uppfinningshöjd görs separat är de nära
sammanlänkande. Handläggaren på patentverkets prövningsenhet prövar
uppfinningshöjden utifrån teknikens ståndpunkt, vilket ju är en del av
nyhetsprövningen.21 Av skilda skäl är inte nyhetskravet tillräckligt
ändamålsenligt för att i sig självt vara avgörande för om patenterbarhet
föreligger eller inte. I stort sett alla uppfinningar kan beskrivas på ett sådant
sätt att de kan anses vara nya. Det är vanligt att patent söks för en
uppfinning där endast en liten (oftast oväsentlig) detalj skiljer sig från redan
känd teknik. Man kan t.ex. tänka sig en situation där ett patent medgivits för
ett läkemedel och ett annat företag försöker få patent på samma läkemedel
med enda skillnaden att man ändrat marginellt på dess molekylära struktur.
Dessutom vore det inte ändamålsenligt att tillerkänna varje liten
teknikförbättring patent, eftersom det skulle överbelasta patentregistren och
försvåra bedömningen av de verkliga uppfinningarna.22 Ett visst krav på
svårighetsgrad för uppfinnaren måste därför finnas. 

Prövningen görs enligt en objektiv måttstock, det sk fackmannakriteriet,
vilket innebär att uppfinningen inte skall vara uppenbar för en fackman
inom området.23 Denne skall göra en bedömning huruvida uppfinningen
skiljer sig från teknikens ståndpunkt tillräckligt mycket för att anses inneha
uppfinningshöjd. När en ansökningshandling ligger på bordet föreligger det
stor risk att lösningen på det tekniska problemet ter sig uppenbar. Metoden
är vag och kvalitativ och osäkerheten kring detta har lett till att majoriteten
av alla överklaganden inom EPO har behandlat uppfinningshöjd.24

3.3.1 Problem/lösningsmetoden

Inom EPO använder man sig av en speciell metod för att öka
förutsägbarheten vid uppfinningshöjdsprövningen, den s.k.
problem/lösningsmetoden.25 Det är en prövning som sker i tre steg. 

                                                
20 Källan är en anekdot från min far.
21 Olsson, H, Patentability and Computer Software in the USA and Europe, Göteborg 1996
s.12.
22 Koktvedgaard, Levin s. 230.
23 se t.ex. art. 56 EPC.
24 Domeij, B, s. 44.
25 Guidelines for Examination in the EPC C-IV 9.5.
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Det första steget innebär att man fastställer den närmast liggande delen i
teknikens ståndpunkt. Detta innebär att man söker det dokument eller
offentliggörande som på prioritetsdagen (ansökningsdagen) har mest
gemensamt med den patentsökta uppfinningen.

Det andra avser att formulera det problem som uppfinningen avser att lösa i
förhållande till teknikens ståndpunkt. Man gör en jämförelse mellan de
tekniska effekter som avses att uppnås i förhållande till teknikens
ståndpunkt.26

De tredje momentet i prövningen innebär att fackmannen utifrån teknikens
ståndpunkt och det tekniska problemet, gör en bedömning om lösningen är
uppenbar för en fackman inom området eller inte. Här använder man sig av
ett could/would resonemang. Sannolikheten att en genomsnittlig fackman
inom området skulle ha löst problemet (would have solved the problem)
måste vara så pass hög att han skulle försöka. Det räcker inte med att han
skulle ha kunnat lösa problemet (could have solved the problem). Denna
bedömning är givetvis den svåraste eftersom det knappt finns några
generella uttalanden om vad en fackman borde anses kunna lösa. Dessutom
är det givetvis svårt för fackmannen att bortse från uppfinningen vid
uppenbarhetsprövningen. Många uppfinningar har ju självklara lösningar när
man väl har dem framför sig. Prejudikatvärdet hos enstaka domar är
dessutom låg eftersom samma situation inte kan uppstå igen och domarna
därför sällan innehåller generella uttalanden om hur bedömningen borde gå
till.27

3.4 Industriellt tillgodogörande

Utöver kraven på nyhet och uppfinningshöjd måste en uppfinning kunna
tillgodogöras industriellt. Ändamålet med rekvisitet är att tillse att en
uppfinning har åtminstone ett praktiskt användningsområde. Detta kan te sig
självklart, men problem har uppstått i t.ex. USA i samband med gentekniska
uppfinningar, som ofta endast har en teoretiskt användning.28 Det är ovanligt
att en uppfinning nekas patent på den här grunden utan att även vara
exkluderad enligt de undantag som finns i art 52 (2) EPC (se nedan 3.6).
Guidelines tar som exempel uppfinningar som strider mot fysikens lagar
såsom t.ex. en evighetsmaskin.29

                                                
26 Noteras bör att man endast ser på den tekniska effekten som uppfinningen ger, inte dess
tekniska framsteg. En uppfinning kan vara patenterbar även om den inte innebär någon
teknisk förbättring i förhållande till en tidigare uppfinning. Uppfinningens syfte är endast att
hitta en ny lösning till ett problem, om den är effektivare eller inte har ingen betydelse.
27 Domeij, B, a.a. s. 49.
28 Koktvedgaard, Levin, a.a. s.208.
29 Guidelines C IV 4.1.
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Begreppet industri skulle kunna ge intryck av att endast sådant som faller
inom industrisektorn är patenterbart. Så är givetvis inte fallet, utan det
industriella tillgodogörandet är mycket brett och innefattar alla typer av
fysisk aktivitet av ”teknisk karaktär”, som faller inom det praktiska området
och inte det estetiska.30

3.5 Teknisk karaktär och teknisk effekt

Utöver de grundläggande kraven i art. 52 (1) EPC krävs det att en
uppfinning skall inneha teknisk karaktär eller uppnå en teknisk effekt. 

- Teknisk karaktär innebär att uppfinningen skall vara något påtagligt (en
produkt eller en process). 

- Teknisk effekt innebär att uppfinningen skall lösa ett problem på ett
tekniskt sätt. 

Detta är inget som framgår direkt av konventionstexten, men är trots det av
avgörande betydelse för att en uppfinning skall kunna patenteras. Det
diskuterades under förarbetet till EPC om det fanns ett behov av att ha ett
explicit stadgande i konventionstexten med ett krav på tekniskt framsteg för
att patentansökan skulle godkännas. Man kom överens om att detta var
onödigt eftersom det ligger i en uppfinnings natur att den bidrar med teknisk
kunskap och därmed måste innefatta tekniska framsteg.31 Viss vägledning
ges dock i andra källor, som EPO tar hänsyn till vid bedömningen om en
uppfinning är patenterbar eller inte. Framförallt innehåller de
procedurregler, som EPO använder sig av vid behandlingen av
patentärenden, Implementing Regulations to the Convention on the Grant of
European Patents, närmare information.32  I Rules 27 och 29 finner man
följande om vad en patentansökan skall innehålla:

1. ”…specify the technical field to which the invention relates”33

2. ”…disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical

problem…and its solution can be understood”34

3. ”The claims shall define…the technical features of the invention.”35 

Uppfinningen skall alltså hänföras till den tekniska ämnessfären (definierat
av människan) och det tekniska problemet samt dess lösning skall förklaras.
                                                
30 Guidelines C IV 4.1.
31 Beresford, K, Patenting Software Under the European Patent Convention, London 2000 s.
13.
32 Dessa regler kan, till skillnad från konventionen, ändras av EPOs Administrative Council
som består av representanter från konventionsländerna. Detta framgår av art. 33 1 (a) EPC.
33 Rule 27(1)(a).
34 Rule 27(1)(c).
35 Rule 29(1).
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Dessutom krävs det en redogörelse för vilka tekniska särdrag som
uppfinningen besitter. Med tekniska särdrag avses att uppfinningen skall
vara mer än endast ett abstrakt koncept för en lösning. Den måste ha tagit en
konkret skepnad som kan definieras genom att kunna reproduceras av en
fackman inom området.36 

Begreppet teknisk karaktär är inte helt lätt att definiera och har föranlett
omfattande diskussion i doktrinen.37 Det har dock visat sig genom BoAs
praxis att en uppfinning måste inneha teknisk karaktär för att kunna
patenteras. I synnerhet när det gäller de rättsfall som berör patentering av
datorprogram har de tekniska egenskaperna varit avgörande för
besvärskammarens beslut (se nedan 5 kap). 

En viktig skillnad som föreligger mellan USA och Europa är att den
amerikanska patentlagstiftningen inte ställer några krav på teknisk karaktär.
Det är tillräckligt att uppfinningen ligger inom den tekniska ämnessfären för
att den skall vara patenterbar. Eftersom en dator ligger inom den tekniska
ämnessfären krävs det enbart att uppfinningen uppnår s.k. ”useful, concrete
and tangible result”, som skulle kunna anses motsvara EPOs krav på teknisk
effekt.38 I praktiken innebär detta att uppfinningar som inte utgör
patentintrång i Europa, mycket väl skulle kunna utgöra det i USA, t.ex. kan
nämnas patent på affärsmetoder som godkänts i USA men ännu inte Europa.

3.6 Undantag från patentering

Alla uppfinningar är inte patenterbara. För att markera detta ytterligare
finner man i art. 52 (2) EPC en ej uttömmande lista på företeelser som inte
är patenterbara. Antingen är de uteslutna p.g.a. naturliga skäl eller p.g.a.
policyskäl. Den främsta anledningen till att något inte anses patenterbart är
att det inte har en konkret teknisk användbarhet, m.a.o. är en abstrakt och
teoretisk lösning utan förankring i en fysisk företeelse.39 Några exempel på
icke patenterbara innovationer är vetenskapliga teorier, matematiska
metoder och datorprogram. 

