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Summary 
A computer implemented business method may take various forms. The 
protection possibilities may depend on the business method’s character and 
purpose. Both patent protection and protection as a trade secret provides for 
advantages as well as disadvantages for a business to consider when 
choosing a strategy for the protection of a business method. 
 
Despite the official exemption of business methods from the patentable 
subject matter, patents are granted for computer implemented business 
methods. By reviewing the case law from the Swedish registration authority 
for patents (Sw. Patent och registreringsverket), the Court of patent appeals 
(Sw. Patentbesvärsrätten) and the European Patent Office my conclusion is, 
that business methods are treated as if they do fall within the patentable 
subject matter as long as they have a technical effect that goes beyond the 
ordinary interaction between software and a computer readable medium or 
in any other ways involve technical consideration. The registration 
authorities are generous in their application of the law when it comes to 
subordinate business methods under the patentable subject matter. However, 
this has not led to such increase of granted patents as one might figure. 
Applications regarding business method patents nowadays fail on the 
inventive step requirement. Nonetheless, the assessment of the inventive 
step in regards to business methods remains to some extent unclear. EPO’s 
official position is that only those aspects of a business method invention 
that are technical or contributes to the inventions technical character shall be 
taken into consideration when assessing inventive step. Those aspects that 
merely relates to the commercial or administrative character of the 
inventions will not be considered. Pursuant to the case law it remains 
unclear what actually contributes to the technical character. Conclusively, 
the state of law has been clarified to some extent through case law but much 
is yet to be clarified. Meanwhile, patents on business methods will continue 
to be granted.  
 
Business methods may also enjoy protection as a trade secret pursuant to the 
Trade Secret Act (Sw. Lag om företagshemligheter). This enquires a 
business to keep the business method a secret, any disclosure will result in a 
loss of protection. A business that is successful in keeping the business 
method a secret may enjoy the value of the business method without the 
complicated and expensive patent application process. The trade secret is 
however depending on effective internal polices and routines as well as 
comprehensive non-disclosure agreements with employees and business 
partners. A business must be active in every transaction and in all its relation 
to be able to guarantee an effective protection. Further, general contractual 
principles help to govern the protection of trade secrets through e.g. the 
Swedish principle of loyalty. It should, however, be noted that it seems to be 
unclear under Swedish law, if a business can extend the protectable area 
under the Trade Secret Act through contractual arrangements. The 
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protection of a business method as a trade secret is dependent on if the 
commercialization of the business method can be effective without a 
disclosure of the business method. In many cases the business method itself 
might be revealed but the commercial value is within the application of the 
business method and the professional skill of the implementer. In such 
cases, the real value of the business method will still be protected.  
 
A business must take a lot of different aspects in consideration before a 
patent application is filed. What possibilities do the competitors have to 
invent around the potentially protected area? How difficult will it be to 
prove an infringement? How important is it to implement the business 
method into the business immediately? How is the technical development in 
the market? Is the business in need of financial support which could be 
solved through security interest in the patent or merely by a note of the 
patent in the balance sheet? Depending on the business prioritizing and the 
strength of the business method a patent protection might be the right 
protection in one case but not in another. Whatever decision a company 
might take, my recommendation is that all available options are considered 
before filing a patent application. The advantages of the patent protection 
might not always beat the disadvantages. 
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Sammanfattning 
En datorimplementerad affärsmetod kan se ut på en mängd olika sätt. 
Beroende på dess utformning och syfte så varierar också de 
skyddsmöjligheter som står till buds. Både skydd genom patent och som en 
företagshemlighet erbjuder fördelar som bör tas i beaktande när ett företag 
sätter upp en strategi för skydd av en affärsmetod.  
 
Trots det formella undantaget av affärsmetoder från det patenterbara 
området så beviljas patent för datorimplementerade affärsmetoder. Efter en 
genomgång av PRV:s och EPO:s praxis har jag kommit fram till att 
datorimplementerade affärsmetoder faktiskt räknas till det patenterbara 
området så länge de antingen medför en teknisk effekt som går längre än 
den vanliga interaktionen mellan programvara och en konventionell dator 
eller på något annat sätt innebär tekniska överväganden. 
Registreringsmyndigheterna är numera väldigt generösa till att släppa in 
affärsmetoder inom det patenterbara området. Denna utbredning av det 
patenterbara området har emellertid inte lett till en markant ökning av 
meddelade affärsmetodspatent. Ansökningar som avser patent för 
affärsmetoder fastnar istället på det stadie där de ska visa uppfinningens 
uppfinningshöjd. Exakt hur bedömningen avseende uppfinningshöjd för 
affärsmetoder ska gå till är enligt min mening fortfarande oklar. EPC:s 
formella ståndpunkt avseende affärsmetodsuppfinningar är att enbart de 
delar som är tekniska eller bidrar till den tekniska karaktären ska beaktas 
vid bedömningen av om uppfinningen kan anses ha uppfinningshöjd i 
förhållande till den tidigare kända tekniken. De beståndsdelar som är av rent 
kommersiell eller administrativ art kommer således inte att tas i beaktande. 
Enligt mig varierar emellertid EPC:s bedömning av vad som ska anses bidra 
till uppfinningens tekniska karaktär. Sammanfattningsvis så har rättsläget de 
senaste åren klargjorts i förhållande till affärsmetoders patenterbarhet icke 
desto mindre återstår det vissa förtydliganden avseende bidragsrekvisitet. 
Vissa affärsmetoder kommer emellertid att uppfylla kravet på 
uppfinningshöjd och patent på datorimplementerade affärsmetoder kommer 
att beviljas. Patent kommer emellertid inte alltid att vara den bästa 
skyddslösningen för datorimplementerade affärsmetoder.  
 
Affärsmetoder kan också åtnjuta skydd som företagshemlighet. Detta skydd 
är mindre kontroversiellt än patentskyddet. Emellertid måste ett företag se 
till att hemlighålla de affärskritiska elementen av affärsmetoden för att 
garantera ett fullgott skydd. Ett företag kan således på egen hand säkerställa 
hemlighållandet genom avtalslösningar och interna rutiner för att skydda sig 
mot att konkurrenterna inte utnyttjar den aktuella affärsmetoden och slipper 
på så sätt det komplicerade ansökningsförfarandet som patentsystemet 
innebär. Specifika avtal och de allmänna avtalsrättsliga principerna såsom 
lojalitetsplikten stärker skyddet men kräver också en ständig aktivitet för att 
skyddet ska bevaras. Det bör också observeras att det råder en osäkerhet 
kring huruvida man avtalsvägen kan utsträcka det materiella skyddet från 
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FHL:s skyddsomfång. Skyddet som företagshemlighet kan vara av särskild 
stor vikt när affärsmetodens kommersiella värde består i hur den aktuella 
affärsmetoden appliceras. Osäkerheten kring affärsmetodspatenten och det 
smala skyddsomfång som ofta erbjuds ökar fördelarna med att istället 
hemlighålla affärsmetoden och kommersialisera sin lösning utifrån de 
förutsättningar som finns inom företaget, ett patentkrig är sällan att föredra.  
 
Ett företag måste beakta en mängd olika aspekter innan en patentansökan 
lämnas in. Vilka möjligheter kommer konkurrenterna ha att kringgå 
patentet? Hur svårt/lätt kommer det vara att påvisa eventuella intrång? Hur 
viktigt är det att snabbt komma igång med implementeringen av 
affärsmetoden i företagets verksamhet? Hur ser den tekniska utvecklingen 
på området ut? Hur viktigt är den symboliska styrkan i få ett patent? 
Beroende av företagets prioriteringar och affärsmetodens styrka kan det ena 
skyddet vara mer fördelaktigt i en situation men inte i en annan. Oavsett 
vilket val ett företag gör bör det alltid vara medveten om varför en viss 
skyddsmöjlighet väljs, annars riskerar man att förlora de fördelar som den 
aktuella affärsmetoden skulle kunna innebära. 
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Förord 
Det kommer en dag då man tror att allting är fullbordat, det är då allting 
börjar.1   
 
Jag kommer alltid att längta tillbaka till min studietid i Lund. Redan nu 
börjar de långa pluggtimmarna, den kalla läsesalen och Tryckeriets blask-
kaffe kantas av ett romantiserat skimmer. När jag började på 
juristprogrammet för snart 5 år sedan var jag skräckslagen över den långa 
mödosamma tid som jag hade framför mig. I efterhand så känns det som att 
de där åren bara sprang förbi och inte var de alltför mödosamma heller.  
 
Jag vill ta tillfället i akt att tacka både min familj och mina vänner som har 
stöttat mig i vått som torrt genom hela utbildningen. Utan er hade jag aldrig 
varit där jag är idag! Jag vill samtidigt tacka min handledare Ulf Maunsbach 
och alla övriga otroligt kunniga människor vid fakulteten. Ni har inspirerat 
mig i mitt lärande och fått mig att se på juridiken med helt andra ögon än de 
jag hade när jag började. Nu börjar jag förstå vad det handlar om… 
 
När jag började bläddra i Agell & Malmströms Civilrätt – i en av de bruna 
fåtöljerna i Juridicums bibliotek – första dagen på juristprogrammet hade 
jag aldrig kunnat tänka mig att jag snart skulle sitta här och skriva ner de 
sista meningarna på examensarbetet vid mitt eget skrivbord på en 
affärsjuridisk byrå i Stockholm. Livet tar hela tiden nya vändningar och det 
är med stor förväntansfullhet som jag blickar framåt mot det som nu tar sin 
början.  
 
 
 
Stockholm december 2011 
 
Malin Malm 

                                                 
1 Författare okänd 
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Förkortningar 
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BK  Bernkonventionen för skydd av litterära och 
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HD Högsta domstolen 
JT Juridisk Tidskrift 
NIR  Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 
PL  Patentlag (1967:837) 
PBR  Patentbesvärsrätten 
PK  Pariskonventionen för industriellt rättsskydd 
PRV  Patent och registreringsverket 
OSL  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
RH  Rättsfall från hovrätterna 
RÅ Regeringsrättens årsbok (Numera Högsta 

Förvaltningsdomstolen) 
SvJT  Svensk Jurist Tidning 
TRIPs  Agreement on Trade-related aspects of 

Intellectual Property Rights  
URL Lag (1960:729) om upphovsrättsligt skydd för 

litterära och konstnärliga verk 
WIPO  World Intellectual Property Organization 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
“Companies […] face a perpetual struggle between developing lasting 
relationships with customers, stakeholders and suppliers which entails 
revealing more and more about their products, processes and systems and 
the need to safeguard valuable trade secrets, key to their continued success. 
Finding the right balance requires careful consideration.”2 
 
Information, produktion, kunskap och teknik utgör i dagens 
informationssamhälle några av de viktigaste tillgångarna inom företagen. 
Dessa tillgångar utnyttjas dels i syfte att uppnå så stora marknadsandelar 
som möjligt och därmed generera så stor vinst som möjligt och dels som en 
tillgång som kan licenseras ut för att på så sätt öka inkomsterna. För att 
företag ska kunna konkurrera med dessa tillgångar krävs de att de skyddar 
dem från konkurrenternas utnyttjande.3  Företag har ibland svårt att 
identifiera vilken information som bör och kan skyddas samt hur detta 
skydd uppnås på bästa sätt.  
 
Den ständiga kampen mellan att bevara sina företagshemligheter och 
samtidigt utnyttja dem kommersiellt aktualiserar vikten av en genomtänkt 
strategi. Hur en sådan strategi bör utformas är beroende av företagets 
egenart och dess tillgångar. Tillgångar som rör kunskap och information 
inom företaget kan framförallt skyddas genom patentskydd, 
upphovsrättsskydd, skydd som företagshemlighet eller skydd genom 
avtalsdispositioner. Vilket skydd som bör väljas är givetvis beroende av 
tillgångens syfte och karaktär.  
 
Alltfler kommersiella förfaranden involverar modern teknik. Kraven på 
effektivisering och säkerhet gör att företag försöker utveckla sin verksamhet 
genom nya tekniska metoder och lösningar. Många av näringslivets 
processer har därför förbättrats genom att de automatiseras genom olika IT-
lösningar. Nya datorimplementerade lösningar ersätter de traditionella 
mekaniska eller mänskliga systemen.4 Att skydda en effektiv affärslösning 
kan vara av yttersta vikt för bibehållandet av ett företags konkurrenskraft. 
Sådana lösningar – tekniska eller inte – kan kallas affärsmetoder. Begreppet 
affärsmetod skulle kunna innefatta både ett helt affärskoncept, en avancerad 
beräkningsmodell, ett speciellt betalningssystem, eller ett 
transaktionssystem. Denna uppsats syftar emellertid till att utröna 
skyddsmöjligheterna för moderna affärsmetoder som använder sig av 
tekniska hjälpmedel för att utföra särskilda transaktionsprocesser. 

                                                 
2 WIPO, Trade Secrets are Gold Nuggets: Protect them 
3 Helgesson, Affärshemligheter i samtid och framtid, s. 27 
4 Domeij, Patenträtt, s. 61 
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Dagens informationsteknologi erbjuder nya affärsmöjligheter, framförallt 
on-line. WIPO har uppmärksammat denna utveckling från traditionella 
affärsmetoder som var tillgängliga för allmänheten eller skyddades som 
företagshemlighet mot affärsmetoder som integreras och realiseras genom 
nya teknologier. På grund av höga ekonomiska risker och expansionen av e-
commerce i dagens samhälle ökar trycket för skydd för dessa nya 
affärsmetoder.5 På grund av att dessa typer av affärsmetoder faktiskt är 
tekniskt integrerade har den traditionella synen på en affärsmetod som icke-
teknisk kommit att ifrågasättas. Frågan är hur dessa metoder kan och bör 
skyddas. 
 
Patent för dessa typer av affärsmetoder har de senaste tio åren varit ett 
aktuellt och omdiskuterat område. Den heta debatten som omger ämnet 
påvisar de skiftande intressen som finns. Företagen kämpar för att uppnå 
ensamrätt på de tekniska och kommersiella lösningar som de utvecklar. 
Emellertid hämmas en sund konkurrens på marknaden om alltför 
omfattande patent meddelas, framförallt lösningar av ren kommersiell art.  
 
De flesta rättsordningar undantar affärsmetoder från det patenterbara 
området just på grund av att de inte anses höra hemma i den tekniska 
patentvärlden. I USA har detta undantag emellertid förklarats obsolet.6 
Detta har lett till en lavinartad patentjakt för nya affärsmetoder och antalet 
patent för affärsmetoder på andra sidan atlanten ökar konstant.7 Många i 
Europa motsätter sig starkt patent på rena affärsmetoder och bävar för en 
utveckling som den i USA där uttrycket ”bad patents” har fått ett nytt 
ansikte. Icke desto mindre ökar den internationella kontextens betydelse 
alltmer, vilket i sin tur ökar pressen på immaterialrättslig harmonisering för 
att inte halka efter i den globala handelsutvecklingen. Undersökningar under 
2006 visade att det kostar elva gånger mer att skaffa ett patent inom EU än i 
USA och tretton gånger mer än i Japan.8 Dagens internationella handel och 
den globala konkurrensmarknaden gör att motstridigheter i patentsystemen 
kan få stora ekonomiska effekter. Frågan är hur dessa affärsmetoder kan 
skyddas? 
 

1.2 Undersökningsobjekt 

1.2.1 Begreppet affärsmetod 
 
Undersökningsobjektet för denna uppsats är affärsmetoder. En affärsmetod 
är ett mycket brett begrepp. En affärsmetod skulle kunna utgöra grunden i 
ett företags affärsplan eller utgöra en enskild transaktionsprocess. För att 

                                                 
5 http://www.wipo.int/patent-law/en/developments/software.html 
6 State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 
7 Jaffe and Lerner, Innovation and its Discontents: How our broken patent system is 
endangering innovation and progress and what to do about it, s. 117 ff.  
8 http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/business/news_date_714_sv.htm  

http://www.wipo.int/patent-law/en/developments/software.html
http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/business/news_date_714_sv.htm
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kunna redogöra för vissa konkreta skyddsalternativ krävs emellertid att 
skyddsobjektet är av konkret och bestående art.  
 
Från ett lingvistiskt perspektiv antyder begreppet affärsmetod att det handlar 
om ett planmässigt sätt att göra affärer på. Begreppet finns varken med i 
Nationalencyklopedin eller Svenska Akademins ordbok. Ordet är förstås en 
sammansättning av orden affär och metod. En metod kan definieras som ett 
planmässigt tillvägagångssätt (för att uppnå visst resultat)9 eller 
systematiskt, regelbundet tillvägagångssätt, utförandet av ett arbete, på 
erfarenhet eller praktik grundat förfarande10.  Ordet affär implicerar att en 
affärsmetod är en metod av kommersiell art. Från ett ekonomiskt perspektiv 
är begreppet väldigt brett och kan innebära en mängd olika aktiviteter såsom 
handelsrutiner, marknadsföringsmetoder, finansiella processer, scheman och 
tekniker. Att definiera begreppet juridiskt är svårt. Affärsmetoder har inte 
någon fastlagd legaldefinition som utlöser bestämda rättsverkningar. 
Debatten avseende skyddet för affärsmetoder visar att de affärsmetoder som 
åsyftas är moderna, tekniskt integrerade metoder för att sluta avtal och skapa 
gynnsammare förutsättningar för transaktioner av olika slag. 
 
Traditionellt har rättsligt skydd för affärsmetoder uppkommit genom 
avtalslösningar. Vid sådana avtal disponerar parterna över begreppet och 
väljer att definiera affärsmetoden utifrån det aktuella skyddsobjektet. Idag 
erbjuder informationsteknologin nya möjligheter att applicera nya 
affärsmetoder genom användandet av informationsteknologin dels som ett 
verktyg för att processa och överföra information och dels som ett effektivt 
kommunikationsmedel. De moderna affärsmetoderna och dess användning 
på internet har som inledningsvis stadgats inneburit större 
konkurrensfördelar och därmed större skyddsbehov.11 E-handeln och 
finansiella systems förankring i moderna IT-system aktualiserar tekniskt 
integrerade affärsmetoder som genom sin lättillgänglighet på internet både 
kan spridas och kopieras snabbt. Detta ställer betydligt större krav på ökade 
skyddsmöjligheter än de traditionella metoderna. Internet har öppnat upp för 
nya möjligheter för att sluta avtal och utveckla sin verksamhet on-line.12 De 
flesta nya affärsmetoder är i dag därför datorimplementerade.13  
 
Det är de datorimplementerade affärsmetoderna som har aktualiserat 
debatten avseende patentskydd för affärsmetoder och det är därför dessa 
som kommer att behandlas i denna uppsats. I den immaterialrättsliga 
terminologin har begreppet affärsmetod framförallt också kommit att 
hänföras till just det patenträttsliga området. I 1 § 2 st. PL anges att en 
metod […] för affärsverksamhet faller utanför det patenterbara området. Det 
anges varken i lagtexten, förarbetena eller i lagkommentarer vad detta 

                                                 
9 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/metod  
10 Svenska Akademins ordbok: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/  
11 Se Westling, Patent på datorprogram och affärsmetoder – tillika en kommentar till EG-
kommissionens förslag till direktiv för datorprogramrelaterade uppfinningars 
patenterbarhet, s. 544 
12 http://www.wipo.int/patent-law/en/developments/software.html  
13 Domeij, Patenträtt, s. 64 

http://www.ne.se/metod
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://www.wipo.int/patent-law/en/developments/software.html
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uttryck omfattar. I URL och FHL nämns inte begreppet affärsmetod på 
något sätt.  
 
I en kommentar till den europeiska patentkonventionen (European Patent 
Convention, härefter EPC) anges att: ”A method of doing business is any 
subject-matter which is concerned more with interpersonal, societal and 
financial ships than with the matter of engineering.”14  
 
Det kan således konstateras att begreppet traditionellt har ansetts utgöra en 
abstrakt företeelse, såsom hur ett företag sluter avtal, hur man erbjuder en 
viss tjänst eller hur man organiserar sin verksamhet. Det är på grund av att 
dessa traditionella former av affärsmetoder numera implementerats i en 
digital miljö och därmed antagit formen av mer konkret utformade och 
tekniskt integrerade affärsmetoder som nya skyddsformer aktualiserats.  
 
Exempel på vad dessa nya typer av affärsmetoder skulle kunna utgöra är:  

• En metod för att implementera en investeringsstruktur genom ett 
databehandlingssystem där affärsidén går ut på att fonder placerar 
sina tillgångar i en investmentportfölj där dessa organiseras i ett 
partnerskap. Systemet gör det möjligt för en administratör att 
övervaka flödet av finansiell information och göra de beräkningar 
som är nödvändiga för att kunna beräkna portföljens värde på en 
daglig basis.15 

• En metod för en försäljning av varor över internet där kunden endast 
anger sina person- och betalningsuppgifter första gången denne 
besöker hemsidan. När registreringen således är färdig kan kunden 
vid efterföljande besök enbart klicka på knappen ”köp” för att 
genomföra köptransaktionen.16  

• Ett kreditinstituts automatiserade metod att beräkna för hur stort 
belopp obligationer måste säljas för att erhålla det belopp som en 
låntagare behöver.17 

• En metod där priset på en vara eller tjänst automatiskt anpassas till 
utbud och efterfrågan.18  

• Olika metoder för automatiserade avtalslösningar. 
 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är svårt att finna en 
allmängiltig definition på begreppet affärsmetod. För att skapa en teoretisk 
ram för den fortsatta framställningen har jag valt att definiera 
skyddsobjektet för denna uppsats enligt följande: En affärsmetod är en 
planmässig, konkret metod som bidrar till en lösning av kommersiell art – 
såsom en effektivare transaktionsprocess eller en metod för att frambringa 

                                                 
14 Visser, The Annoted European Patent Convention, s. 60 
15 State Street Bank Trust Co v. Signature Financial Group, Inc  
16 Se Amazon’s ‘1-click patent’, US 5,960,411 Method and system for placing a purchase 
order via a communications network, 
17Lund m.fl., Rättsligt skydd för affärskoncept och metoder, s. 216 (Exempel från dansk-
rättspraxis) 
18 Ett sådant system används bland annat av SJ för sin biljettbokning 
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särskild affärsrelevant information – och som på något sätt förverkligas 
genom användandet av en dator eller annan fysisk enhet.  
 

1.2.2 Företag X 
 
För att underlätta förståelsen för problematiken introducerar jag här Företag 
X. Genom Företag X kommer jag fortlöpande att illustrera hur de olika 
skydden för affärsmetoder kan realiseras. Syftet är inte att göra en exakt 
beskrivning och bedömning av varje beståndsdel i affärsmetoderna utan 
snarare att tydliggöra skyddets användningsområde och vari problemen 
uppstår vid en patentansökan.  
 
Företaget X är ett modernt svenskt elbolag som har förstått att 
miljömedvetenhet inte bara är etiskt viktig utan också kommersiellt 
nödvändigt. X:s affärsverksamhet går ut på att producera och sälja el till 
andra företag. X har utvecklat två olika automatiserade affärsmetoder som 
de anser vara mycket skyddsvärda på grund av att de underlättar 
transaktioner genom att kräva minimal mänsklig inblandning samtidigt som 
det tar hänsyn till föroreningsrestriktioner som kan variera från land till land 
eller olika företags miljöpolicys och utsläppsrättigheter. Transaktionen 
fullgörs genom automatiserade förhandlingar där köpare och säljares behov 
värderas och processas enbart genom ett datorsystem.19  
 
Affärsmetod 1 avser en automatiserad metod för transaktioner genom 
nätverk. Metoden är enligt företaget enastående eftersom den introducerar 
en hitintills okänd nivå av automatisering av en auktionsprocess. Metoden 
möjliggör användaren att delegera den sedvanliga funktionen av 
förhandlingen till ett datasystem som kommunicerar med köpare och säljare 
och processar den för parterna relevanta affärsinformationen, såsom pris, 
leverans och föroreningsrestriktioner. Parterna som är anslutna till nätverket 
kan därigenom finna ”rätt” köpare respektive säljare och således fullfölja en 
transaktion utan segdragna förhandlingar. Processen kan vara tidsinställd för 
att möjliggöra mänskliga överväganden eller processa informationen på ett 
så snabbt sätt som möjligt för att avsluta transaktionen så fort en matchning 
mötts. 
 