Man kan fråga sig om nödvändigheten  att ha med en exemplifierande lista
av detta slag.40 Faktum är att de företeelser som räknas upp i art. 52 (2) EPC
för det mesta skulle underkännas redan på de grundläggande
patenterbarhetskriterierna, eftersom de saknar teknisk karaktär. Det finns
dock ett par bra argument för att ha denna undantagsregel. Ett skäl är att

                                                
36 Randes, T, Patentering av programvara, Stockholm 1994 s. 28.
37 Se främst diskussion i NIR 1986 s. 487-527.
38 Westling, C, Patent –  Patent på datorprogram och affärsmetoder- tillika en kommentar
till EG-kommissionens förslag till direktiv för datorprogramrelaterade uppfinningars
patenterbarhet. NIR 2002, s. 539.
39 Domeij, B, a.a. s. 18.
40 T.ex. innehåller USAs patentlag ingen undantagsregel.
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man vill öka rättssäkerheten och redan innan en ansökan lämnas in ge en
extra indikation på vilken typ av innovationer som inte är patenterbara.
Regeln är dock tämligen begränsad, vilket beror på att man inte vill
förhindra EPO från viss flexibilitet och möjlighet att kunna anpassa sig till
uppkomsten av nya patenterbara teknikområden.41 Begränsningen består i att
man i art. 52 (3) EPC stadgar att undantaget endast gäller företeelserna som
sådana (eng. as-such). Detta innebär i grova drag att en vetenskaplig metod
kan vara patenterbar om den t.ex. ingår som en del i en uppfinning som i
övrigt är patenterbar. Som jag nämnt ovan är datorprogram en av de
företeelser som inte är patenterbar som sådan. Här har EPO i vid
utsträckning använt sig av innebörden av ”as such”-begreppet i förhållande
till begreppet ”teknisk karaktär” för att bana väg för en möjlighet att
patentera datorprogram. Detta behandlas nedan i ett separat kapitel (se kap
5).

                                                
41 Beresford, K, a.a. s. 16.
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4 Datorprogrammet

4.1 Inledning

För att få en uppfattning om vad det är som skyddas i ett datorprogram är det
viktigt att ha en grundläggande uppfattning om hur en dator och dess
programvara fungerar. I det följande kapitlet ges en kort teknisk genomgång
av datorns grundläggande funktion.

4.2 Vad är en dator?

En dators beståndsdelar kan delas in i hårdvara och mjukvara. 

Hårdvaran utgör  datorsystemets fysiska enheter. Den primära hårdvaran
består av ett arbetsminne (RAM), en central processorenhet (CPU) samt en
systemklocka. Dessa komponenter kopplas till ett antal sekundära hårdvaror
som t.ex. tangentbord, monitor, hårddisk, ljudkort och grafikkort.

Mjukvaran är själva datorprogrammet, som grovt uttryckt innehåller en rad
instruktioner till datorn hur den skall arbeta. Datorn omvandlar
instruktionerna till elektriska signaler som skickas till datorns RAM-minne.
RAM-minnet består av ett antal elektroniska reglage som kan sättas på eller
stängas av. De två postitionerna tilldelas antingen värdet 1 eller 0, s.k. binära
tal. 

Binära talsystemet är datorns grundläggande arbetssätt och består endast av
ettor och nollor i olika serier. En talserie med 8 siffror utgör en byte (den
minsta minnesenheten). Varje byte delas sedan in i 8 bits. Beroende på var i
talserien siffran hamnar får den ett värde enligt det decimala talsystemet. 1 i
det binära talsystemet innebär att det decimala värdet skall adderas till
summan medan 0 innebär att det inte skall adderas. I exemplet nedan visas
hur man skriver 100 med binära siffror.

0 0 1 0 0 1 1 0

1 2 4 8 16 32 64 128

Eller: 4+32+64 = 100

De binära talserierna utgör den s.k. objektkoden/maskinkoden och är
omöjlig för en människa att läsa och kräver oerhört mycket tid för att
skrivas. Det finns därför programmeringsspråk, en slags
matematiska/logiska regelsamlingar, som underlättar programmeringen
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väsentligt. Denna s.k. källkod omvandlas sedan till maskinkod med hjälp av
en kompilator (som också är ett datorprogram).

Utvecklingen av ett datorprogram kan delas upp i fyra steg:

1. Definiera det problem datorn skall lösa.
2. Identifiera en metod att lösa problemet.
3. Formulera metoden som en algoritm. 
4. Ge algoritmen en konkret form på programspråk (själva

datorprogrammet).42

Algoritmen är en ordnad, ändlig följd av elementära och entydiga
operationer som löser en klass av uppgifter. En algoritm för en klass av
uppgifter medger att varje given uppgift ur denna klass kan lösas enbart med
de operationer som algoritmen anger, utan att den människa eller maskin
som arbetar med uppgiften behöver veta hur uppgiften skall lösas. 43 Ett
skolexempel på en algoritm är ett matlagningsrecept. I stort sett alla
datorprogram bygger på en eller flera algoritmer. 

4.3 Upphovsrättsligt skydd för datorprogram

Tidigt insåg man att datorprogram behövde någon form av rättsskydd.
Patentinstitutet ansågs inte lämpligt, eftersom det ansågs att ett
datorprogram i sig självt inte kunde inneha den tekniska karaktär som krävs
för patenterbarhet (jfr. dock nedan kap. 5 om dagens långtgående
möjligheter till patentering). Det skydd som ansågs ligga närmast var
upphovsrätten eftersom dess syfte är att produkten skall vara ett uttryck för
upphovsmannens skapande insats.44 Idag tillerkänns därför datorprogram
upphovsrättsligt skydd både internationellt och nationellt. För Europeiska
Unionens del genomfördes ett harmoniseringsdirektiv för att ge
datorprogram upphovsrättsligt skydd.45 I Sverige infördes en sådan
bestämmelse i upphovsrättslagen, URL, 1989. 

Upphovsrätten är ett formskydd, som ger upphovsmannen ett skydd för sitt
personliga uttryck för en viss idé. Idén eller principerna bakom verket är inte
skyddade i sig.46 När det gäller datorprogram är det därför den konkreta
utformningen (strukturen) av själva källkoden, som är skyddad. Detta är
olämpligt eftersom syftet med ett datorprogram primärt är att styra en
maskin, till skillnad från andra upphovsrättsliga verkstyper vars syfte är att
tillföra en människa känsloupplevelser eller information. Med dagens många
programmeringsspråk (Java, C++, Small Talk. Pascal, etc.) är det relativt
                                                
42 Josefson, P, Patent på datorprogram – en fråga om patentkravens bredd, NIR 1999 s. 60.
43 http://home.swipnet.se/pelewin/prog/algoritmer.html 2003-04-22 10:45. 
44 Lindberg, A, Westman, D. Praktisk IT-rätt 3:e upplagan, Stockholm 2001, s. 224 f.
45 Direktiv 91/250/EEG om rättsligt skydd för datorprogram.
46 För att få ett idéskydd krävs det patent.
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enkelt för en kunnig programmerare att skapa ett datorprogram som både
visuellt och funktionellt är identiskt med ett annat datorprogram, utan att
därför begå intrång i upphovsrätten. Ett exempel är ordbehandlingsprogram,
som idag mer eller mindre är utformade på samma menybaserade sätt.47

Trots att skyddet därmed blir betydligt begränsat innebär detta dock inte att
det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram är betydelselöst. Det är ett
viktigt instrument för att förhindra direkt piratkopiering av programkoden
eftersom den övergripande strukturen är skyddad, ungefär som en storyline i
en film eller bok innehar skydd. Dessutom är det ett alternativt skydd för de
datorprogram som inte kan åtnjuta patenträttsligt skydd och för de företag
som inte anser det vara ekonomiskt fördelaktigt att söka patent på sin
mjukvara. 

                                                
47 Observeras kan dock att ett ordbehandlingsprogram knappast vore patenterbart eftersom
det inte uppfyller kravet på teknisk karaktär utan endast är ett hjälpmedel för att presentera
infor-mation.
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5 Patentering av datorprogram
inom EPO

5.1 Inledning

Det finns idag en allmän uppfattning bland programmerare att man inte kan
patentera datorprogram. Många tror att det enda skydd som man har för sin
programvara är det skydd som upphovsrätten ger.48 Detta är dock inte hela
sanningen. EPO har hittills meddelat patent på över 20000 s.k.
datorprogramrelaterade uppfinningar. Patent har utvecklats till att vara det
viktigaste och starkaste immaterialrättsliga skyddet för mjukvara. Debatten
är dock livlig angående dessa möjligheter. Detta beror dels på ett något
oklart rättsläge eftersom skyddet har vuxit fram genom praxis, dels en
gammal uppfattning om att programvara är resultatet av någons
intellektuella skapelse och därmed inte kan inneha den tekniska karaktär
som krävs för patentering. Dessutom finns det en stor mängd
programmerare inom den sk opensource- kulturen som starkt motsätter sig
patentering.49 I detta kapitel redogörs för den utveckling som skett inom
EPO de senaste 20 åren från att helt underkänna patentkrav som innefattar
datorprogram till att idag godkänna dessa i mycket stor omfattning. 

5.2 Skilda typer av patentkrav för datorprogram

Sæbø har i en artikel i NIR delat in patentkraven för datorprogram i tre
kategorier: Patent med metod-, system- och programproduktkrav.50 

- Metodkrav avser frågan om patentering av det tillvägagångssätt som
datorn används på när programmet körs. 

- Systemkrav innebär att datorprogrammet är inkorporerat i ett annat
föremål på ett sådant sätt att programmet på denna grund undviker
exkludering från patentering.

- Produktkrav innebär frågan när datorprogrammet i sig självt har en
sådan teknisk karaktär att det inte utgör ett datorprogram ”som sådant”
och därmed kan patenteras.

Indelningen kan knappast anses vara ny, men Sæbø visar hur man på ett bra
och pedagogiskt sätt kan använda sig av kategorierna för att analysera och

                                                
48 Upphovsrätten ger i princip skydd för själva utformningen av källkoden såsom ett litterärt
verk. En annan sak är att andra delar av datorprogrammet kan  aktivera andra skydd i URL,
såsom till exempel bilder och musikaliska verk.
49 Se t.ex. diskussionen som pågår på www.sslug.dk/patent. 
50 Sæbø, J.R. Patent på datamaskinprogrammer – oppfinnelsebegrepet, NIR 2001 s. 351.
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förstå utvecklingen av EPOs praxis vad gäller datorprogram. Man kan se
ganska tydligt hur utvecklingen gått i tre faser, från att först medge
patentering vid metod- och systemkrav, systemkrav (fristående från
metodkravet) och numera även produktkrav. Begreppet datorprogram ”som
sådant” har m.a.o. begränsats avsevärt genom praxis. 