Affärsmetod 2 är en utvecklad variant av Affärsmetod 1 och avser en 
automatiserad metod för transaktioner genom nätverk som är integrerade 
med produktionen av el och ledningen över denna produktion. På detta sätt 
kan en kraftstation utnyttjas så effektivt som möjligt både tekniskt och 
ekonomiskt. Systemet medför att datasystem som tidigare enbart 
kontrollerade kraftstationen nu integreras i det datasystem som beskrevs i 
Affärsmetod 1. Denna integrering kommer att minska 

                                                 
19 Dessa två exempel har hämtats ur Closa, Patent Law for Computer scientists: steps to 
protect computer implemented inventions, kap. 2.3. 
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transaktionskostnaderna för elbolaget ytterligare samt optimera 
elproduktionen. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilket rättsligt skydd som står till 
buds för affärsmetoder. Det har, som inledningsvis uppmärksammats, de 
senaste åren pågått en hetsig debatt angående patentering av affärsmetoder. 
Det finns redan ett flertal komparationer mellan det restriktiva europeiska 
rättsskyddet och det mer liberala amerikanska skyddet. Denna uppsats 
kommer inte vara en upprepning av dessa artiklar utan angriper debatten 
från ett annat perspektiv. Jag undrar istället vad som ligger bakom denna 
debatt? Är patentskydd verkligen det bästa alternativet för ett företag att 
skydda sina affärsmetoder? Jag kategoriserar patentskyddet som ett 
offensivt skydd – därav titeln för detta arbete – och undrar om en offensiv 
skyddsstrategi verkligen är den bästa när det gäller just affärsmetoder. 
 
För att uppfylla syftet för denna uppsats har jag formulerat nedanstående 
frågeställningar som relaterar till de frågor som Företag X nu ställs inför. De 
frågor jag hoppas kunna besvara är således: 
 

• Kan en affärsmetod patenteras? 
• Om svaret på denna fråga är ja – är patentskyddet verkligen det bästa 

skyddet sett utifrån skyddsmöjlighet och processuella 
överväganden?  

• Om svaret på frågan är nej – hur kan det skydd som  
företagshemlighetslagen erbjuder komplettera det bristande 
patentskyddet? 
 

Uppsatsen syftar således till att utreda skyddsmöjligheterna för 
affärsmetoder framförallt utifrån en jämförelse mellan det patenträttsliga 
skyddet och skyddet som företagshemlighet. Denna jämförelse grundar sig 
både på de rent faktiska skyddsmöjligheterna och på de avtalsrättsliga och 
processuella för- och nackdelar som de båda skydden innebär. Uppsatsen tar 
även kortfattat upp det skydd som upphovsrätten erbjuder men syftar inte till 
att utreda detta skydd på en djupgående nivå utan snarare att 
uppmärksamma läsaren på att upphovsrätten kan i viss mån komplettera de 
andra skydden. 

 
Min förhoppning är att mitt examensarbete skall kunna ligga till grund för 
företags strategi för skydd av värdefull information och teknik. Jag har 
därför en ambition att uppsatsen dels skall innehålla en teoretisk intressant 
diskussion och dels kunna få ett praktiskt betydelsefullt resultat. Jag har valt 
att fokusera på skyddet för affärsmetoder på grund av det dunkel som omger 
skyddet för dessa. Uppsatsen kommer emellertid även att vara intressant för 
kunskapsintensiva företag som innehar annan typ av patenterbar teknik men 
som är osäkra på om patentinstitutet är det bästa skyddet. Mitt arbete har ett 
starkt företagarperspektiv vilket innebär att uppsatsen tyngdpunkt kommer 
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vila på företagsspecifika ändamål. Detta medför att fokus för skyddsobjektet 
främst kommer att beröra hur företaget uppnår skydd för sin affärsmetod, 
vilket skydd som är det strategiskt bästa både avseende skyddsomfång och 
vilka för- och nackdelar som finns vid en eventuell tvist. 

1.4 Avgränsningar 
Min ambition är att på djupet undersöka skyddet för affärsmetoder såsom 
det beskrivits ovan. Det finns säkert andra som hade gjort en snävare eller 
vidare begreppsdefinition eller anlagt ett annat perspektiv än det som jag 
formulerar. Tanken är emellertid att på något sätt definiera skyddsobjektet 
för läsaren utan att knyta den till en specifik bransch eller verksamhet. 
Skyddet för datorintegrerade affärsmetoder är givetvis nära sammankopplat 
med skyddet för specifika datorprogram. Det är oftast svårt att utkristallisera 
själva affärsmetoden från datorprogrammet som implementerar det genom 
en dator. Jag vill emellertid framhålla att min ambition är att redogöra för 
skyddet av affärsmetoder. För en specifik redogörelse avseende skyddet för 
datorprogram bör läsaren söka vidare även om de teoretiska 
frågeställningarna i mångt och mycket kan appliceras på skyddet för ett 
specifikt datorprogram. 
 
Utifrån skyddsobjektet kommer jag främst att fokusera på att jämföra 
patentskyddet med det skydd som lag om företagshemligheter erbjuder. Det 
upphovsrättsliga skyddet för affärsmetoder kommer som redan nämnts 
enbart kort beröras i detta arbete på grund av det bristfälliga skydd som 
upphovsrätten utgör i sammanhanget (se avsnitt 2).  En vidare definition av 
begreppet hade aktualiserat en större betydelse av det upphovsrättsliga 
skyddet. En vidare tolkning av begreppet skulle t.ex. kunna innebära att mer 
abstrakta affärskoncept innefattas. Exempel på uttryck av sådana 
affärskoncept är TV-format eller franchisekoncept som till stora delar kan 
skyddas genom upphovsrätt och marknadsrätt. Utgångspunkten för denna 
uppsats är emellertid mer konkreta och planmässiga företeelser. Därför 
lämnas diskussionen om skydd för TV-format och franchisekoncept därhän.  
 
Det territoriella området för denna uppsats är också begränsat. Arbetet är 
framförallt tänkt att vara intressant för svenska företag. Jag kommer därför 
främst redogöra för hur det svenska rättsläget ser ut. På grund av den 
speciella internationella kontext som omger immaterialrätten kommer det 
europeiska systemet emellertid ges stort utrymme. I den mån det svenska 
rättsläget skiljer sig från det europeiska kommer emellertid enbart den 
svenska regleringen att undersökas. Viss komparation kommer även att 
göras med USA på grund av den annorlunda utvecklingen avseende 
affärsmetodpatent.  
 
Min uppsats är främst inriktad på de immaterialrättsliga, avtalsrättsliga och 
processrättsliga skyddsmöjligheterna för affärsmetoder. Mitt ämnesområde 
implicerar givetvis en mängd andra problemställningar än de 
frågeställningar jag har utformat. Till exempel aktualiseras straffrättsliga, 
marknadsrättsliga och arbetsrättsliga problem. Dessa rättsområden kommer 
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inte att behandlas specifikt i uppsatsen. Jag kommer däremot att försöka 
upplysa var sådana problem kan uppstå och vad de kan bestå av inom ramen 
för arbetets område.  
 
 

1.5 Metod och material 
Uppsatsen är skriven med ett strikt juridiskt perspektiv. Arbetets 
ämnesområde knyter nära an till tekniska områden såsom 
dataprogrammering och IT-strukturer. Arbetet kommer emellertid att 
fokusera på de juridiska aspekterna inom det tekniska området. En närmare 
teknisk analys av framställningen avseende skyddet för affärsmetoder 
kommer inte att föras. Det finns många invändningar mot ett för starkt 
immaterialrättsligt skydd. Jag har försökt att redogöra för invändningar mot 
den gällande rätten och dess utvecklingar som finns men uppsatsen utgår 
inte från ett rättviseperspektiv där individernas rättigheter särskilt belyses.  
 
Uppsatsen kommer att delas in i två olika delar. Den första delen syftar till 
att klarlägga och redogöra för gällande rätt. I denna del kommer en 
rättsdogmatisk metod att användas. Jag kommer således att undersöka de 
traditionella rättskällorna såsom - både svenska och gemenskapsrättsliga – 
lagar och förordningar, förarbeten, praxis och doktrin på området. Stor vikt 
kommer att läggas på praktikerartiklar för att analysera debatten som omger 
området. Den andra delen syftar till att analysera gällande rätt och utifrån 
denna lägga fram en strategi för ett kunskapsintensivt företag. 
 
Det material jag har använt mig av är av stor bredd och variation. På grund 
av att materialet förhåller sig till ett rättsligt objekt under utveckling har 
både äldre och nyare material beaktats. Jag har givetvis försökt anlägga ett 
särskilt kritiskt förhållningssätt till de delar av materialet som är av äldre 
slag och de delar som består av artiklar av närmare debattkaraktär än 
facklitteratur. Det omfattande materialet har enbart granskats utifrån det 
smala rättsområde som denna uppsats berör.  
 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i 7 delar. I den första delen (avsnitt 2)) redogörs 
kortfattat för varför upphovsrätten inte är ett tillräckligt skydd för 
affärsmetoder. Den andra delen (avsnitt 3) redogör för utvecklingen 
avseende patentskydd för affärsmetoder. Detta avsnitt avslutas med en 
analys för möjligheterna till patentskydd för Företag X:s affärsmetoder. Den 
tredje delen (avsnitt 4) av uppsatsen behandlar skyddet för 
företagshemligheter. Framförallt kommer denna del inriktas på det skydd 
som lag om företagshemligheter erbjuder samt hur avtalsdispositioner kan 
påverka detta skydd. Även denna del avslutas med en analys av Företag X:s 
möjligheter till skydd. I den fjärde delen (avsnitt 5) kommer en analys av de 
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aktuella skydden att genomföras. Här kommer för- och nackdelar med 
respektive skydd att sammanfattas och utvärderas. Uppsatsen avslutas med 
ett sammanfattande avsnitt (avsnitt 6) som drar ihop säcken genom ett 
förslag till en strategisk plan för skydd av Företag X:s affärsmetoder.  



 16 

2 Upphovsrätt 

2.1 Inledning 
Den nedanstående redogörelsen utgör bara en kortfattad beskrivning av den 
upphovsrättsliga regleringen. Syftet med denna uppsats är främst att 
närmare redogöra för och jämföra de skydd som patentskyddet och skydd 
som företagshemlighet erbjuder. Uppsatsen hade emellertid inte varit 
komplett utan ett omnämnande av det upphovsrättsliga skyddet. Detta 
avsnitt syftar således till att förklara varför upphovsrätten inte i tillräcklig 
mån kan skydda affärsmetoder samt uppmärksamma hur det eventuellt kan 
komplettera de andra skyddsformerna.  
 

2.2 Bakgrund 
Upphovsrätten, såsom den kommer till uttryck i upphovsrättslagen 
(”URL”), har sin grund i Bernkonventionen men har kommit att omformas 
ett otal gånger sedan sin tillkomst 1960.20  Enligt 1 § URL har den som 
skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket. 
Upphovsrätten är det bredaste immaterialrättsliga skyddet på grund av att en 
mängd olika uttrycksformer kan skyddas därunder. Den moderna 
utvecklingen av upphovsrätten har medfört att bland annat datorprogram 
kan skyddas med hjälp av upphovsrätt.  
 
Upphovsrätten är ett skydd som uppkommer i samband med skapandet av 
verket. Ingen registrering eller liknande formkrav behövs. Däremot finns det 
ett särskilt kvalitativt krav på att skyddsobjektet uppnår verkshöjd. Vid 
lagens tillkomst ansågs begreppet verk innebära att den produkt av andligt 
arbete som avsågs måste ha höjt sig till en viss grad av självständighet och 
originalitet. Produkten måste på något sätt vara uttryck för auktors 
individualitet; en rent mekanisk produktion skulle inte kunna vara ett verk.21 
Numera sägs verkskravet uttrycka att det måste uppvisa en viss originalitet 
och självständighet22 och vara ett uttryck för upphovsmannens egen 
intellektuella skapelse23. Verkshöjdskravet avgörs genom att jämföra 
objektet med allt vad som tidigare skapats och allt som kan tänkas skapas i 
framtiden. Om skillnaden är tillräcklig stor och tillräcklig egenart således 
kan konstateras kan verkshöjdskravet anses uppfyllt.24 För att underlätta 
denna bedömning använder sig svensk rätt av det så kallade 
dubbelskapandekriteriet. Detta kriterium sammanfattades av HD i NJA 
2004 s. 149 så, att upphovsrättslig status förutsätter att alstret har en sådan 

                                                 
20 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 23 ff. 
21 Jmf SOU 1956:25 s. 66  
22 Prop. 1960:17 s. 379 
23 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 42 
24 Ibid. s. 45 
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självständighet och originalitet att risken för att någon annan skulle 
framställa ett överensstämmande eller liknande verk framstår som minimal. 
Det svenska kravet på verkshöjd anses emellertid vara lågt ställt.25 
 
Upphovsrätten ger upphovsmannen en uteslutande rätt att förfoga över 
verket.26 Denna ensamrätt innebär både en ekonomisk rätt att utnyttja verket 
som kan överlåtas och en ideell rätt som alltid är knuten till 
upphovsrättsmannen. Upphovsrätten har en relativt lång skyddstid. Skyddets 
längd varierar för de olika verkskategorierna men huvudregeln är att skyddet 
gäller i 70 år efter upphovsmannens dödsår. 
 

2.3 Upphovsrättsligt skydd för 
affärsmetoder 

Upphovsrätten skyddar enbart den form eller det uttryck som verket ger. 
Skydd för den bakomliggande idén eller den speciellt använda tekniken kan 
således inte ges. Affärsmetodens kommersiella värde ligger ju i den 
affärsmässiga idén och hur denna förverkligas. Resultatet av metoden, alltså 
den bakomliggande idéns uttryck, är i slutändan den affärsmässiga nyttan. 
Affärsmässig nytta kan inte kategoriseras som ett litterärt eller konstnärligt 
verk. Upphovsrätten kan istället skydda särskilda delar av affärsmetoden.  
 
Upphovsrätten kan till exempel skydda en beskrivning av affärsmetoden 
såsom en ritning, bruksanvisning eller plan över affärsprocessen som ett 
litterärt verk. Detta skydd uppställer emellertid två problem. För det första 
måste beskrivningen uppnå verkshöjd och för det andra hindrar det inte en 
konkurrent från att utföra den beskrivna metoden. Detta framhöll HD i NJA 
2004 s. 149 där upphovsrätten avseende en tvådimensionell ritning till ett 
mekaniskt hopfogningssystem för golvskivor. Domstolen citerade 
auktorrsättskommitténs uttryck att det upphovsrättsliga skyddet inte 
omfattar vad som skulle kunna kallas verkets innersta kärna, dess ämne, 
motiv eller idé, och icke heller de tankar, erfarenhetsrön eller uppgifter om 
fakta som däri framläggas.27 Ritningarna i det aktuella fallet ansågs ligga 
klart under de förhållandevis låga krav på verkshöjd som ansetts gälla för 
produkter av den art som avses i 1 § andra stycket [URL]. 
 
Upphovsrättsskyddet täcker således inte tekniska eller affärsmässiga 
överväganden och lösningar som en ritning representerar. Skydd för idéer 
och teknisk funktionalitet är snarare patenträttens domän.28 När det gäller 
ritningar över något med teknisk funktionalitet är skyddsutrymmet därmed 
begränsat eftersom funktionen är väsentligt bestämmande för utformningen. 
Detta leder till ett snävt skyddsomfång vilket kan skönjas i praxis.29 Skyddet 

                                                 
25 Bonthron och Danowsky, URL – En kommentar på Internet 1 §,  
26 2 § URL 
27 SOU 1956:25 s. 68 
28 Se Eklöf, Upphovsrätt till ritningar, s. 145 
29 Se bland annat NJA 1998 s. 563, särskilt s. 572 i HD:s domslut  
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omfattar identiska eller närgångna efterbildningar. Upphovsrätten skyddar 
enbart från utnyttjanden som åstadkommer att vad upphovsmannen skapat 
framträder i ett nytt mycket likartat exemplar.  
 
Även ett systematiskt anordnande av affärsrelevanta fakta som ligger till 
grund för en automatiserad affärsmetod skulle kunna åtnjuta 
upphovsrättsligt skydd som ett samlingsverk enligt 5 § URL.  I NJA 1948 s 
414 ansågs ett system för förvaring av kataloger från leverantörer, 
kodsystem för att beteckna dessa och förteckning över alla branschartiklar 
med respektive leverantör uppnå verkshöjdskravet. I NJA 1995 s. 256 ansåg 
HD att originalitet och självständighet var visad i en systematisk förteckning 
över 7-siffriga nummer för ca 100,000 artiklar i elbranschen. Förteckningen 
uppvisade, enligt HD, sådan logisk uppbyggnad och bevis på tekniskt 
kunnande att det var nära nog uteslutet att en likartad arbetsprestation skulle 
få samma form. Verket var ett resultat av ett medvetet, skapande arbete att 
åstadkomma en på visst sätt systematiserad förteckning över de artiklar som 
förekommer i elbranschen.   
 
Efter implementeringen av databasdirektivet30 i svensk rätt finns nu ett 
särskilt sui generis skydd för databaser. Detta skydd implementerades i den 
redan existerande regeln om katalogskydd i 5 kap. 49 § URL. För katalog- 
och databasskyddet gäller en skyddstid om 15 år från framställningen eller 
om tillgängliggörande för allmänheten görs inom dem 15 åren en 
utsträckning till ytterligare 15 år. Katalogskyddet innebär att 
sammanställningar av information och olika uppgifter ska erhålla skydd 
även om de inte uppnår verkshöjd så länge de har varit föremål för en 
väsentlig investering. Det som skyddas genom denna regel är den egna 
sammanställningen av ett stort antal uppgifter eller vad som utgör resultatet 
av en väsentlig investering i ekonomiska och andra insatser som ligger 
bakom anskaffningen, presentationen och granskningen av uppgifterna i 
arbetet. Däremot skyddas inte uppgifterna i sig. 31  
 
Det intressanta med databasskyddet är att det är ett rent investeringsskydd 
till skillnad från de flesta andra immaterialrättsliga skyddsformerna. Här 
spelar det ingen roll om någon form av kreativitet har använts för att 
utveckla databasen. Istället är det själva insatsen i ekonomiska och 
prestationsmässiga termer som belönas. Denna skyddsform skulle kunna 
hjälpa till att skydda en affärsmetod genom att skydda sammanställningen 
av uppgifter avseende kundspecifika önskemål etc. Detta oaktat att 
sammanställningen inte uppnår verkshöjd Uppgifterna skulle inte vara 
skyddade men en omfattande sammanställning skulle inte kunna utnyttjas 
direkt av konkurrenterna utan att göra intrång i upphovsrättsinnehavarens 
rättighet. 
 
Upphovsrätten kan även skydda själva datorprogrammet som integrerar 
metoden i en dator. Datorprogram har infogats i det litterära 

                                                 
30 Direktiv 96/9/EG, Databasdirektivet 
31 Se Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 99 
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upphovsrättsskyddet under 1 § URL.32 Det finns ingen definition av 
begreppet datorprogram. Detta har utelämnats för att kunna anpassa lagen 
till den snabbt föränderliga tekniken. I motiven anges emellertid en viss 
precisering av begreppet som ska verka vägledande vid bedömningen 
avseende vad som ska räknas som ett datorprogram. Där angavs att ett 
datorprogram avser utformningen av en serie av instruktioner eller 
anvisningar, oberoende av den uttrycksform eller den anordning vari den är 
nedlagd, avsedd att förmå en dator att direkt eller indirekt utföra en speciell 
funktion eller uppgift eller uppnå ett speciellt resultat.33 
 
Även om det är klarlagt att datorprogram skyddas genom upphovsrättslagen 
som ett litterärt verk så är det inte helt klart vad som skyddas. 
Upphovsrättsskyddet är, som ovan redan nämnts, ett formskydd.  Det enda 
som skyddas är den konkreta utformningen. Idéer, formler eller 
beräkningsmetoder som omger datorprogrammet kan fortfarande inte åtnjuta 
skydd. Detta uttrycktes i datorprogramsdirektivet på följande sätt: 
Protection in accordance with this Directive shall apply to the expression in 
any form of a computer program. Ideas and principles which underlie any 
element of a computer program, including those which underlie its 
interfaces, are not protected under copyright under this Directive.34 
 
Programspråket kan emellertid skyddas när det kompileras i datorn.35 
Programspråket kommer att uttryckas antingen i formen av källkod (som 
kan utläsas av en mänsklig programmerare) eller i formen av objektkod (en 
binär kod som enbart kan utläsas av en dator). Det upphovsrättsliga skyddet 
anses gälla oberoende av i vilken form programmet förekommer.  
 
Upphovsrättsligt skydd för datorprogrammets uttryck kommer dock inte 
leda till ett fullgott skydd eftersom idén bakom programmet inte kan 
skyddas. Skydd mot att en konkurrent implementerar affärsmetoden i ett 
liknande system men genom ett annat program kan inte uppnås. Detta 
illustreras tydligt i det engelska fallet Navitaire v. Easyjet där en 
datorintegrerad typ av affärsmetod inte kunde skyddas i tillräcklig mån 
genom upphovsrättsskyddet. 36 Det klargjordes nämligen att två totalt olika 
program kan producera ett identiskt resultat.37 Navitaire hade kommit på ett 
särskilt reservationssystem som EasyJet sedermera licensierat av Navitaire. 
EasyJet utvecklade ett liknande system med identisk funktionalitet som 
Navitaires system. Utvecklingen baserades på clean room techniques vilket 
innebär en typ av reverse engineering genom rena observationer av 
operationen som utförs. Domstolen fann att intrång inte skett i 
                                                 
32 Att det ska hänföras till litterärt verk framgår inte direkt av lagtexten men angavs i det 
ursprungliga direktivet. Se Bonthron och Danowsky, URL – En kommentar på Internet,  
33 SOU 1985:51, s. 86 f.  
34 Art. 1(2), 2009/24/EEG, Datorprogramsdirektivet 
35 Leith, Software and Patents in Europe, s. 76 
36 Navitaire Inc v. Easyjet Airline Company. Fallet grundar sig på det EU-rättsliga 
direktivet för skydd för datorprogram 91/250/EEG, (som numera ersatts av 2009/24/EEG, 
Datorprogramsdirektivet) och kan därför användas som jämförelse även till den svenska 
rätten.  
37 Pumfrey J i Navitaire Inc v. Easyjet Airline Company 
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upphovsrätten och konkluderade att upphovsrättsystemet kan skydda mot 
plagiarism av ett specifikt uttryck men kan aldrig skydda mot 
implementeringen av en liknande idé.  
 
Det finns givetvis fler exempel på hur upphovsrätten kan skydda olika 
uttrycksformer av en affärsmetod. En uttömmande redogörelse är tyvärr inte 
möjligt inom ramen för detta arbete med tanke på alla de olika företeelser 
som kan rymmas inom begreppet affärsmetod.  
 

2.4 Upphovsrätt – slutsats 
Jag har med ovanstående kortfattat redogjort för hur upphovsrätten kan 
tänkas skydda en affärsmetod. Min slutsats är att det upphovsrättsliga 
skyddet inte skyddar affärsmetodernas kommersiella värde i tillräcklig 
mån.38 Skyddet blir bristfälligt eftersom det bara kan skydda vissa uttryck 
av affärsmetoden. Dessa partiella skydd kan emellertid vara viktiga att ta i 
beaktande i sin skyddsstrategi, framförallt bör man åberopa dessa vid 
eventuell intrångsprocess. Problemet med ett skydd som uppstår utan någon 
form av registrering är självklart att det kan vara osäkert att förlita sig på 
eftersom man inte vet vilken slutsats en domstol skulle komma fram till vid 
bedömningen om särskilda delar är upphovsrättsskyddade eller inte. Vid 
eventuell tvist gäller i stort sett samma processuella överväganden för 
upphovsprocessen som patentprocessen som redogörs för närmare i avsnitt 
3.3.  
 
I fallet med Företag X skulle en sammanställning av samtliga, i 
transaktionsnätverket delaktiga, kunder och dess avtalspreferenser kunna 
sammanställas i en databas och därmed uppnå upphovsrättsskydd antingen 
genom 1 och 5 §§ URL (sammanställning som kräver verkshöjd) eller 
genom 49 § URL (där verkshöjd inte krävs så länge en ordentlig investering 
krävts för sammanställningen). En sådan samling skulle emellertid fluktuera 
beroende på konjunkturläge och råvaruprisers upp- och nedgång vilket får 
till följd att ett varaktigt skydd över dessa preferenser antagligen inte är 
speciellt intressant. Även en manual över själva transaktionsprocessen och 
dess delar skulle kunna skyddas genom upphovsrätt även om jag är tveksam 
till att en sådan beskrivning skulle uppnå verkshöjd på grund av den direkta 
kopplingen till affärsmetodens funktionalitet.39 Datorprogrammet som 
implementerar och förverkligar affärsmetoden skulle också kunna uppnå 
verkshöjd men även här blir det ett bristfälligt skydd som inte skyddar mot 
att konkurrenter använder samma sorts system men implementerar det 
genom ett annat datorprogram. Självklart kan det vara värt att vid en 
eventuell tvist försöka åberopa upphovsrätt för särskilda komponenter i 
affärsmetoden men som ensamt skydd anser jag att det inte är tillräckligt. 
 