5.3 Praxis från EPO

Eftersom art. 52 (2) EPC begränsas av p. 3 innebär detta att ett datorprogram
kan vara patenterbart om det uppfyller de grundläggande kraven för
patenterbarhet enligt art. 52 (1). Den stora frågan har varit på vilket sätt ett
datorprogram kan anses inneha teknisk karaktär eller uppnå teknisk effekt.
Genom praxis har EPO utvecklat en teori kring begreppet teknisk effekt,
som har blivit avgörande för en allt snävare tolkning av art. 52 (2). 

I följande rättsfallsanalyser visar jag hur argumentationen kring teknisk
effekt hos datorprogramrelaterade uppfinningar förts och hur begreppet fått
en allt bredare definition.

5.3.1 Teknisk effekt härstammande från en teknisk process 

Det s.k.VICOM-målet anses vara det mål som öppnade för patentering av
programvara i EPO.51 Ansökan innebar en metod att genom digital filtrering
bearbeta bilder, framförallt tagna från satelliter, och därmed kunna förstärka
och försvaga bildernas kontrast. BoA konstaterade att uppfinningen
innefattade de grundläggande krav på patentering som ställs i art. 52 (1),
d.v.s. industriellt tillgodogörande, nyhetskrav och uppfinningshöjd. Frågan
var dock om metoden var undantagen från patentering på grund av art. 52
(2). Problemet låg i att filtret (datorprogrammet) som man använde kunde
beskrivas som en matematisk metod, vilken i sig inte genererar något
konkret tekniskt resultat. BoA gjorde ett viktigt konstaterande och skilde
mellan en matematisk metod och en teknisk process. Man sade att även om
den underliggande idén till en uppfinning kan anses härröra från en
matematisk metod är ett krav riktat mot en teknisk process i vilken metoden
används inte att anses som ett ansökande om skydd för en matematisk metod
som sådan.52 Dessutom gjorde BoA en viktig poängtering när man sade att
en uppfinning, som skulle vara patenterbar enligt konventionella
patenteringskriterier, inte skulle exkluderas enbart p.g.a. det faktum att
modern teknologi (här datorprogram) använts för dess implementering.53

Detta innebar ett nytt sätt att bedöma patentkrav. Tidigare relaterade man det
nya i kravet till känd teknik. Om endast datorprogrammet var det nya,
meddelades inte patent. I VICOM ändrade man dock bedömningen till att se

                                                
51 T_0208/84.
52 Reasons for the Decision p. 6.
53 Reasons for the Decision p. 16. 
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på patentkravet utifrån dess helhet och dess bidrag till känd teknik (även
kallat bidragsprincipen).54 

Man ser dessutom hur BoA tillåter patentering av programvara om man
utformar patentkravet som en metod som utför en teknisk process.

”Generally claims which can be considered as being directed to
a computer set up to operate in accordance with a specified
program (whether by means of hardware or software) for
controlling or carrying out a technical process cannot be
regarded as relating to a computer program as such and thus
are not objectionable under Article 52(2)(c) and (3) EPC”55

En följd av att man ansåg att metoden hade teknisk karaktär var att man
därmed ansåg det ologiskt att inte även erkänna patentering av systemkravet,
som ingick i VICOMs patentkrav.56 Resultatet av detta beslut blev att
metodkrav och systemkrav fortsättningsvis kom att gå hand i hand.57

5.3.2 Var och i vilken omfattning den tekniska effekten
uppkommer är irrelevant från patenteringssynpunkt

Det andra klassiska rättsfallet, Koch & Sterzel, avsåg en röntgenanordning
som styrdes av ett datorprogram.58 Patentkravet var utformat som ett
systemkrav och ansågs ha teknisk karaktär eftersom den implementerade en
metod som hade en teknisk effekt.59 I detta fall var det en invändning från en
klagande som föranledde en prövning i besvärskammaren. Klaganden gjorde
gällande att utgången i VICOM-målet skulle komma att urholka art. 52 (1)
EPC eftersom varje datorprogram som genererar elektriska signaler skulle
ha en tillräcklig teknisk karaktär för att uppfylla kraven för patentering.
Problematiken ligger i att alla datorprogram har en fundamental teknisk
karaktär och de elektriska signaler som gör att mjukvara och hårdvara
interagerar ger upphov till en teknisk effekt. BoA konstaterade att ett
datorprogram som endast ger upphov till denna effekt inte är patenterbar
utan det krävs att programmet på ett tekniskt sätt förändrar datorns
funktion.60

BoA valde sedan att fortsätta på den väg som tagits i VICOM-målet. Man
ansåg att patentkravet inte avsåg ett datorprogram som sådant eftersom det
klart framgick att patentkraven var en kombination av datorprogram och
tekniska kännetecken. Dessutom var den tekniska effekten i det aktuella
                                                
54 Olsson, H. Patent och datorprogram vid Europeiska Patentverket, Patent Eye 5/1997 s. 19
f.
55 Reasons for the Decision p. 15.
56 Reason for the Decision p. 16. 
57 Sæbø s. 361.
58 T_0026/86.
59 Sæbø s. 371.
60 Reasons for the Decision p. 3.3. 
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datorprogrammet större än enbart genererandet av elektriska signaler,
eftersom den faktiskt fick hårdvaran att agera på visst nytt sätt. BoA
konstaterade även att EPC inte utesluter en uppfinning från patentering
p.g.a. att den består av en kombination av tekniska och icke-tekniska
element.61 Inte heller vore det lämpligt att göra en viktning av hur stor andel
som kan anses vara teknisk respektive icke-teknisk eftersom det är den
själva tekniska effekten som är relevant ur patentsynpunkt. Detta var ett
avsteg från den i tysk praxis utvecklade kärnteorin, som stadgade att om
själva kärnan i uppfinningen utgjordes av något som saknar teknisk karaktär,
omfattades uppfinningen av undantagen i art. 52 (2) EPC och skulle därmed
ej kunna patenteras.62

I den aktuella uppfinningen uppstod den tekniska effekten i slutet av själva
processen. Detta var dock inget problem ansåg BoA  som sade  att det var
irrelevant när den tekniska effekten uppstår, det avgörande var att den
uppkommer överhuvudtaget (den s.k. helhetsprincipen).63

I de två redogjorda rättsfallen ser vi hur BoA öppnat möjligheterna att
patentera programvara tillsammans med hårdvara, dvs i en teknisk kontext.
Det är idag ingen som ifrågasätter detta förfarande (utom möjligtvis
opensource- programmerarna).64 Datorprogram som ingår i en metod eller
ett system, som i sin helhet anses ha en teknisk effekt överskridande de
konventionella funktionerna hos ett datorsystem, omfattas således av
patentering.

5.3.3 Teknisk effekt enbart genom tekniska överväganden

I Sohei-fallet avsåg uppfinningen ett ekonomiförvaltningssystem för särskild
administration av finansiell förvaltning samt inventarie- och lagerstyrning i
en organisation.65 Det speciella i uppfinningen bestod i att man genom ett
gemensamt användargränssnitt kunde införa data som sedan användes i
olika förvaltningssystem vilka var oberoende av varandra.66 Ansökan
underkändes av EPOs första instans, Examining Division, som inte ansåg
något teknisk bidrag föreligga, eftersomanvändargränssnittet endast avsåg
att göra förvaltningssystemet mer användarvänligt. Man underkände
patentkraven på ett flertal grunder:

1. Affärsmetod som sådant.
                                                
61 Reasons for the  decision p 3.4.
62 Olsson, H. Patentability and Computer Software in the USA and Europe, Göteborg 1996,
s. 141 f.
63 Reasons for the Decision p. 3.2.
64 Se t.ex. www.sslug.dk/patent.
65 T_0769/92.
66 Begreppet användargränssnitt (eng. user-interface) används för att beteckna kommuni-
kation som sker mellan programmet och användaren (t.ex. skärmmiljön), till skillnad från
andra gränssnitt som kommunicerar mellan t.ex. datorprogrammet och skrivaren.
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2. Presentation av information som sådant, eftersom nyheten endast bestod
i att i en gemensam skärmmiljö kunna införa data. 

3. Datorprogram som sådant.67

I överklagandet ändrades patentkraven på så sätt att man beskrev strukturen i
användargränssnittet (i fallet kallat ”transfer slip”) för att visa att vissa steg i
databehandlingen utfördes automatiskt. 

BoA börjar med att konstatera att en uppfinning (som en följd av Koch &
Sterzel) kan vara patenterbar även om den består av en blandning av
tekniska och icke-tekniska kännetecken. Det avgörande är om den avser att
lösa ett tekniskt problem eller uppnår en teknisk effekt.68 I efterföljande
stycke konstaterar man sedan att patenterbarhet kan föreligga redan när
tekniska överväganden krävs för att uppkomma med lösningen.

”The very need for such technical considerations implies the
occurrence of an (at least implicit) technical problem to be
solved (Rule 27 EPC) and (at least implicit ) technical features
(Rules 29 EPC) solving that technical problem.”

I fallet tog man fasta på att de olika förvaltningarna kunde utföras oberoende
av varandra. Detta, och det faktum att användargränssnittet medförde att
samma data användes i de olika systemen oberoende av varandra, krävde
tekniska överväganden som, åtminstone implicit, löste ett teknisk problem. 

Konsekvensen av Sohei-fallet anser jag vara att kravet på faktisk och
konkret teknisk effekt minskas ytterligare. I de tidigare redogjorda fallen är
den tekniska effekten kopplad till en förändring av en hårdvara. I Koch &
Sterzel styrs en extern röntgenanordning av datorprogrammet varpå den
tekniska effekten uppstår därigenom. I VICOM består den tekniska effekten
av en konkret effektivisering av processorhastigheten. I Sohei däremot
påvisas ingen koppling till att styra eller förändra egenskaperna hos någon
hårdvara, varken externt eller internt. Det är istället genom att påvisa att
strukturen på datorprogrammet medför att datorn arbetar på ett sätt som går
utöver de konventionella funktionerna hos en dator, som kravet på att
uppfinningen utgör en teknisk lösning på ett tekniskt problem anses vara
uppfyllt. Detta resonemang innebär en förändring av begreppet teknisk
effekt eftersom man i Sohei faktiskt helt bortser från den tekniska effekten
och istället fastställer den tekniska karaktären genom andra kriteriet, d.v.s.
tekniska överväganden, ett betydligt mer generellt och mindre precist
begrepp.69 

Det är idag inte helt klart vad innebörden av Sohei-fallet kommit att
medföra. En konsekvens av målet är att affärsmetoder indirekt getts en

                                                
67 Beresford, K,  a.a. s. 137.
68 Reasons for the Decision p. 3.3 st. 2. 
69 Bensoussan, A. The Patentability of Software, Université Paris 2002, s. 5.
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möjlighet att patenteras i Europa. När ett patent godkänns för ett
datorprogram, som utgör lösningen på utförandet av affärsmetoden i en
datormiljö, omfattas även själva affärsmetoden indirekt av patentet. 