                                                 
38 Jämför WIPO:s slutsats avseende upphovsrättsligt skydd för datorprogram.  
http://www.wipo.int/patent-law/en/developments/software.html  
39 Se närmare NJA 2004 s. 149 

http://www.wipo.int/patent-law/en/developments/software.html
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Upphovsrätten kan vara ett viktigt komplement till det skydd som 
patenträtten och FHL erbjuder. Däremot kommer de senare skydden att 
utgöra basen i det här arbetet och upphovsrättens betydelse kommer inte 
utvecklas närmare. 
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3 Skydd genom patent 

3.1 Inledande om patentsystemet 
Patenträtten är i högsta grad internationell, utgångspunkten är emellertid att 
ensamrätten i sig är nationellt begränsad. Nationella patentverk granskar 
ansökningar om patent och nationella domstolar prövar intrångs- och 
ogiltighetstvister. Emellertid finns det internationella samarbeten på både 
global och regional nivå.   
 
 I Europa finns det ett regionalt patentverk (European Patent Office, härefter 
EPO), som skapades genom den Europeiska patentkonventionen (European 
Patent Convention, härefter EPC). En EPO-ansökan leder efter en 
centraliserad granskning till nationella patent i de länder som sökanden har 
angett i sin ansökan.40 Patentansökningar hos EPO granskas av dess 
ingenjörer vilkas beslut kan överklagas till någon av EPO:s cirka 15 
besvärskammare.  Juridiskt krångliga frågor kan hänskjutas till den så 
kallade Stora besvärskammaren. Enligt Domeij meddelar EPO idag 
merparten av de patent som gäller i Sverige vilket medför att PRV:s roll 
håller på att förändras.41 Patentkriterierna i PL är idag harmoniserade med 
EPC. Enligt 81 § PL har ett patent som beviljats av EPO samma rättsverkan 
som ett patent beviljat av PRV och följer samma bestämmelser som de 
nationella. Patentet blir således nationellt från den stunden den har 
registrerats hos PRV.42 Alla intrångs- och ogiltighetstvister gäller således 
enbart det enskilda nationella patentet.  
 
De svenska domstolarna och granskningsenheterna präglas i hög grad av 
praxisen från EPO. Domeij framhåller att det torde vara praktiskt uteslutet 
att ha ett system där två konkurrerande myndigheter meddelar patent 
gällande i Sverige, med olika praxis.43 Bernitz menar vidare att utrymmet 
för inhemsk rättsbildning vid sidan av den som sker inom Europa, särskilt 
inom EPO, är starkt begränsat.44 Besvärskamrarna i EPO har alltså ett 
dominerande inflytande på bedömningen av när patent skall meddelas av 
PRV eller upprätthållas av svenska domstolar. Någon formell bundenhet till 
EPO:s praxis finns inte i Sverige men i praktiken är svenska instanser i hög 
grad följsamma gentemot EPO:s praxis samt avgöranden av domstolar i 
andra länder anslutna till EPC. 
 

                                                 
40 EPC etablerar ” a system of law, common to the Contracting States, for the grant of 
patents for invention” (art. 1 EPC) 
41 Domeij, Patenträtt, s. 16 f. 
42 Att anmärka är att giltigheten av patentet, enligt 82 § PL, är beroende av att en 
översättning av patentkraven inges PRV samt att en särskild avgift betalas till PRV. Om 
översättningskraven, se vidare art. 65 EPC, SOU 2003:66 samt prop. 2005/06:189,  
43 Domeij, Patenträtt, s. 18 
44 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 147 
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I Regeringsrättens pleni avgörande RÅ 1990 ref. 84 uttalade Regeringsrätten 
att det är nödvändigt att i svensk rättstillämpning, inom ramen för vad som 
är förenligt med svensk rätt, beakta den praxis som kommit till uttryck inom 
det europeiska patentverket.  I NJA 2000 s. 497 uttalade HD vidare att en 
konsekvens av Sveriges anslutning till EPC är att tidigare uttalanden i 
förarbeten till den svenska patentlagstiftningen inte längre kan tillmätas 
betydelse i den mån de strider mot tolkningsprotokollet [till art. 69 EPC]. 
EPO-praxis ges sålunda företräde framför äldre svensk praxis och 
lagförarbeten. Regeringsrätten har därför i domar från senare tid upphävt 
avgöranden från Patentbesvärsrätten (härefter PBR) bland annat med hänsyn 
till EPO:s praxis.45 En stor del av detta arbete kommer därför att behandla 
rättsutvecklingen inom EPO för att sedan återkopplas till dess inverkan på 
den svenska rättsutvecklingen. 
 
En parantes i detta sammanhang är att det för tillfället arbetas på ett 
enhetligt EU-patent inom gemenskapens institutioner. Diskussionen startade 
redan 1970 och turerna har varit många. De senaste tio åren har diskussionen 
intensifierats. I december 2009 antog medlemsstaterna enhälligt slutsatser 
om ett förbättrat patentsystem i Europa.46 Förslaget bromsades emellertid på 
grund av att medlemsstaterna inte kunde komma överens om de officiella 
patentspråken. Förslaget som i stort sett innebär att EPO:s praxis blir 
formellt bindande är också kontroversiellt utifrån den praxis som har 
utvecklats vad gäller mjukvarupatent inklusive affärsmetodpatent. 
Gemenskapen har emellertid insett att regionen inte har råd att hamna på 
efterkälken i denna utveckling och den 13 december 2010 tillät 
konkurrensrådet ett fördjupat samarbete mellan vissa medlemsstater för att 
försöka komma vidare. Detta samarbete bromsades dock upp av EU-
domstolens yttrande över den tilltänkta patentdomstolen. Domstolen 
meddelade att den nya specialdomstolen inte var förenlig med EU:s 
grundläggande fördrag på grund av att den skulle rubba fördelningen av 
befogenheter mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna.47 Hur detta 
ska lösas är ännu oklart men den 27 juni i år klubbade i alla fall EU:s 
ministerråd igenom det slutgiltiga förslaget till hur det enhetliga europeiska 
patentskyddet ska se ut.48 
 
 

3.2 Patent för affärsmetoder 
De gällande patentkriterierna stadgar att patent beviljas för uppfinningar 
som kan tillgodogöras industriellt.49 För att räknas som en patenterbar 
uppfinning måste den påstådda uppfinningen därför vara av teknisk 

                                                 
45 Se RÅ 1998 ref. 4 och RÅ 1998 ref. 55 
46 Pressmeddelande, IP/09/1880, 4/12-2009 
47 Pressmeddelande no 17/11, 8/3, 2011, från EU-domstolen 
48 Memo/11/463, 27 June 2011 
49 PL 1 § och art. 52 EPC 
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karaktär.50 Dessutom meddelas endast patent på uppfinningar som är nya i 
förhållande till vad som är känt dagen före patentansökningen och tillika 
skiljer sig därifrån, det vill säga att de har uppfinningshöjd.51 Dessa kriterier 
sätter de yttersta gränserna för vad som kan patenteras. Det främsta 
argumentet mot att affärsmetoder ska åtnjuta patentskydd har bestått av att 
de inte kan anses vara en teknisk uppfinning eftersom de snarare är av 
kommersiell än teknisk karaktär. 
 
I Europa anses affärsmetoder formellt vara undantagna från det patenterbara 
området. Enligt både EPC och PL stadgas att företeelser som enbart utgör 
en affärsmetod (business methods, as such) är undantagna från det 
patenterbara området eftersom de inte anses kunna utgöra en uppfinning.  
 
Bernitz menar att diskussionen kring patentering av affärsmetoder är en 
följd av att datorprogram i ökande grad används för att realisera 
affärsmetoder.52 Datorprogram är också formellt undantagna från det 
patenterbara området men genom den senaste rättsutvecklingen börjar fler 
och fler datorprogram anses patenterbara. Begreppet mjukvarupatent 
används som en gemensam benämning i debatten avseende dessa nya 
potentiella skyddsobjekt. Rättsutvecklingen avseende patentmöjligheten för 
datorprogram får därför stor inverkan på rättsutvecklingen för 
affärsmetoder. För att ta reda på vad som faktiskt kan skyddas följer nedan 
en redogörelse för rättsläget i EPO och därefter hur detta har tagit sig 
uttryck i Sverige. Redogörelsen omfattar även viss praxis avseende 
datorprogram och andra datorimplementerade uppfinningar eftersom 
diskussionen om teknisk karaktär på dessa områden belyser EPO:s 
argumentation ytterligare. 
 

3.2.1 Rättsläget inom EPO avseende 
patenterbarheten 
EPOs patentkategorigrupp G06Q refererar till: ”Data processing systems or 
methods, specifically adapted for administrative, commercial, financial, 
material, supervisory or forecasting purposes”. Inom denna grupp kan man 
klart och tydligt se en uppgång av ansökningar under tiden för 
millenniumskiftet. Uppgången av ansökningar torde vara en effekt av den 
liberala amerikanska rättsutvecklingen under denna period som följde efter 
att State street-patentet meddelats. Många av dessa ansökningar torde avse 
uppfinningar som kan kategoriseras som affärsmetoder. På grund av att 
detta begrepp emellertid inte finns definierat legalt så kan affärsmetoder 
även falla in under andra patentkategorier, vilket medför svårigheter att 
empiriskt undersöka affärsmetodpatentansökningar.53 En viss uppgång i 
                                                 
50 Kravet på att uppfinningen ska kunna tillgodogöras industriellt innebär också att den ska 
vara reproducerbar. Se Karlsson och Lundgren, PL – En kommentar på Internet 
51 PL 2§ 
52 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 150 
53 Wagner, Business Method Patents in Europe and Their Strategic Use – Evidence From 
Franking Device Manufacturers s. 178 
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meddelade patent följde denna våg av nya ansökningar. Emellertid är det 
extremt få patent som faktiskt beviljas patent i denna kategori. Idag är det 
enbart ca 7 % av de sökta patenten som godkänns.54  
 

 
(Negative: _ _ _ _, grants: ……., applications: ______ ) 
 
I figuren ovan ser vi patentstatistik för affärsmetoder under EPC. Den 
översta linjen visar antal sökta affärsmetodspatent. Den mellersta, streckade 
linjen visar hur många affärsmetodspatent som får avslag. Den prickade 
linjen längs ned visar hur många affärsmetodspatent som faktiskt beviljas. 
Det är således väldigt svårt att få patent på en uppfinning som relaterar till 
affärsmetoder.55 Det är emellertid inte omöjligt.56 Vad är det då som avgör 
om patent ska meddelas eller inte? 
 
I Art. 52 EPC uttrycks vad som kan utgöra en patenterbar uppfinning. 
Artikeln stadgar: 
 
1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of 

technology, provided that they are new, involve an inventive step 
and are susceptible of industrial application. 

 
2) The following in particular shall not be regarded as inventions 

within the meaning of paragraph 1: 
 
 c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing 

games or doing business, and programs for computers; 
 
3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject matter or 

activities referred to therein only to the extent to which a European 

                                                 
54 Closa, Patent Law for Computer Scientists: steps to protect computer implemented 
inventions, s. 12 
55 Ibid. s. 13 
56 Wagner hade 2008 identifierat 1901 beviljade EPO-patent som han anser kan 
kategoriseras som affärsmetodspatent. (se Wagner, Business Method Patents in Europe and 
Their Strategic Use – Evidence From Franking Device Manufacturers s. 192 ) 
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patent application or European patent relates to such subject-matter 
or activities as such. 

 
 
I EPO:s riktlinjer för undersökning av patentansökningar57, förtydligas att 
vid bestämmande om subjektet i patentkraven skall anses vara en 
uppfinning är undantagen i art 52(2) enbart tillämpliga om ansökan relaterar 
till undantaget ”i sig”.58 Detta betyder att en affärsmetod som enbart består 
av en abstrakt idé av en affärsmetod kan inte patenteras. Ett patent kan 
emellertid beviljas när det innehåller inslag av det undantagna området. En 
patentansökan som innehåller en affärsmetod ska således inte avslås enbart 
på denna grunden. En mer genomgående analys av uppfinningens tekniska 
karaktär utifrån patentkraven i sin helhet måste då företas.59 
 
En patentansökan kan avse en uppfinning som utgörs av en anordning, 
användning eller förfarande. Affärsmetodpatent avser oftast naturligt nog 
förfarandepatent. Som vi ska se nedan påverkar emellertid affärsmetoder 
bedömningen även avseende anordningspatenten på grund av svårigheten att 
dra en distinktion när en patentansökan avser enbart en affärsmetod eller 
inte. 
 
 

3.2.1.1 Kravet på teknisk karaktär  
 
Företeelserna i art. 52(2) är undantagna från det patenterbara området, 
antingen på grund av att de är alltför abstrakta (upptäckter, vetenskapliga 
teorier) eller för att de inte anses vara av teknisk karaktär (artistisk 
framställning eller presentation av information). Även om ordet uppfinning 
inte specificeras i EPC måste en uppfinning i enlighet med art. 52(1) således 
både vara konkret och ha teknisk karaktär.60  
 
Att en uppfinning måste vara av teknisk karaktär stadgas inte uttryckligen i 
EPC. Däremot anses detta vara underförstått enligt art. 27(1) och 29(1) 
vilket sedermera har fastslagits i EPO:s praxis. I art. 27(1) anges att 
beskrivningen skall specificera det tekniska område till vilket uppfinningen 
hänför sig samt vilket tekniskt problem uppfinningen löser. Att 
uppfinningen skall lösa ett tekniskt problem brukar även betecknas som att 
uppfinningen skall ha en teknisk effekt. I art. 29(1) anges att patentkraven 
skall ange vad som sökes skydd för i termer av uppfinningens tekniska 
särdrag. Teknisk karaktär anses, enligt EPO:s riktlinjer för undersökning av 
patentansökningar, föreligga om det relaterar till ett tekniskt område, rör ett 
tekniskt problem och har tekniska karaktärsdrag som speglas i 

                                                 
57 Dessa riktlinjer är inte bindande för domstolarna enligt Rules of Procedure of the Boards 
of Appeal, art. 15. 
58 EPO Guidelines for examination in the EPO, Part C, Chapter IV-1.2 
59 Ibid. Chapter II - 4.5 
60 Ibid. Chapter IV-2.1 
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patentkraven.61 Rättspraxis på hur den tekniska karaktären ska bedömas är i 
viss mån tvetydig eller i vart fall otydlig. Det tekniskt komplicerade 
områdena gör att det är svårt att urskilja en tydlig linje mellan vad som 
karakteriserar den tekniska karaktären i en uppfinning och hur denna måste 
komma till uttryck i patentansökan. Nedan följer en redogörelse för den 
praxis som finns kring begreppet ”teknisk karaktär” i förhållande till 
affärsmetoder och andra datorimplementerade uppfinningar. 
 
I EPO:s tidigaste praxis använde man sig av vad som i doktrinen kallas 
technical contribution-testet. Ett exempel på när detta applicerades är 
Vicom-avgörandet.62 Patentskydd söktes för ett program som förbättrade 
datorers bildhantering. Programmet förenklade bildhanteringen och gav 
således ökad prestanda och hastighet. EPO:s besvärskammare fastslog att en 
uppfinning inte ska undantas från det patenterbara området bara på grund av 
att metoden innefattar en matematisk metod samt att datorprogram används 
för dess implementering. Det avgörande ska vara vad uppfinningen bidrar 
till tekniskt (technical contribution) enligt patentkraven.63 Den påstådda 
uppfinningen gjorde det möjligt att bearbeta digitala bilder betydligt 
snabbare än tidigare förfaranden. Detta medförde att EPO:s 
besvärskammare ansåg att den tekniska process som åstadkoms när en 
matematisk metod integrerades genom ett datorprogram uppfyllde kravet på 
teknisk karaktär eftersom processen bidrog till någon form av tekniskt 
bidrag. Enligt besvärskammaren ger en matematisk metod ett resultat i 
siffror, detta är inget konkret tekniskt resultat. Metoden kan emellertid 
utnyttjas i en teknisk process förutsatt att den med tekniska medel ger ett 
resultat på ett fysiskt objekt. Det fysiska objektet som påverkades i detta fall 
var bildskärmen och det tekniska medlet var datorn. Eftersom ansökan 
avsåg en process för bildhantering snarare än själva metoden (i sig) som 
möjliggjorde processen ansågs ansökan avse en uppfinning med teknisk 
karaktär i enlighet med art. 52(1) EPC. Det som gör Vicom-fallet speciellt är 
dess betydelse för utvecklingen kring patent för mjukvara. Tidigare hade 
patent enbart beviljats när en teknisk förändring skett med hjälp av hårdvara. 
Här inträffade förändringen med hjälp av mjukvara. Besvärsinstansen ansåg 
att om ett datorprogram förändrade en ordinär dators sätt att fungera tekniskt 
är datorprogrammet, sammantaget med datorn, en apparat som betraktad i 
sin helhet har teknisk karaktär. Besvärskammaren accepterade således att 
om ett datorprogram möjliggör en process på ett tekniskt medium ska inte 
uppfinningen anses vara ett datorprogram ”som sådant”. Både anordningen 
och processen kunde räknas som en uppfinning i enlighet med art. 52 EPC. 
Tillämpningen av denna metod bekräftades också i Koch & Sterzel-
avgörandet.64  
 

                                                 
61 Ibid. Chapter IV-1.2 (ii)  
62 T 208/84 Vicom  
63 Ibid. not 14, punkt 16 av skälen för beslutet.  
64 T26/86 Koch & Sterzel, Uppfinningen avsåg röntgenutrustning som var designad för att 
visa röntgen bilder genom implementering av ett datorprogram.  
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I Sohei-fallet65ansåg besvärskammaren att a method for operating a 
general-purpose computer management system hade teknisk karaktär på 
grund av att metoden krävde tekniska överväganden för att kunna tillämpas i 
det aktuella datorprogrammet. Besvärskammaren stadgade att en teknisk 
uppfinning inte skulle förlora sin tekniska karaktär enbart för att det 
användes i icke-tekniska syften, t.ex. finansiering.  
 
I slutet av 1990-talet specificerades kravet på teknisk effekt avseende 
datorprogram i två mycket likartade avgöranden som har kommit att kallas 
IBM-fallen.66 I IBM-fallen stadgade besvärskammaren att när EPC 
refererade till datorprogram, ”som sådant”, menades den rent abstrakta 
kreationen som saknar teknisk karaktär. Besvärskammaren fastställde att 
som vid alla uppfinningar består den tekniska karaktären av antingen en 
teknisk effekt eller lösandet av ett tekniskt problem. Vidare klargjordes att 
ett datorprogram eller datorprogramprodukt inte ska anses vara av teknisk 
karaktär enbart på grund av att det körs på en dator. Effekten måste utgöras 
av något mer än den normala interaktionen mellan mjukvara och hårdvara, 
further technical effect.67 Denna metod – att se vad uppfinningen enligt 
patentkraven bidrar med – för att bestämma den tekniska karaktären hos en 
metod eller ett program användes i ett flertal avgöranden ända fram till 
början av 2000-talet.68 
 
I början av 2000-talet utvecklades bedömningen avseende en uppfinnings 
tekniska karaktär. I avgörandena i Pension Benefit Systems Partnership69 
och Hitachi70 användes en ny metod för bestämmandet av den tekniska 
karaktären på en uppfinning. Den nya bedömningsmetoden kom att kallas 
”the any hardware approach”.  
 
I Pension Benefit-avgörandet avsåg prövningen en affärsmetodsuppfinning 
som utgjordes av ett datorprogram där en arbetsgivare kunde beräkna vilka 
pensionsavsättningar som behövde göras. Uppfinningen angavs i 
patentkraven bestå av beräkningsmetoden och en standarddator som var 
programmerad att utföra beräkningen. Ansökan avsåg både ett 
anordningskrav och ett förfarandekrav. Undersökningsinstansen avslog 
patentansökan eftersom de ansåg att patentbeskrivningen inte beskrev några 
tekniska karaktärsdrag som inte redan var kända. Det som kunde anses nytt i 
förhållande till tidigare känd teknik relaterade enbart till rent kommersiella 
förfaranden. Besvärsinstansen uppfattade ansökan avseende 
förfarandekravet som ett försök att få patent på en affärsmetod i sig själv, i 
likhet med undersökningsinstansen. Besvärsinstansen fastslog att en 
affärsmetod ”översatt” till ett datorprogram ej är patenterbart eftersom 
varken de tekniska eller icke-tekniska inslagen innebär något nytt i 

                                                 
65 T 769/92 Sohei 
66 T935/97, IBM 1 och T 1173/97, IBM 2 
67 T935/97, IBM 1, Further technical effect than ”…the normal physical interaction 
between the program and the computer on which it is run.”  
68 Se t.ex. T 26/86, Koch & Sterzel och T 115/85 IBM   
69 T 0931/95 Pension Benefit System 
70 T 258/03 Hitachi/Auction method  
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förhållande till den tidigare kända tekniken. Besvärsinstansen angav att bara 
användandet av tekniska inslag för icke-tekniskt syfte inte resulterar i att 
uppfinningen får teknisk karaktär. Metoder som utgörs av ekonomiska 
koncept och förfaranden för affärsverksamhet kunde ej anses falla under 
begreppet uppfinning i art. 52(1) EPC.71 
 
Det som var anmärkningsvärt med fallet var resonemanget som 
besvärskammaren förde vid diskussionen kring anordningskravet, alltså 
ansökan om patent avseende datorsystemet som en anordning. 
Besvärskammaren fastslog att ett datorsystem som är programmerat att 
utföra en icke-patenterbar metod, kan räknas till det patenterbara området, 
oavsett om det innehåller både datorprogram och består av en affärsmetod.  
 
In the Board’s view a computer system suitably programmed for use in a 
particular field, even if that is the field of business or economy, has the 
character of a concrete apparatus in the sense of a physical entity, man-
made for a utilitarian purpose and is thus an invention within the meaning 
of Article 52(1) EPC. This distinction with regard to patentability between a 
method for doing business and an apparatus suited to perform such a 
method is justified in the light of the wording of Article 52(2)(c) EPC, 
according to which ’schemes, rules and methods’ are non-patentable 
categories in the field economy and business, but the category of 
’apparatus’ in the sense of a ’physical entity’ or ’product’ is not mentioned 
in Article 52(2) EPC. This means that, if a claim is directed to such an 
entity, the formal category of such claim does in fact imply physical features 
of the claimed subject-matter, which may qualify as technical features of the 
invention concerned and thus be relevant for its patentability. Therefore the 
board concludes that an apparatus constituting a physical entity or concrete 
product suitable for performing or supporting an economic activity, is an 
invention within the meaning of Article 52(1) EPC.72  
 
Besvärsinstansen fastslog därmed att patentansökan avseende 
anordningskravet som inkluderade en dator som var programmerad till att 
utföra en icke patenterbar metod kunde tillhöra det patenterbara området. 
Den aktuella uppfinningen bedömdes emellertid inte uppnå kravet på 
uppfinningshöjd enligt art. 56 EPC. Besvärskammaren fastslog att när det 
gäller icke-tekniska företeelser, ska dessa anses vara allmänt kända för 
fackmannen inom det relevanta området. Eftersom metoden således inte 
bidrog till något nytt i förhållande till den tidigare kända tekniken uppfyllde 
uppfinningen inte kravet på uppfinningshöjd (se mer under avsnitt 
3.2.1.2).73 Detta avgörande har i doktrinen kommit att kallas ”The Lord 
Givet, and The Lord Taketh Away”.74 
 

                                                 
71 T 0931/95 Pension Benefit System, punkt 14 
72 T0931/95, Ibid. 
73 T0931/95, Ibid. punkt 8 
74 Giovanni och Minssen, Obesvarade frågor rörande patent på datorrelaterade 
uppfinningar och affärsmetoder s. 224 
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I Hitachi-avgörandet utvecklade besvärsinstansen the any hardware 
approach ytterligare. Besvärsinstansen fastslog att denna bedömningsgrund 
ska gälla oavsett formen på patentkraven till skillnad från utslaget i Pension 
Benefit.75 Detta resulterade i att the any hardware approach ska tillämpas 
oavsett om patentansökan avser ett anordningskrav eller ett förfarandekrav. 
Här blev följden att en metod för att använda ett minne (utklipp) på en dator 
räknades som en uppfinning med teknisk karaktär. Metodens 
implementering i datorn ansågs tillräckligt för att undvika undantaget i art. 
52(2). Ingen ytterligare teknisk effekt eller bidrag var nödvändig för att 
uppfinningen inte skulle undantas från det patenterbara området i enlighet 
med art. 52(2) EPC.76 Slutsatsen var att dessa typer av uppfinningar inte 
skulle anses utgöra enbart ett datorprogram eller affärsmetod. Aktiviteter 
som faller under undantaget i art 52(2) skulle typiskt sett vara 
representerade genom rent abstrakta koncept utan någon som helst teknisk 
implikation77 
 
Besvärskammaren uttalade att denna utvidgning av uppfinningskravet 
gjorde att även enkla metoder som innehöll någon typ av tekniskt 
hjälpmedel skulle falla under art. 52(1).  Exempel på detta var skrivandet 
med en penna på ett papper. Emellertid innebar givetvis inte detta att alla 
metoder som involverar tekniska medel kan patenteras. Kraven på nyhet och 
uppfinningshöjd måste också uppfyllas. 78   
 
Lord Justice Jacob har utformat en regel utifrån dessa avgöranden:”Ask 
whether the claim involves the use of or is to a piece of physical hardware, 
however mundane (whether a computer or a pencil and paper). If yes, art 
52(2) does not apply.”79 
 
Att anmärka är emellertid att besvärskammaren i Pitney Bowes80 uttalade att 
för att en uppfinning som består av en affärsmetod ska anses som 
undantagna enligt art. 52(2) och (3) EPC, på grund av att kraven riktar sig 
mot undantaget i sig, även när beskrivningen innebär en möjlighet till 
användning av tekniska medel eller generering av en teknisk effekt.81 Att 
enbart antyda att affärsmetoden normalt kommer integreras i en dator eller 
ha en teknisk effekt, utan att specificera detta närmare, kommer att medföra 
att affärsmetoden anses icke-patenterbar. 
 