5.3.4 Potentiell teknisk effekt

BoA har genom de två senaste avgöranden T_0935/97 och T_1173/97,
kallade IBM I och II,  tagit ytterligare ett steg och utökat
patenteringsmöjligheterna för programvara. Båda fallen avsåg patentkrav där
sökanden utformat vissa av kraven som produktkrav.70 Man ville bl.a. ha
patent för datorprogramkoden lagrad på en lagringsenhet. BoAs
argumentation i de båda målen är i stort identisk varför jag valt att redogöra
för T_0935/97. 

Uppfinningen var en lösning där man vid användande av överlappande
fönster på ett skrivbordsbaserat datorsystem lät texten i det fönster som
överlappades av ett annat fönster synas igenom detta fönster. Det bör
nämnas att produkten ansågs uppfylla de grundläggande kraven för
patentering, framförallt nyhetskrav och uppfinningshöjd. Vid tiden för
avslag valde EPOs förstainstansrätt Examining Division, antagligen helt
korrekt, att följa EPO Guidelines som sade: 

”…a computer program claimed by itself or as a record on a
carrier, is not patentable irrespective of its contents”71

Examining Division ansåg m.a.o. att en datorprogramprodukt var ”ett
datorprogram som sådant” och därmed uteslutet från patentering i enlighet
med art 52 (2) (c) EPC. Dessutom poängterade man det olämpliga i att inte
följa EPO Guidelines. Risk föreligger i ett sådant fall att man skapar en
situation där andra, som förlitat sig på Guidelines, finner att patentkrav, trots
uttryckligt undantag från patentering, medgetts (m.a.o. ville man inte ändra
praxis utan stöd från högre instans).

IBM nöjde sig dock inte med detta beslut, utan överklagade till Technical
Board of Appeal, som, i motsats till Examining Division, godkände
patentkraven och valde att inte följa Guidelines, eftersom dessa enbart är
rådgivande.72 

Dessutom använde man sig av en logisk slutledning där man hänvisade till
liknande argumentation i VICOM-målet och därefter gjorde en analogisk
tolkning. I VICOM sade man att det vore ologiskt att godkänna patentering
av en viss metod men inte själva datorsystemet som den var programmerad
på (metodkrav och systemkrav). I IBM-målen säger man att det vore
                                                
70 Även metod- och systemkrav förekom vilka godkändes utan problem.
71 Guidelines for Examination in the EPO, C IV 2.3 (före oktober 2001).
72 Reasons for the Decision p. 3 och Guidelines/General Remarks p.1.2.
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ologiskt att godkänna patentering på både en metod och ett system som utför
denna metod, men inte för datorprogramprodukten. Det gäller särskilt då det
är programmet som innehåller de instruktioner som krävs för att
implementering av metoden i systemet skall kunna ske och utför även denna
när det exekveras i datorn. 73 Den tekniska effekten uppkommer alltså inte
förrän programmet körs i ett konventionellt datorsystem. 

Förhållandet att ytterligare teknisk effekt krävs för patenterbarhet anses
klargjort i och med IBM-fallen. Detta är dock, anser jag, inget nytt eftersom
man redan i Koch & Sterzel konstaterade att de elektriska impulser som
uppkommer i alla datorsystem när mjukvaran och hårdvaran interagerar inte
är tillräckliga för att konstituera teknisk karaktär utan programmet måste på
ett tekniska sätt förändra datorns funktion (se ovan kap. 5.3.2).

En ny viktig aspekt som IBM-målen medförde och som numera nämns i
Guidelines är däremot att en programvara kan anses vara en uppfinning och
patenteras i sig själv eller på ett lagringsmedium om den har potentiell
ytterligare teknisk effekt.74 Innebörden av detta stadgande är att om ett
datorprogram, när det exekveras i ett datorsystem, uppnår en teknisk effekt
som går utöver den vanliga interaktionen mellan mjukvaran och hårdvaran,
skall den vara patenterbar. BoA ansåg att det inte fanns någon anledning att
skilja mellan direkt teknisk effekt och potentiell teknisk effekt.

”A computer program product may therefore possess a technical
character because it has the potential to cause a predetermined further
technical effect…” 75

Effekterna av IBM-fallen innebär knappast att man ytterligare sänkt kravet
på teknisk karaktär. Snarare är det så att man öppnat upp för en ny
kravkategori, programproduktkravet, som inte desto mindre måste påvisas
generera en teknisk effekt.76 Den viktiga konsekvensen av att medge patent
på datorprogramprodukter ligger snarare i den ökade möjligheten för
patentinnehavaren att skydda sin produkt. Medan innehavaren av ett patent
på en datorprogramprodukt kan hävda patentintrång redan när någon
olovligen sprider programmet på dess bärare, kan innehavaren av ett patent
avseende ett datorsystem inte göra detta, eftersom ett spridande av
datorprogrammet i sig självt inte utgör patentintrång.  

Avslutningsvis skall nämnas att BoA även beaktade såväl TRIPS-avtalet
som Japans och USAs patenträtt. Ovan har jag redogjort för BoAs
inställning till förhållandet mellan TRIPS-avtalet och EPC (se kap. 2.5.1).
Trots att BoA formellt sett inte är skyldig att följa TRIPS-avtalet valde man
att tillmäta detta viss betydelse, eftersom det har till syfte att skapa
gemensamma standarder och principer för det industriella rättsskyddet. BoA
                                                
73 Resons for the Decision p. 9.8.
74 Guidelines C IV 2.3.
75 Reasons for the Decision p. 9.4.
76 Askerberg, F, Kärn, U, Mjukvarupatent i Sverige, Patent Eye 1:2000 s. 25.
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konstaterar att art. 27 (1) TRIPS, som stadgar att patent skall beviljas alla
uppfinningar inom alla teknikområden, inte exkluderar patentering av
datorprogram. Tvärtom måste datorprogram anses tillhöra ett teknikområde
och därmed även kunna patenteras.77 När det gäller japansk och amerikansk
patenträtt, och att man där numera godkänner programproduktkrav, säger
man att detta i och för sig inte direkt påverkar det europeiska
mjukvarupatentet, men att det givetvis är en viktig indikation på moderna
trender, som bör beaktas för att försöka uppnå en global harmonisering av
patenträtten.78

5.4 Slutsats

Slutsatsen man kan dra av praxis är att en uppfinning kan anses ha teknisk
karaktär om den löser ett tekniskt problem, medför en teknisk effekt, eller
förutsätter tekniska överväganden. Om de båda sistnämnda kriterierna är
uppfyllda implicerar det lösningen på ett tekniskt problem. Jämförd med
känd teknik måste en datorprogramrelaterad uppfinning bedömd som en
helhet innefatta ett nytt tekniskt bidrag som uppfyller de sistnämnda
kriterierna och som således inte hänför sig till något som omfattas av
undantagsbestämmelserna i art 52 (2) EPC. 

Gränserna för det patenträttsliga undantaget för datorprogram anser jag dock
fortfarande vara oklara. Utvecklingen från VICOM till IBM innebär att EPO
successivt sänkt kravet på teknisk karaktär och teknisk effekt. Skillnaden är
så pass stor att man idag i praktiken kan patentera datorprogram som sådana.
Uppfinningarna i IBM I och II var inget annat än datorprogram, en
instruktionsföljd lagrad på en diskett, som visserligen ansågs inneha teknisk
karaktär i och med den potentiella tekniska effekten som uppnåddes när
programmet exekverades i en konventionell dator. Nu är frågan om denna
utveckling på något sätt har varit oönskad eller oväntad. Redan när
diskussionerna angående huruvida datorprogram skulle inkluderas i
undantagsreglerna stod det klart att intentionen med listan var att den inte
skulle vålla några gränsdragningsproblem. Avsikten med konventionen var
att alla innovationer som innehöll någon form av tekniskt bidrag eller
tekniska förbättringar skulle vara patenterbara, så även
datorprogramimplementerade uppfinningar. Listan var endast avsedd att
exkludera rent abstrakta kreationer.79 Med detta i åtanke ter sig utvecklingen
kring patenterbarheten av datorprogram inte så kontroversiell. 

Man kan möjligtvis beklaga att EPO använt sig av just teknisk karaktär för
att begränsa möjligheterna till patentering. Det finns dock antagligen en
baktanke med att kräva att metoden (algoritmen) som datorprogrammet
bygger på förankras i en fysisk företeelse, nämligen ett försök att undvika
                                                
77 Reasons for the Decision p. 2.3.
78 Reasons for the Decision p. 2.5 och p. 2.6.
79 Beresford K, a.a. s. 20.
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alltför breda patentkrav. Att kräva att den tekniska effekten påvisas innebär
att uppfinnaren blir tvungen att konkretisera uppfinningens
användningsområde till praktiska situationer, varpå man undviker patent på
rent abstrakta algoritmer, som skulle kunna ha flera potentiella
användningsområden.80 Genom att begränsa patentkravets bredd möjliggör
man fler patent där samma algoritm används. I t.ex. VICOM-målet var
uppfinnaren tvungen att inskränka sina patentkrav till att omfatta digital
filtrering vid bildbehandling istället för det första kravet som endast avsåg
digital filtrering generellt.81 En sådan begränsning var antagligen nödvändig
för att inte ge VICOM monopol på hela det digitala
filtreringsteknikområdet.

Röster har höjts för att ta bort datorprogram från undantagslistan i EPC. De
konventionsanslutna staterna diskuterade detta vid ett möte år 2000.
Förslaget godtogs dock inte, mycket på grund av att man ville invänta EU-
kommissionens förslag till harmoniseringsdirektiv om patentering av
datorrelaterade uppfinningar innan man tog ställning till förändringar av
konventionen. Min personliga åsikt är att effekterna av att ta bort
datorprogram från den undantagslistan knappast blir märkbara. Företagens
kunskap om möjligheterna att patentera datorprogram ökar hela tiden och
näringslivet har lärt sig att utforma patentkraven på ett sådant sätt att den
tekniska karaktären framhävs tillräckligt. Dessutom bör det nämnas att
patentkraven i de överklagade målen ofta avsett annat än datorprogram. I
t.ex. VICOM-målet avsåg patentkraven en matematisk metod och i Sohei-
målet avsåg kravet mer eller mindre en affärsmetod. Ett avlägsnande endast
av datorprogramundantaget, men inte affärsmetod, ter sig i detta perspektiv
tämligen meningslöst. 