The contribution approach såg under detta skede ut att vara överspelad av 
the any hardware approach. Detta skulle i så fall få till följd att det 
patenterbara området märkbart utvidgats. Emellertid är så inte fallet. The 
contribution approach används fortfarande men nu istället för att avgöra om 
                                                 
75 T 258/03 Hitachi/Auction method punkt 4.1 
76 Giovanni och Minssen, Obesvarade frågor rörande patent på datorrelaterade 
uppfinningar och affärsmetoder s. 226 
77 T 258/03 Hitachi/Auction method, punkt 4.5-6 
78 Ibid. 
79 Lord Justice Jacob i Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd and Macrossan’s Application, 
punkt 26.    
80 T0388/04 Pitney Bowes, 
81 Ibid. punkt 3 i domskälen  
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uppfinningshöjd föreligger eller inte istället för att tillämpas i förhållande 
till om något kan räknas som en uppfinning eller inte. Kravet på bidrag 
anknyter således till den tidigare kända tekniken och bedöms numera enbart 
utifrån nyhets- och uppfinningshöjdskriterierna (se mer i avsnitt 3.2.1.2).  
 
Sammanfattningsvis stadgar således den senaste praxisen att affärsmetoder 
enbart ska undantas från det patenterbara området om metoden endast 
relaterar till abstrakta koncept utan tekniska influenser, överväganden eller 
effekter.  Exempel på företeelser som således skulle falla in under art. 52 (2) 
är ett schema för organisation av en kommersiell transaktion eller en 
uppfinning som enbart har estetisk eller kognitiv effekt. Resultatet av detta 
blir att i stort sett alla datorimplementerade uppfinningar kommer att räknas 
som tekniska.  
 
Det verkar således som att EPO har blivit mycket mindre restriktiva vad 
gäller bedömningen av det patenterbara området. För att kunna patenteras 
måste emellertid affärsmetoden även uppfylla kriterierna för nyhet och 
uppfinningshöjd.  
 

3.2.1.2 Nyhet och uppfinningshöjd 
För att uppfylla kravet på nyhet och uppfinningshöjd ska uppfinningen 
jämföras med den tidigare kända tekniken.82 I art. 56 stadgas att en 
uppfinning ska anses ha uppfinningshöjd om den inte är uppenbar för a 
person skilled in the art i jämförelse med den tidigare kända tekniken. 
Frågan är om den nödvändiga uppfinningshöjden måste knyta an till de 
tekniska elementen i uppfinningen, eller om den också kan baseras på den 
affärsmässiga nyttan.  
 
I EPO:s officiella tidning publicerade man i november 2007 en 
informationsartikel avseende bedömningen av uppfinningshöjden för 
datorimplementerade affärsmetoder. 83 Där stadgades att om en affärsmetod 
är implementerad i en dator ska uppfinningen undersökas i sin helhet. 
Undersökningen ska bestämma vilka delar som kan klassificeras som 
faktiska tekniska inslag i uppfinningen. De delar som inte är tekniska till sin 
natur undersöks sedan vidare om de bidrar till en teknisk effekt. Exempelvis 
kan patentkraven påvisa att uppfinningen består av dels information (som 
klassificeras som icke-teknisk) och dels en anordning (teknisk). Om 
informationen är nödvändig för att anordningen skall förebringa det angivna 
tekniska resultatet bidrar informationen till den tekniska karaktären. Vid 
bedömningen av uppfinningshöjden måste man således beakta både de 
tekniska och icke-tekniska inslagen. Om informationen i stället i realiteten 
inte påverkar någon teknisk effekt består uppfinningen av både icke-
tekniska och tekniska inslag. I detta fall kommer antagligen de icke-tekniska 
delarna att bedömas vara kända för den relevanta fackmannen vid 
bedömningen av uppfinningshöjden. Detta kommer i så fall få till följd att 
                                                 
82 Se art. 54 och art. 56 EPC 
83 EPO, Examination of computer-implemented inventions at the European Patent Office 
with particular attention to computer-implemented business methods 
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patentansökan avslås. Detta låter relativt klart och tydligt men praxisen på 
området uppvisar inte samma klarhet.  
 
Å ena sidan har vi Pension Benefit- och Hitachi-avgörandena. Där 
underströks att man vid bestämmande av uppfinningshöjden ska bortse från 
de icke tekniska elementen.84 Närmare bestämt ska man se på dessa som att 
de redan var kända för den relevanta fackmannen.85  I Hitachi angavs att 
uppfinningen inte innebar något bidrag till den kända tekniken eftersom den 
tekniska implementeringen förverkligades genom en konventionell dator. 
Dessa avgöranden kom i doktrinen att kallas ”The Lord Giveth and the Lord 
Takes Away I och II”.86 Å andra sidan har vi Microsoft-avgörandet87och 
Comvik-avgörandet88. Till skillnad från de tidigare rättsfallen hänförde 
besvärskammaren inte de icke-tekniska delarna som användes i 
uppfinningarna som del av den tidigare kända tekniken. Istället identifierade 
den bland annat ett operativsystem (Windows 3.1) som ”prior art” och fann 
därefter att uppfinningen var ny och hade uppfinningshöjd. I Circuit 
simulation I-avgörandet89 stadgade besvärsinstansen att alla inslag som 
bidrar till den tekniska karaktären ska tas med vid bedömningen av 
uppfinningshöjden. Även de inslag som rörde den i fallet aktuella 
matematiska metoden skulle bedömas i den mån den bidrog till den tekniska 
karaktären. I Petterson/Queing System90 avsåg patentansökan ett system för 
att behandla köande kunder för olika service avdelningar. Uppfinningen 
bestod av en fördelningsenhet, en informationsenhet, en urvalsenhet och ett 
datorprogram som bestämde vem som skulle betjänas på respektive 
avdelning. Vid undersökningen i EPO tillät besvärskammaren patentet på 
grundval av att uppfinningen i sin helhet bestod av mer än en affärsmetod, 
som sådant. Besvärskammaren såg till att titta bortom de affärsrelaterade 
uttrycken som användes i patentansökan för att se att elementen däri var 
tydligt tekniskt utformade. Det ifrågasattes att det som bidrog till 
uppfinningshöjden enbart bestod i de abstrakta kriterier genom vilket 
systemet valde vem som stod i tur. Alltså en funktion av rent administrativ 
art. Besvärsinstansen menade emellertid att funktionen i och för sig kunde 
sägas vara en affärsmetod av administrativ art men att den var så integrerad 
med de tekniska inslagen och bidrog till det tekniska resultatet att det inte 
gick att skilja dem åt.91 I Sohei-fallet92ansåg besvärskammaren att det 
faktum att the business management system bidrog till ökad användarnytta 
genom en användarvänlig skärmavbildning utgjorde uppfinningshöjd. Här 
ansågs således affärsmetodens bidrag genom användarnytta vara en 
tillräcklig integrerad del av uppfinningen att affärsmetoden kunde tas i 
beaktande vid bedömandet av uppfinningshöjden. 
                                                 
84 T 258/03 Hitachi/Auction method, punkt 4.3   
85 T0931/95, Pension Benefit System, punkt 8 
86 Giovanni och Minssen, Obesvarade frågor rörande patent på datorrelaterade 
uppfinningar och affärsmetoder s. 224 
87 T 424/03 Microsoft/Data transfer  
88 T 641/00 Comvik 
89 T 1227/05, Infineon Technologies punkt 4 
90 T 1002/92 Petterson/ Queing System 
91 Ibid. punkt 2.4 i domskälen 
92 T 769/92 Sohei 
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3.2.1.3 Sammanfattande analys av EPO:s praxis 
EPO har trots det formella undantaget låtit meddela patent för affärsmetoder 
i ett flertal fall. Praxis är emellertid inte entydig och avgörandena angriper 
problemen på olika sätt.  
 
Avgörandena i EPO:s besvärskammare har på grund av denna otydlighet 
orsakat huvudbry hos nationella instanser. Den engelska 
appellationsdomstolen drog i Aerotel/Macrossan93 slutsatsen att olika 
avgöranden av EPO:s besvärskammare var motstridiga och uttryckte att 
EPO:s aktuella riktlinjer inte var tillräckligt klara för ordentlig vägledning.94 
I linje med detta hänvisade Lord Justice Jacob tre frågor till EPO:s 
president, i förhoppning att denne skulle lägga fram dem till EPO:s stora 
besvärskammare enligt art. 112 EPC. Dessa frågor fick dessvärre inget svar 
eftersom EPO:s dåvarande president, Alain Pomidou, ansåg att det inte 
fanns tillräckligt stöd för att hänvisa frågan till den stora besvärskammaren 
under art. 112 (1) (b). Han ansåg nämligen att motstridigheterna i 
besvärskammarens praxis inte var tillräckliga. Alains efterträdare, Alison 
Brimelow, såg emellertid annorlunda på saken och beslutade att lägga fram 
frågorna till den stora besvärskammaren för klargörande av besvärsinstansen 
praxis.95 Denna förfrågan relaterade emellertid främst till datorprogram och 
inte affärsmetoder per se men flera delar är fortfarande relevanta för 
diskussionen avseende affärsmetoder.  
 
Förfrågan ansågs otillåten och kunde inte besvaras med stöd av art. 112.96 
Detta berodde på att man ansåg att EPO:s avgörande inte stod i konflikt med 
varandra. De förtydligades att de olikheter som finns i avgörandena är 
enbart ett led i den rådande rättsutvecklingen. Även om förfrågan om 
klargörande blev avslagen kan man av den stora besvärsinstansens 
motivering till avslaget finna deras syn på det aktuella rättsläget. 
 
I den del av svaret som är av intresse för affärsmetoder, stadgas att 
övergivandet av the contribution approach för bestämmande av den 
tekniska karaktären är fastlagt i och med IBM-fallen97 och har därefter 
bekräftats i efterföljande praxis.98 Svaret fastslog också att enbart det som 
bidrar till den tekniska karaktären i en uppfinning ska beaktas vid 
bestämmande av uppfinningshöjden men gjorde inte någon närmare 
motivering kring vad bidragsrekvisitet innebär. Man refererade till 
Microsoft-avgörandet99där emellertid både datorn och datorprogrammet 

                                                 
93 Aeroetel Ltd v Telco Holdings Ltd (and others) and Macrossan’s Application,  
94 Ibid. punkt 75 
95G3/08, Referral under Article 112(1)(b) EPC, Alison Brimlow, 23 oktober 2008 
http://www.epo.org/about-us/office/annual-report/2008/boards-of-appeal.html  
96 G 3/08 Opinion from the Enlarged Board of Appeal, 12 maj 2010 
http://www.epo.org/news-issues/issues/computers/eba.html 
97 Framförallt IBM 2, T 1173/97, se punkt 10.4 i G 3/08 - Opinion 
98 Bl.a. T 258/03 Hiatchi/Auction method 
99 T 424/03 Microsoft/Data transfer  

http://www.epo.org/about-us/office/annual-report/2008/boards-of-appeal.html
http://www.epo.org/news-issues/issues/computers/eba.html
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bidrog till den tekniska karaktären och därför skulle beaktas vid 
bedömningen av uppfinningshöjd.  
 