                                                
80 Riis ,T, Immaterialret & IT, Köpenhamn 2001, s. 87, samt Josefson, P, a.a. s. 58 ff.
81 Beresford, K, a.a. s. 52.
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6 Sverige-EPO-EU

6.1 Inledning

På grund av immaterialrättens internationella betydelse är det av vikt att de
olika regelsystem som reglerar området är så homogena som möjligt. Detta
motiveras av såväl ekonomiska som rättssäkerhetsmässiga skäl. Som nämnts
tidigare regleras patenträtten av ett antal olika system, som förväntas fungera
parallellt. Av särskilt intresse är hur den nationella patentlagen förhåller sig
till EPC. I kommande kapitel redogörs därför hur den svenska patentlagen
förhåller sig till EPC, särskilt vad gäller patentering av datorprogram.
Eftersom det inom ett par år väntas komma en EU-patentförordning kommer
jag även kort att beröra förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt samt
relationen EPO – EU. 

6.2 EPCs förhållande till nationell lagstiftning

EPC är en säregen konvention, eftersom den inte kräver någon form av
anpassning av de kontrakterade staternas nationella patentlagstiftning för att
de skall kunna tillträda eller ratificera konventionen. Det enda stadgande
som finns är art. 2 (2) EPC, som kräver att ett patent meddelat i enlighet
med konventionen skall ges samma rättsverkan som ett nationellt patent
utfärdat i det aktuella medlemslandet. Den enda skillnaden är att patent
meddelat i enlighet med EPC bara kan ogiltigförklaras enligt de grunder
som framgår av art. 138 EPC. Detta innebär att en nationell domare vid en
ogiltighetstalan måste använda sig av konventionens regler för att göra en
korrekt bedömning av ärendet. Skulle han då finna att grund för talan
föreligger, måste han ogiltigförklara patentet, även om det skulle ha
godkänts enligt divergerande nationell lagstiftning. Av denna anledning är
det inte underligt att medlemsländerna funnit det både praktiskt och
nödvändigt att anpassa sin nationella lagstiftning till EPCs regler. Redan
fyra år efter konventionens tillkomst hade åtta länder harmoniserat sin
lagstiftning till EPC.82 Det har dock varit upp till medlemsstaterna att själva
välja i vilken omfattning och genom vilka metoder de velat närma sig en
enhetlig europeisk patenträtt. Inget land har helt överfört konventionens
regler, utan det är framförallt art. 52-57 EPC, om
patenterbarhetsförutsättningarna, som återfinns i de nationella regleringarna.
Detta är givetvis mycket positivt även om det inte helt raderar alla praktiska
problem. Trots att lydelserna numera är mer eller mindre identiska i de flesta
europeiska länder ger det inga garantier för att de kommer att tolkas
identiskt i praxis. Finns det utrymme för tolkning (vilket det oftast gör i
lagtext) kan man förutsätta att skillnader i densamma uppkommer. Detta
                                                
82 Levin, M, a.a. s. 200.
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ökar osäkerheten mellan olika nationella patentlagstiftningar, men kan också
ge olika utfall mellan europeiska och nationella patent avseende samma sak
inom ett och samma land.83 Man kan t.ex. tänka sig en situation där svensk
praxis skiljer sig från EPOs praxis på ett sådant sätt att ett visst patentkrav
inte godkänns enligt svensk rätt, medan det däremot godkänns enligt EPOs
tolkning av reglerna. Konsekvensen av detta blir att man genom att söka
patentet hos EPO och designerar Sverige kan uppnå ett svenskt patent och
därmed kringgå den svenska lagstiftningen.

I ett land som Sverige, där harmoniseringen till EPC är mycket långtgående,
är det av stort intresse att nationell praxis är enhetlig med EPOs praxis. Det
naturliga och mest ändamålsenliga är att de svenska myndigheterna (PRV,
domstolar etc.) anpassar sig till europeisk praxis (d.v.s. den praxis som
utvecklats hos EPOs besvärskamrar) genom s.k. kall harmonisering. Kall
harmonisering innebär att någon formell skyldighet att följa EPOs praxis
inte föreligger, men man gör det i alla fall, mer eller mindre tvunget,
eftersom det inte gynnar någon att alltför stora skillnader mellan de olika
regelverken föreligger. Dessutom är syftet med att ha parallellt fungerande
patentsystem inte att dessa skall konkurrera med varandra, utan de skall ge
ansökaren olika plattformar att rent praktiskt välja mellan, beroende på i
vilken geografisk utsträckning han vill erhålla patent. Därför har det ansetts
lämpligt att ha en ”concurrence loyale” mellan den nationella och
europeiska patenträtten.84Att Sverige följer EPOs praxis framgår framförallt
av uttalandet i Phillips-målet, RÅ 1990 ref. 84: 

 ”Sveriges anslutning till den europeiska patentkonventionen
motiverar att vi i vår interna rättstillämpning, inom ramen för
vad som är förenligt med vår lagstiftning, beaktar den praxis vid
tillämpning av motsvarande bestämmelser i den europeiska
patentkonventionen som kommer till uttryck inom EPO.”85

 
Att tillmäta EPOs praxis betydelse även vid nationella domstolar är dock
inte tillkommet helt på Regeringsrättens initiativ. Redan i propositionen till
EPC-tillträdet framhöll man denna åsikt.86 

6.2.1 Särskilt om patentering av datorprogram enligt svensk
rätt i förhållande till EPOs praxis.

I början av 1960-talet när den tekniska utvecklingen av datorer kommit i
gång på allvar började det också bli allt vanligare med patentansökningar,
som innefattade datorprogram. Inställningen, såväl internationellt som

                                                
83 Levin, M, a.a. s. 201.
84 Levin, M,  a.a. s. 209.
85 Samma princip har även kommit till uttryck igenom RÅ 1998 ref. 55 och NJA 2000 s.
497.
86 Prop. 1977/78:1 s. 323.
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nationellt, till datorprogram var att dessa endast utgjorde anvisningar till det
mänskliga intellektet och därmed saknade det patenträttsliga kravet på
teknisk karaktär.87  Det första prejudikatet angående patentering av
datorprogram kom genom RÅ 1974 ref 11. Uppfinningen avsåg en
förbättrad metod att omvandla decimala tal till binära sifferkombinationer,
som datorns arbetssätt grundar sig i. Patentbesvärsrätten  (PBR) avslog
ansökan (5 röster mot 4), som sedan fastställdes av Regeringsrätten, med
motiveringen att enligt en viss räkneregel programmera en konventionell
dator så att den arbetar på ett visst sätt inte utgjorde en patenterbar
uppfinning. Det faktum att metoden innebar effektivitetsvinster inom dator-
och telefontekniken berördes inte. Det skall här anmärkas att en minoritet av
besvärsavdelningens ledamöter ansåg att förenklingen av
omvandlingsprocessen, som metoden medförde, representerade lösningen på
ett tekniskt problem. Dessutom innebar inte det faktum att metoden utfördes
genom programmering av en konventionell dator att patentansökan skulle
avslås. Ett avgörande enligt minoritetens uppfattning hade, sett i efterhand,
varit mer önskvärt eftersom det var denna väg BoA valde att ta i och med
VICOM-målet 12 år senare, som ju avsåg ungefär samma sak, d.v.s. en
matematisk metod som effektiviserade datorns processeringshastighet.88

Effekten av Regeringsrättens avgörande och efterföljande praxis från PBR
innebar till slut att en ny metod eller anläggning som realiserades genom
programmering av en konventionell dator inte ansågs utgöra en uppfinning
enligt 1 § PL.89 Denna inställning, att vid patenterbarhetsbedömningen
utesluta alla icke-tekniska element, motsvarade den tyska kärnteorin (se
ovan kap. 5.3.2).

Det skulle dröja ända till 1990 innan en förändring av rättspraxis skedde.
Det var genom det ovan citerade Phillips-målet.90 Uttalandet är gjort
generellt och avser att behandlingen av patentansökningar enligt svensk lag,
inom alla teknikområden,  skall beakta EPOs praxis. Målet avsåg en
patentansökan på en matematisk metod implementerad genom
programmering av en konventionell dator. Regeringsrätten hänvisade till
VICOM-målets uttalande att ett datorprogram, som ingick i en teknisk
process, inte var uteslutet från patentering. Dessutom gick Regeringsrätten
ifrån kärnteorin och valde att använda sig av helhetsprincipen, som kommit
till uttryck genom Koch & Sterzel. 

Frågan om patentering av datorprogram har inte följts av några fler
Regeringsrättsuttalanden. Förändringen som skedde i och med 1990 års fall
får dock anses vara så pass tydlig att det idag inte råder något tvivel att
EPOs praxis är avgörande vid patenterbarhetsbedömningen enligt svensk

                                                
87 Törnroth, L, Datorprogram och patentskydd – utvecklingen av svensk rättspraxis i
belysning av främst EPO-praxis, NIR 1/1999 s. 86.
88Törnroth poängterar (a.a. s. 89) dock att såsom patentkraven var utformade hade de inte
uppfyllt kraven enligt Vicom, eftersom de inte avsågs att användas i ett tekniskt syfte. Detta
hade dock kunna kringgås genom en enkel ändring av patentkraven.
89 Törnroth, L, a.a. s. 89.
90 RÅ 1990 ref 84. 
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lag. Ett bra exempel är ett i patentbesvärsrätten nyligen avgjort mål.91

Patentansökan avsåg ett ”elektroniskt börshandelssystem” där uppfinningen
bestod i att vissa delar av börssystemen automatiserats, varpå man minskat
arbetsbelastningen, tidsåtgången för olika arbetsmoment och risken för
uppkomsten av fel. Överklaganden ansåg att:

”De allra flesta av de överväganden som görs vid förändring av ett
befintligt datorstyrt elektroniskt börshandelssystem är sålunda av en
karaktär som måste betecknas som teknisk.”92

Indirekt avsåg klaganden att få ett patent meddelat i enlighet med Sohei-
fallet, d.v.s. att teknisk effekt förelåg implicit, eftersom tekniska
överväganden krävts för att utforma uppfinningen. PBR konstaterar redan
inledningsvis att det inte råder någon tvekan om att man enligt svensk praxis
skall beakta EPOs praxis. Resten av domen utgörs därefter helt och hållet av
en genomgång av relevanta avgöranden från BoA, d.v.s. Sohei-fallet och det
s.k. Pension-Benefit-System-målet där tekniska överväganden inte ansågs
föreligga.93 Avslutningsvis konstaterar domstolen att enbart det faktum att
man automatiserar en tidigare manuell process inte i sig självt kan anses ha
tillräcklig teknisk karaktär. Det måste ha krävts tekniska överväganden för
att möjliggöra automatiseringen, vilket inte ansågs föreligga i förevarande
fall. Förändringen av datorns tekniska funktionalitet ansågs inte heller gå
utöver den normala interaktionen som sker mellan datorn och dator-
programmet. Överklagan avslogs därför.

Det viktiga i målet är inte utgången utan snarare det faktum att  PBR helt
grundar domskälen på praxis från EPO för att avgöra ett svenskt
patentärende. Denna förändring som är en direkt följd av Phillips-målet är,
anser jag, önskvärd och har ökat rättssäkerheten väsentligt inom
patenträttens område. 

6.3 EUs förhållande till nationell lagstiftning

Med anledning av att EG-rätten genom datorprogramdirektivet och den
eventuellt kommande EU-patentförordningen ytterligare utökar sin
kompetens inom det industriella rättsskyddet är det av intresse att
kommentera innebörden av detta.

Ett direktiv har till syfte att skapa gemensamma nationella rättsregler för att
undanröja hinder för upprättandet av den inre marknaden. Om
medlemsstaterna bedömer patentansökningar olika, medför detta en risk att
den fria rörligheten av varor inskränks. Av denna anledning har redan
harmonisering skett inom de flesta immaterialrättsliga områden såsom t.ex.
                                                
91 Patentbesvärsrättens dom: Mål nr 01-157 (meddelad 2002-10-10).
92 Domen s. 6.
93 T_931/95.
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upphovsrätten, varumärkesrätten och mönsterrätten. Även patenträtten har
genomgått viss harmonisering genom t.ex. direktivet 98/44 om rättsligt
skydd för biotekniska uppfinningar samt förordning nr 1610/96 om
införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel. 

Om datorprogramdirektivet innebär att den svenska patentlagen behöver
ändras i vissa delar finns det viss risk att det nära förhållandet mellan EPC
och PL påverkas. Detta gäller särskilt om direktivet på något sätt inskränker
den praxis som utvecklats inom EPO och blivit av avgörande betydelse även
för svenska myndigheters bedömning av svenska patent. Om en fråga om
direktivets tolkning uppkommer, kan den svenska domstolen bli tvungen att
begära ett förhandsavgörande från EG-domstolen.94 Det innebär ytterligare
en aktör som skall vara med och påverka praxis. Visserligen är en EU-
medlemstat inte formellt tvungen att följa förhandsavgöranden, men detta
anses följa av den allmänna lojalitetsplikten i artikel 10 EG-fördraget.95 Ett
handlande mot denna, en av EUs viktigaste konstitutionella principer, kan i
sig utgöra ett självständigt fördragsbrott. Man skulle även här kunna säga att
domstolarna gör en kall harmonisering av EG-rätten med anledning av
samma pragmatiska och ändamålsenliga skäl som EPOs praxis blivit
upptagen i nationell praxis.

Skulle EG-domstolen besluta sig för att inte följa EPOs regler om
patentering av datorprogram blir även Sverige tvungna att avvika från
denna. En sådan utveckling skulle vara ett tillbakasteg till situationen innan
praxisförändringen 1990, eftersom man återigen skulle kunna utnyttja
möjligheten att gå via EPO för att få ett patent, som inte uppfyller svenska
patentlagens förutsättningar, meddelat i Sverige.

6.4 EUs förhållande till EPC

Som läget ser ut idag finns det inget formellt förhållande mellan EU och
EPC. Konventionen tillkom visserligen på EUs initiativ och samtliga EU-
länder har tillträtt denna. Dock är EPC en internationell konvention som är
resultatet av ett mellanstatligt samarbete. Icke EU-stater är välkomna att
ansluta sig till patentkonventionen och har också gjort så i viss utsträckning
(se ovan 2.4). P.g.a. detta har EU ingen formell kontroll eller ansvar över
konventionen. Indirekt spelar dock EUs inflytande en viktig roll eftersom
majoriteten av de konventionsanslutna staterna är EU-stater. Därigenom
skulle gemenskapen kunna genomdriva förändringar även i EPC för att
främja sina egna intressen. Nämnas kan t.ex. att man i förslaget till
patentförordning hänvisar till lojalitetsplikten i art. 10 EG-fördraget för att

                                                
94 Art 234 EG-fördraget. 
95 Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens Grunder, Upplaga 1:2, Stockholm 1999, s. 143.
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påpeka att EU-staterna är skyldiga att samordna sina ståndpunkter även
inom EPO.96

6.4.1 EUs förslag till patentförordning

I och med att EU nu har kommit långt i planerna på att införa en egen
patentförordning, har frågan om förhållandet mellan EU och EPC
aktualiserats. Grundtanken i förordningen är nämligen att de två systemen
skall fungera i symbios med varandra.97 Av denna anledning har en av de
svåra frågorna för förordningens genomförande varit hur gemenskapen skall
förhålla sig till EPC. Den lösning som har föreslagits i förordningen är att
EPC skall ändras på ett sådant sätt att EU kan tillträda konventionen. EPO
skall, trots att det inte är ett gemenskapsorgan, utgöra den myndighet som
meddelar gemenskapspatent. I praktiken innebär det att EPO meddelar ett
patent enligt EPC där  gemenskapsterritoriet designerats, som sedan får den
rättsverkan som förordningen medger.98 De förbättringar som man hoppas
uppnå med detta system är att förordningen skall innehålla särskilda regler
vad gäller kostnader för patentet, översättningskravet och
överklagandeförfarandet som skiljer sig från EPC. Tanken är t.ex. att man
skall ta bort kravet på att patentskrifterna måste översättas till varje lands
språk för att bli giltiga patent och istället inskränka sig till tre officiella
arbetsspråk; tyska, franska och engelska.99 På så sätt minskar man
kostnaderna för patentet avsevärt. Dessutom kommer en specialdomstol att
inrättas dit nationella domstolar måste hänvisa alla patentmål avseende
gemenskapspatent.100

Det är inga lättlösta problem som genomförandet av förordningen medför.
EPC måste t.ex. ändras för att EU skall kunna tillträda denna. Länderna skall
dessutom enas om de tre arbetsspråken, vilket visat sig vara lättare sagt än
gjort. Språkfrågan har länge varit ett stort trätoämne inom EU på många
områden. Dagens system där alla dokument, domar, möten etc. översätts till
alla gemenskapsspråken innebär en oerhörd kostnad för EU. Trots detta har
det visat sig vara ett nästintill olösligt problem, eftersom ingen medlemsstat
är beredd att överge sitt språk till förmån för ett annat. Enligt den
överenskommelse som man uppnått skall patentskrifterna översättas i sin
helhet till de tre arbetsspråken, men vissa delar skall även översättas till
samtliga officiella EU-språk. Detta innebär givetvis att man inte lyckats få
ner kostnaderna för patentet till den nivå som man hoppats på.

Att inrätta en specialdomstol har dessutom utsatts för mycket mothugg. Det
har framförallt varit Tyskland som inte visat sig villiga att överge sin

                                                
96 Förslag till rådets förordning om gemenskapspatent /* KOM/2000/0412 slutlig - CNS
2000/0177 */, p 2.3.3.
97 Patentförordningen p. 2.3. 
98 Ibid. p. 2.3.1. 
99 Ibid. p. 2.4.4.
100 Ibid. p. 2.4.5.1.
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nationella kompetens till en central patentdomstol. Detta har dock nyligen
lösts genom att Tyskland i februari 2003 gjorde en helomvändning i frågan
efter förhandlingar mellan EUs konkurrensministrar, där man nu enats om
en speciell patentdomstol i Luxemburg.101 Inrättandet av domstolen
föranleder dessutom en förändring av EG-fördraget.102

Det är uppenbart att genomförandet av patentförordningen innebär flera
svårlösta problem. Dessutom kan man fråga sig hur det blir i praktiken när
specialdomstolen skall bedöma patentfrågor. Kommer förordningen att
motsvara EPCs regler och förväntas domstolen beakta EPOs praxis och
införliva den i sin egen praxis genom kall harmonisering, eller blir EPO
tvingade att anpassa sig till EUs praxis? Vad händer t.ex. om
gemenskapsdomstolen och EPO väljer olika vägar. Kommer svenska
domstolar att bli tvungna att följa EU-praxis för att inte bryta mot
lojalitetsplikten?  Som man ser är det samma frågeställningar som
återkommer, d.v.s. hur man skall tillförsäkra en enhetlig europeisk praxis.
Förhoppningsvis kommer detta inte att bli något problem i praktiken, men ur
rättsäkerhetssynpunkt är det av stort intresse att denna fråga blir löst innan
förordningen införs.

Det skall här poängteras att patentförordningen inte kommer att innebära att
de nationella patentlagstiftningarna försvinner. Gemenskapspatentet skall
utgöra ytterligare en plattform där uppfinnaren själv kan välja vilket
patentsystem som passar hans syften. Därmed är det fortfarande av högsta
intresse att de nationella patentlagstiftningarna harmoniseras för att så långt
det är möjligt motsvara patentförordningens mål och syften.
Datorprogramdirektivet är därför fortfarande relevant för att garantera en
framtida enhetlig europeisk patenträtt.

 

                                                
101 http://se.news.yahoo.com/030303/58/15xjx.html 2003-04-14, 15:30.
102 P. 2.4.5.3.
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7 Patentering av datorprogram
enligt EU-direktivet

7.1 Inledning

EG-fördraget innehåller inga specifika regler angående skydd för
immateriella rättigheter. Det enda som finns är en generell regel i art. 30,
som ger medlemsländerna rätt att skydda industriell och kommersiell
äganderätt. Redan vid EG:s tillkomst insåg man dock behovet av ett
gemensamt regelsystem inom immaterialrättens område. Detta grundar sig
framförallt i den grundläggande friheten om varors rörlighet. Olikheter i
medlemsländernas immateralrättslagstiftning kan mycket väl innebära
konkurrensbegränsningar och utgöra handelshinder. Ett flertal
harmoniseringsdirektiv har genomförts genom åren, inom upphovsrätten,
varumärkesrätten och mönsterrätten. Inom patenträtten har det dock inte
varit några större förändringar. Ett direktiv avseende patent på biotekniska
uppfinningar har nyligen genomförts och EU ligger nu i startgroparna för att
harmonisera medlemsländernas lagstiftningar avseende patent på
datorrelaterade uppfinningar. Anledning till att man varit restriktiv med
harmonisering inom patenträtten torde vara att man ända sedan EG
grundades fört diskussioner om en gemensam patentförordning, som man nu
hoppas skall vara klar inom två år (se ovan kap. 6.4.1). I de följande kapitlen
redogörs för EU-kommissionens förslag till direktivet angående patentering
för datorrelaterade uppfinningar och dess förhållande till EPOs praxis.

7.2 Direktivförslaget

7.2.1 Direktivets syfte

I motiveringen till direktivet framhålls det att mjukvarubranschens inverkan
på ekonomin blir alltmer påtaglig. Den snabba utvecklingen på området har
idag lett till att det blir allt svårare och dyrare att skapa nya
programprodukter. Samtidigt är dessa mycket enkla att kopiera, vilket också
sker i stor utsträckning. Ett bättre och mer effektivt skydd för datorrelaterade
uppfinningar är därför önskvärt. Kommissionen konstaterar att
patentinstitutet borde vara det bästa alternativet, speciellt som såväl EPO,
USAs patentverk samt flera EU-staters patentverk har valt att gå denna
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väg.103 Dock är rättsläget oklart, eftersom skillnader i praxis mellan
medlemsländerna förekommer trots att deras regelverk är i stort sett
identiska. Effekten av detta blir att vissa patent som erkänns i en
medlemsstat underkänns i en annan vilket får direkta negativa effekter på
den inre marknaden.104 Syftet med direktivet är att undanröja dessa problem
genom att harmonisera de nationella lagstiftningarna vad gäller
patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar och därmed säkra den inre
marknadens funktion och skapa en större rättssäkerhet.105 En harmonisering
förväntas dessutom medföra ökade investeringar och innovation i den
europeiska mjukvaruindustrin samt förbättra konkurrensmöjligheterna
gentemot USA och Japan.106

7.2.2 Bestämmelserna i huvuddrag

Artikel 1 anger direktivets räckvidd, d.v.s. patenterbarhet för datorrelaterade
uppfinningar.

Artikel 2 definierar begreppen ”datorrelaterade uppfinningar”  och ”tekniskt
bidrag”. 

a) Datorrelaterade uppfinningar: ”alla uppfinningar vars verkan förutsätter
användning av en dator, ett datoriserat nätverk eller någon annan
programmerbar anordning och som uppvisar ett eller flera sannolikt
nya kännetecken, som verkställs med hjälp av ett eller flera
datorprogram.”

b) Teknisk bidrag: ”ett för fackmannen icke uppenbart bidrag till teknikens
ståndpunkt på ett teknikområde.”

Ordet ”sannolikt” i a) innebär att det inte krävs att påvisa faktisk nyhet för
att avgöra om uppfinningen ligger inom direktivets räckvidd. Enligt
motiveringen till art. 2 beror detta på att ”tekniskt bidrag” skall bedömas i
förhållande till uppfinningshöjd och inte till nyhetskravet.107

              
Artikel 3 ålägger medlemsstaterna att se till att datorrelaterade uppfinningar
anses tillhöra ett teknikområde. Artikeln har tillkommit som en följd av art.
27.1 TRIPS-avtalet som stadgar att patent skall medges inom alla
teknikområden. Samtidigt anmärker man i motiven att en algoritm utan
förankring i en fysisk företeelse faller utanför definitionen av datorrelaterad
uppfinning och utgör således inget teknikområde.108

                                                
103 Direktivet grundar sig i mångt och mycket på en undersökning gjord av Intellectual
Property Institute, London, på uppdrag av kommissionen: Study Contract ETD/99/B5-
3000/E/106: The Economic Impact of Patentability of Computer Programs.
104 Direktivförslaget s. 9.
105 Ibid. s. 2 f.
106 Hansen, K.G, a.a. s. 546.
107 Ibid. s. 13.
108 Ibid. s.13.
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Artikel 4  fastslår vilka villkor som skall vara uppfyllda för att patent skall
beviljas. 

- St. 1. Uppfinningen skall vara ny, inneha uppfinningshöjd och kunna
tillgodogöras industriellt. 

- St. 2. Uppfinningshöjd föreligger endast om uppfinningen innebär ett
”tekniskt bidrag”.

- St. 3. Det tekniska bidraget skall bedömas med hänsyn till skillnaden
mellan patentkravet sett som en helhet, inkluderat såväl tekniska som
icke-tekniska kännetecken, och teknikens ståndpunkt.

Artikel 5 reglerar vilken typ av kravkategorier som skall medges. Patent
skall medges systemkrav, d.v.s. en programmerad dator, ett programmerat
nätverk eller någon annan programmerad anordning, och metodkrav, d.v.s.
förfarande utfört av ovannämnda dator, nätverk eller anordning genom att en
mjukvara körs med hjälp av anordningen. 

Artikel 6 reglerar direktivets förhållande till direktiv 91/250/EEG om
rättsligt skydd för datorprogram, särskilt vad gäller bestämmelserna om
dekompilering och samverkansförmåga. Det fastslås att denna
upphovsrättsliga reglering inte skall begränsas till följd av direktivförslaget. 

Artikel 7 ålägger kommissionen en skyldighet att följa hur datorrelaterade
uppfinningar påverkar innovation och konkurrens, både i Europa och
internationellt, även i relation till näthandel.

Artikel 8 ålägger kommissionen att inom 3 år från direktivets genomförande
framlägga en rapport till parlamentet om hur direktivet fungerar. Detta är en
skyddsbestämmelse för att säkra att eventuella negativa effekter, som
direktivet medfört, upptäcks och rapporteras.

Artiklarna 9-11 innehåller standardartiklar för direktivets ikraftträdande
och medlemsstaternas genomförande.

7.3 Jämförelse mellan direktivförslaget och
EPOs praxis

De artiklar som jag anser vara relevanta vid en jämförelse mellan
direktivförslaget och EPOs praxis är artiklarna 2, 4, och 5, varpå jag valt att
begränsa mig till dessa i kommande framställning.

7.3.1 Definitionerna - Artikel 2

Begreppet ”datorrelaterade uppfinningar” har inte använts tidigare, utan är
tillkommet på kommissionens initiativ. Ett mer korrekt begrepp hade
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antagligen varit att använda sig av det i praktiken använda begreppet
datorprogramrelaterade uppfinningar eller software related inventions, som
man använder sig av i US Patent Office Guidelines.109 Det råder nämligen
ingen tvekan om att det är detta som direktivet avser. Att man använder sig
av ett annorlunda begrepp har antagligen att göra med att man inte vill lägga
tonvikten vid själva datorprogrammet. Som framgår av artikel 5 avser
kommissionen att begränsa kravkategorierna till att endast omfatta system-
och metodkrav. Det skulle då vara olämpligt att använda sig av ordet
datorprogram som huvudbegrepp i direktivet. Detta har dock endast en
teoretisk betydelse. I praktiken blir det ingen förändring utan direktivet avser
indirekt patentering av datorprogram. 

7.3.2 Patentförutsättningarna - Artikel 4

I art. 4 behandlas de villkor som måste vara uppfyllda för att patentering
skall beviljas. Här har kommissionen valt att följa EPOs praxis. I första
stycket börjar man med att konstatera att de grundläggande kraven: nyhet,
uppfinningshöjd och industriellt tillgodogörande skall vara uppfyllda. I
motiveringen till artikeln hänvisar man till art. 52 (1) EPC. 

Vidare föreslås det i andra stycket att en uppfinning skall utgöra ett ”tekniskt
bidrag” för att anses ha uppfinningshöjd. Det tekniska bidraget skall enligt
tredje stycket göras utifrån en helhetsbedömning, där såväl tekniska som
icke-tekniska kännetecken skall beaktas. I och med detta stadgande
införlivar man den praxis som kom med Koch & Sterzel. Det framgår även
av kommentaren till artikel 4 att så är avsikten. Dessutom poängterar man
att någon viktning mellan tekniska- och icke-tekniska kännetecken inte skall
göras i syfte att avgöra vilka kännetecken som bidrar mest till
uppfinningen.110 Detta får anses vara ett ställningstagande mot den tyska
kärnteorin. Emellertid måste uppfinningen bestå av tekniska kännetecken för
att anses utgöra ett tekniskt bidrag. Detta innebär att en uppfinning som
enbart består av icke-tekniska kännetecken, t.ex. en affärsmetod, inte är
patenterbar. 

När det gäller varifrån man kan härleda det tekniska bidraget hänvisar man
till de alternativ som är fastlagda i EPOs praxis:

1. Det underliggande problemet som får sin lösning genom uppfinningen.
2. De medel, d.v.s. de tekniska kännetecken som utgör lösningen på det

underliggande problemet. 
3. De effekter som uppnås med hjälp av lösningen på det underliggande

problemet. 
4. De tekniska överväganden som krävs för att komma på den

datorrelaterade uppfinningen.111

                                                
109 Hansen, K. G, a.a. s. 549.
110 Direktivförslaget s. 14.
111 Ibid. s. 14 f.



41

Att inkludera kravet på tekniskt bidrag innebär att man kodifierar en allmän
princip som länge utgjort en avgörande del vid patenterbarhetsbedömningen
inom såväl EPO som nationell lagstiftning. Anledningen till att man nu
väljer att inkorporera principen om ”tekniskt bidrag” är antagligen att man
vill undvika att patenträtten alltför mycket närmar sig den amerikanska. Som
nämnts ovan (kap. 3.5) finns inget sådant krav i amerikans patenträtt utan
det räcker att uppfinningen utgör ett ”nyttigt, konkret och påtagligt” resultat
för att patenterbarhet skall föreligga. Det framkommer att kommissionen
anser att avsaknaden av kravet på tekniskt bidrag i USA inneburit att
patenteringsmöjligheterna blivit alltför stora. Man nämner att det i USA är
fullt möjligt att patentera affärsmetoder, något som ses med stor skepsis på i
Europa.112 

Artikel 4 inger intrycket, sedd separat från övriga artiklar, att kommissionen
har för avsikt att mer eller mindre harmonisera EPOs  praxis vad gäller
patentering av datorprogramrelaterade uppfinningar och bedömningen av
tekniskt bidrag. Detta är både önskvärt och väntat. Dock, som framkommer
nedan, är detta inte hela sanningen.

7.3.3 Kravkategorierna – Artikel 5

Artikel 5 är utan tvekan den mest intressanta och kontroversiella artikeln i
direktivförslaget. Kommissionen avser nämligen att tillåta patent på
kravkategorierna metod och system, men inte programproduktkrav. Det
anges i motiveringen att avsikten är att inte följa EPOs senaste avgörande i
IBM-fallen, då man anser att patent på ett datorprogram på en bärare skulle
kunna uppfattas som att patent på datorprogram som sådant tillåts.113

Artikeln kan kritiseras på flera punkter. 

Till att börja med överensstämmer inte artikelns ordalydelse och
motiveringen till artikeln. Enligt artikeln skall medlemsstaterna ”se till att
en datorrelaterad uppfinning kan patentskyddas såsom…anordning, eller
såsom förfarande”. Ordvalet kan borde tolkas som att direktivet är en
minimibestämmelse varpå medlemsstaterna på eget initiativ skulle kunna
utöka patentmöjligheterna till att även omfatta programproduktkrav. En
direkt konflikt med EPOs praxis hade därmed kunnat undvikas, eller i varje
fall minskas. Det som ställer till problem är dock motiveringen till artikel 5,
som inför en direkt begränsning av bestämmelsen, då den förutsätter att
programproduktkrav inte kommer att tilldelas patentskydd. Väljer man att
följa motiveringen, vid en tolkning av direktivet, innebär det att artikeln i
praktiken inte längre behandlar vad som kan patenteras utan vilka
möjligheter att föra intrångstalan en patentinnehavare ges.114 

                                                
112 Ibid. s. 6. 
113 Ibid. s. 15.
114 Hansen, K. G, a.a. s. 550.
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Konsekvensen av begränsningen innebär, enligt min åsikt, att direktivets
syfte, d.v.s. att undanröja de olikheter som finns i europeisk praxis, inte
kommer att tillgodoses. Teoretiskt hamnar man i samma situation som jag
nämnt tidigare att man kan kringgå reglerna genom att söka patentet vid
EPO och designera den stat där man vill ha ett giltigt programproduktkrav.
Hur detta skall lösas framgår inte av direktivet, men man kan tänka sig att
kommissionen förväntar sig att EPO kommer att ändra tillbaka sin praxis till
situationen innan IBM-målen. Något som i och för sig är möjligt, eftersom
EUs medlemsstater utgör en majoritet av de konventionsanslutna staterna.
Detta i förening med lojalitetsplikten skulle kunna innebära att EU indirekt
kan driva igenom en sådan praxisförändring .

Kommissionen antyder m.a.o. att man anser att EPO gått för långt i och med
sin nuvarande praxis. Det måste dock anses vara för tidigt att avgöra detta.
Hansen påpekar att det inte finns någon dokumentation som påvisar att det
förekommer missbruk av patent på datorprogramprodukter och att en
grundligare undersökning av effekterna av IBM-målen krävs innan en sådan
begränsning genomförs.115 Vidare menar Westling att kommissionens
misstro mot EPO och dess förmåga att skilja mellan patenterbara
programprodukter (med teknisk karaktär) och abstrakta idéer borde sakna
grund.116 Jag kan inte annat än hålla med de båda författarna. Jag ser heller
ingen anledning till att avvika från IBM-målen, som ger ett betydligt bättre
skydd för själva datorprogrammet än tidigare, då patentinnehavaren kan föra
intrångstalan redan när programmet sprids på en bärare eller via t.ex.
Internet (se ovan kap. 5.3.4.). Ett sådant skydd är önskvärt eftersom det i
princip är själva datorprogrammet, som utgör uppfinningen, och det är även
här som den stora utvecklingskostnaden uppkommer. 

                                                
115 Hansen, K. G, a.a. s. 550.
116 Westling, C, a.a. s. 542.



43

8 Avslutande kommentar
Den vid EPO utvecklade teorin kring teknisk karaktär och teknisk effekt är
svår att greppa och förstå helt och hållet. Dock har den visat sig vara en
effektiv och dynamisk metod för att undgå att patentkraven blir alltför breda
när det gäller datorprogram. Visserligen har kravet sänkts successivt genom
BoAs skilda ställningstaganden, men det borde snarare vara en logisk följd
av att mjukvaruområdet förändrats avsevärt de senaste 20 åren än
okunnighet från domarna vid EPO. Det är idag oftast datorprogrammet som
står för det tekniska bidraget i uppfinningen. Givetvis kommer det snabbare
processorer och hårddiskar med större kapacitet än tidigare, men utan
programvaran är det omöjligt att optimera användningen av dessa. I och med
IBM-målen visar BoA att man insett vikten av att tillerkänna datorprogram
ett bättre skydd än tidigare. Att principen om potentiell ytterligare teknisk
effekt skulle riskera att datorprogram som sådana blir patenterbara tror jag är
liten. I viss mån kan man i och för sig anse att programproduktkravet
innebär att datorprogram som sådana blir patenterbara, eftersom det är själva
programmet på en bärare som blir skyddad och inte metoden eller systemet
(som dock oftast utgör ytterligare patentkrav i ansökan). Emellertid avser
begreppet en annan tolkning, d.v.s. att de datorprogram som saknar teknisk
karaktär inte är patenterbara. De som innehar en potentiell teknisk effekt är
ju inte i avsaknad av teknisk karaktär. BoAs resonemang i IBM-målen att
det vore ologiskt att medge skydd för metoden och systemet men inte själva
programmet när detta de facto utgör den själva tekniska effekten vid en
exekvering i en konventionell dator, anser jag vara helt korrekt. Det är
därför olyckligt att Kommissionen i direktivförslaget valt att inte bevilja
patent på produktkrav, något som jag anser vara fel och inte kommer att
främja syftet att säkra den inre marknaden.

Jag har i uppsatsen flera gånger återkommit till det som jag anser vara det
största problemet inom europeisk patenträtt idag, d.v.s. olikheterna i
rättspraxis mellan de olika patentsystemen. Det ligger inte i någons intresse
att de olika regelsystemen konkurrerar med varandra, tvärtom, så lika regler
som möjligt är av intresse för att öka rättssäkerheten, säkra EUs inre
marknad och främja konkurrensmöjligheterna med övriga världen (främst
USA och Japan). Min personliga uppfattning är att kommissionen inte
behandlar direktivet utifrån ett globalt perspektiv. Visserligen nämner man
sitt stora misstroende mot amerikansk patenträtt, och sin oro över att även
EPO gått för långt vad gäller patent på datorprogram. Direktivet innehåller
dock  inga klargöranden om hur EG-rätten skall förhålla sig till EPO och
dess praxis. Visserligen framgår det av förslaget till patentförordning att EU
skall bli ett designerbart område vid EPO-patent. Men hur man skall agera
då skillnader i BoAs domslut och EUs specialdomstols avgöranden
uppkommer framkommer inte. Man verkar förlita sig helt till
lojalitetsplikten för att undvika att skillnader i patentpraxis uppkommer.



44

Avslutningsvis vill jag säga att jag anser direktivet vara otillfredsställande
och jag skulle bli mycket förvånad om det blev genomfört i sitt nuvarande
skick. Yttranden från remissinstanserna har börjat komma och de flesta har
givetvis någonting att kommentera. En viktig signal är att ministerrådet har
gett stöd till en, ännu inte offentliggjord, reviderad version av
direktivförslaget där man valt att helt följa EPOs praxis.117 Innan möjlighet
till en närmare granskning av detta förslag ges kan det givetvis inte
kommenteras. Förhoppningsvis är den enda ändringen inte bara att man
utökar kravkategorierna till att omfatta produktkrav. Ett klargörande hur
nationella domstolar skall förhålla sig till EPOs praxis är också av stor vikt
för att öka rättssäkerheten. 

                                                
117 Hansen, K. G, a.a. not 24 s. 551.
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Bilaga A

Europeiska Patentkonventionen

Article 52
Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial
application, which are new and which involve an inventive step. 

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of
paragraph 1:
(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; 
(b) aesthetic creations; 
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing
business, and programs for computers; 
(d) presentations of information. 

(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or
activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent
application or European patent relates to such subject-matter or activities as such. 

Relevanta artiklar ur Direktivförslaget 2002/0047 (COD)

Artikel 2
Definitioner

För detta direktivs ändamål gäller följande definitioner:
a) ”Datorrelaterad uppfinning”: alla uppfinningar vars verkan förutsätter användning av

en dator, ett datoriserat nätverk eller någon annan programmerbar anordning och som
uppvisar ett eller flera sannolikt nya kännetecken, som verkställs med hjälp av ett eller
flera datorprogram.

b) ”tekniskt bidrag”: ett för fackmannen icke uppenbart bidrag till teknikens ståndpunkt
på ett teknikområde.

Artikel 4
Villkor för patenterbarhet

1. Medlemsstaterna skall se till att en datorrelaterad uppfinning är patenterbar på villkor
att den kan tillgodogöras industriellt, är ny och har uppfinningshöjd.

2. Medlemsstaterna skall se till att en datorrelaterad uppfinning får tillerkännas
uppfinningshöjd, endast på villkor att den utgör ett tekniskt bidrag.

3. Det tekniska bidraget skall bedömas med hänsyn till skillnaden mellan patentkravens
samlade skyddsomfång, vari såväl tekniska som icke-tekniska kännetecken kan ingå,
och teknikens ståndpunkt. 

Artikel 5
Typ av krav
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Medlemsstaterna skall se till att en datorrelaterad uppfinning kan patentskyddas såsom
anordning, dvs. en programmerad dator, ett programmerat nätverk eller någon annan
programmerad anordning, eller såsom förfarande utfört av ovannämnda dator, nätverk eller
anordning genom att en mjukvara körs på anordningen.
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