I svaret noterades att besvärsinstansen motiverat bestämningen av teknisk 
karaktär på olika sätt i IBM 2 och Microsoft men det påpekades att detta var 
en naturlig följd av utvecklingen. Det rådande rättsläget är att när en dator 
explicit omnämns i patentkraven ska inte en ansökan avseende ett 
datorprogram falla på grund av undantagen i art 52(2). Detta torde också 
gälla för affärsmetoder. Praxisen har istället förskjutit bedömningen från 
frågan om patenterbarhet till frågan om uppfinningshöjd. Min uppfattning 
av rättsläget är att avseende vad som de facto ska beaktas vid bedömningen 
av uppfinningshöjden fortfarande är oklar. 
 

3.2.2 Det svenska rättsläget avseende 
patenterbarheten 
Det svenska patentskyddet är i stort sett identiskt med det under EPC. 
Skyddsföremålet för patentlagstiftningen är enligt 1 kap. 1 § PL 
uppfinningar som kan tillgodogöras industriellt.100 I 1 kap. 2 § PL anges 
vidare att uppfinningen för att beviljas patentskydd skall vara ny och uppnå 
uppfinningshöjd.  
 
En definition av begreppet uppfinning har – i likhet med EPC – inte heller 
gjorts i den svenska lagtexten. Begreppet har utvecklats och preciserats 
genom praxis och doktrin på samma sätt som i EPO. En uppfinning anses 
endast föreligga om uppfinningen har teknisk effekt, är reproducerbar och är 
av teknisk karaktär.101 Kravet på teknisk effekt betyder att uppfinningen 
skall rikta sig mot ett särskilt tekniskt problem som löses genom 
uppfinningen. Det skall i vart fall vara sannolikt att den påstådda effekten 
erhålls om uppfinningen utövas. Kravet på reproducerbarhet innebär att 
uppfinningen ska ha en sådan karaktär att den avsedda effekten med 
säkerhet erhålls vid ett upprepat utövande av uppfinningen enligt 
patentbeskrivningen.102 
 
Genom att uppfinningen måste vara av teknisk karaktär utesluts rena 
upptäckter från det patenterbara området. Likaså anses vetenskapliga teorier 
och rena ”anvisningar för det mänskliga intellektet” inte kunna falla in 
under det patenterbara området. Till sådana anvisningar verkar det som att 
man i förarbetena vid utformningen av 1967 års PL inräknade just 
affärsmetoder eftersom dessa inte undantogs uttryckligen men inte heller 
tilläts patenteras.103 Genom Sveriges tillträde till EPO ändrades lagtexten för 
att efterlikna EPC:s utformning. Ändringen införde en negativ definition av 
                                                 
100Ordet ”industriellt” skall tolkas i vidsträckt betydelse, liksom i 1883 års Pariskonvention. 
Ordet innefattar inte enbart industri i bokstavlig mening utan omfattar även andra 
näringsgrenar såsom t.ex. handel, jordbruk, skogsbruk och offentlig förvaltning. 
101 Prop. 1966:40 s. 54.  
102 Prop. 1977/78:1 s. 163 
103 Ibid. s. 162 
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uppfinning genom att räkna upp vad som inte skall anses utgöra en 
uppfinning på samma sätt som art. 52 EPC. I den nya formuleringen anges, 
som ovan nämnts, specifikt att uppfinningar som enbart utgör en 
affärsmetod är undantaget från patenterbarhet eftersom de inte räknas som 
uppfinningar i lagens mening.104  
 
De ansvariga myndigheterna i Sverige har varit restriktiva med beviljandet 
av patent för affärsmetoder, även när de implementerats i ett tekniskt 
medium. 1971 meddelade Regeringsrätten att en metod att träna personer att 
utföra en speciell uppgift i ett särskilt tempo saknade teknisk karaktär och 
därför inte var patenterbar. Metoden var implementerad i ett 
informationslagrande medium, en kassett eller liknande, inspelad med ett 
program för lärande av en process i olika tempon. Domstolen fann att detta 
inte utgjorde en uppfinning med teknisk karaktär och att den därför inte 
kunde patenteras.105 Denna slutsats var föga förvånande. Däremot var de 
svenska myndigheternas fortsatta restriktivitet efter anslutningen till EPO 
desto mer uppseendeväckande. 
 
Regeringsrätten ansåg till exempel i början av 80-talet i tre olika rättsfall att 
en anordning, som hade till syfte att tekniskt förverkliga en speciell metod, 
enbart utgjorde en ekonomisk teori eller formel utan en lösning på ett 
tekniskt problem. Således kunde inte metoderna och anordningen anses ha 
teknisk karaktär och föll därför utanför det patenterbara området. Det enda 
som beaktades var metoden i sig och man beaktade inte hur denna 
förverkligades.106  
 
I Petterson/Queing System107 (refererat ovan se avsnitt 3.2.1.2) beviljade 
EPO:s besvärskammare en patentansökan avseende ett särskilt datoriserat 
kösystem. Denna uppfinning hade tidigare varit föremål för svensk 
handläggning med ett negativt utslag på ansökan. Den svenska 
patentansökan avslogs på grund av brist på teknisk karaktär. EPO nämner i 
sina domskäl att den bristande ekvivalensen mellan den svenska 
myndighetens beslut och EPO:s beslut berodde just på att den svenska 
praxisen inte korresponderade med EPO:s praxis vid tiden för det svenska 
avgörandet.108  
 
Den rådande obalansen gjorde att Regeringsrätten i ett pleniavgörande 1990 
försökte harmonisera det svenska rättsläget med det europeiska. Ärendet 
gällde en metod och en anordning för analys av mänskligt tal. Domstolen 
uttalade att möjligheten till patent för datorrelaterade uppfinningar måste stå 
i överensstämmelse med EPO:s praxis.109 Detta innebar för det första att 
från och med nu var datorrelaterade uppfinningar patenterbara i den mån 
som uppfinningen inte bara avser bearbetning av abstrakt information utan 

                                                 
104 1 kap. 1 § 2 st. 3 p. PL.  
105 RÅ 1971 H 65 
106 RÅ 1982 2:25, RÅ1983 2:25, RÅ 1985 2:52 
107 T 1002/92 T 1002/92 Petterson/ Queing System 
108 Ibid. punkt 2.7 
109 RÅ 1990 ref. 84. Jämför särskilt med T 208/84, Vicom 
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ger ett konkret fysiskt resultat. Uppfinningen var en ny brusreducerande 
funktion i ett telefonsystem. Funktionen som baserades på en särskild 
beräkningsmetod ansågs inte enbart vara en abstrakt matematisk metod, utan 
förankrad i ett tekniskt sammanhang (telefonsystem). Regeringsrätten anslöt 
sig härmed till tolkningen i Vicom-avgörandet (se avsnitt 3.2.2.1). För det 
andra innebar även avgörandet ett erkännande av EPO:s praxis som 
prejudikatbildande för svensk tillämpning av patenträtten.  
 
De senaste åren har PBR meddelat ett flertal intressanta avgöranden kring 
tolkningen av begreppet ”teknisk karaktär”. I två av dessa mål återförvisade 
PBR en patentansökan som tidigare fått avslag av PRV.  
 
Det första målet avsåg OMX Technology AB som hade ansökt om patent på 
ett automatiskt börshandelssystem, särskilt utformat för kombinationer av 
finansiella instrument. PRV ansåg att den i patentkraven angivna 
uppfinningen saknade teknisk karaktär och därför föll utanför det 
patenterbara området. PBR å andra sidan fann att uppfinningen såsom den 
definierats i patentkraven uppenbarligen avsåg tekniska överväganden och 
således skulle anses inneha teknisk karaktär.110 Bedömningen grundades på 
praxis från EPO som klargjort att en uppfinning bestående av funktionella 
särdrag som implementerats av datorprogram inte är undantagen från 
patenterbarhet om det krävs tekniska överväganden för att lösa det problem 
som stadgats i patentkraven.111  
 
Det andra målet avsåg en patentansökan för ett telefonnät med 
mobiltelefoner som med hjälp av mobiltelefoni skulle underlätta handel med 
olika varor och tjänster. Telefonerna innefattade medel för inmatning av 
uppgifter om varor, artiklar eller allmänt objekt som personer kan tänkas 
önska sälja och köpa. Även här ansåg PBR att teknisk karaktär förelåg och 
återförvisade målet åter till PRV.112  
 
PBR uttalade i båda målen att erforderlig teknisk karaktär föreligger om en 
uppfinning löser ett tekniskt problem, medför en teknisk effekt eller 
förutsätter tekniska överväganden. En ren automatisering av en plan, regel 
eller metod för affärsverksamhet, med den tidsvinst och säkerhet detta ger 
får inte teknisk karaktär enbart därför att metoden i ett aktuellt patentkrav 
karakteriseras genom normala medel i en dator.  Först om metodens 
utformning och genomförande med hjälp av en konventionell dator kräver 
tekniska överväganden kan det medföra att kravet på teknisk karaktär 
uppfylls.113 
 
Argumentationen i avgörandena har i doktrin kritiserats för att trots allt inte 
ligga i linje med EPO:s senaste praxis.114 Nordin och Magnusson menar att 

                                                 
110 PBR 04-059 
111 T 769/92 Sohei 
112 PBR 04-075 
113 Domskälen till PBR 04-075 
114 Nordin och Magnusson Patentering av mjukvara – sänkta krav för teknisk karaktär? 
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avgörandena ligger i linje med IBM-målen115 som fokuserar på tekniska 
överväganden istället för med Hitachi som fastlade any hardware approach. 
Om PBR hade baserat sin bedömning på the any hardware approach skulle 
det vara tillräckligt att visa att patentkraven – produktkrav såväl som 
förfarandekrav – relaterade till tekniska medel (som exempelvis en dator i 
OMX-målet eller mobiltelefoner i EasyContact-målet). Istället valde man att 
basera avgörandena på att tekniska överväganden hade gjorts.  
 
Enligt min mening står dessa avgöranden inte i strid med EPO:s senaste 
praxis. Jag tror snarare att PBR inte explicit ville utvidga det patenterbara 
området och därför baserade sina domskäl på uppfinningarnas tekniska 
överväganden. I EasyContact-målet ansåg PBR att uppfinningen 
”förutsätter tekniska överväganden i och med att den innefattar en enhet 
som upprättar telefonförbindelse”.116 Detta låga krav på tekniskt 
övervägande torde stämma väl överens med the any hardware approach 
även om detta inte uttrycks explicit. 
 
I ett senare mål tog PBR emellertid steget fullt ut. Vid bedömning av en 
uppfinning rörande ett kortspel av memory-typ konstaterade man att 
förekomsten av en kortlek i sig var ett tekniskt medel som gav uppfinningen 
teknisk karaktär.117 Hade bedömningen här baserats på förekomsten av 
tekniska överväganden är det tveksamt om tekniskt karaktär skulle anses 
föreligga. Denna mening delar jag med Nordin och Magnusson.118 
Uppfinningen bedömdes inte heller kunna hänföras till vad som enbart är 
t.ex. en metod för intellektuell verksamhet enligt undantaget i art 52(2).  
 
PBR har således successivt sänkt nivån för begreppet teknisk karaktär och 
därmed nått enighet med EPO. På sätt och viss har denna utveckling också 
varit betydligt tydligare än i EPO:s praxis eftersom man tillämpat samma 
bedömning oavsett vilket uppfinningsundantag som åberopas.119 Att 
anmärka är emellertid att PRV och PBR alltjämt är restriktiva i beviljande 
av patent på datorimplementerade uppfinningar. Både OMX- och 
ClearContact-målen fick avslag på patentansökan vid återförvisningen till 
PRV på grund av brist på uppfinningshöjd. Samma resultat fick Spelkort-
systemet vid bedömning i PBR. 
 
PRV:s riktlinjer för patent bedömningen stadgar att allt som utnyttjar 
tekniska hjälpmedel eller genererar en teknisk effekt anses ha teknisk 
karaktär och utgör därmed en uppfinning i patentlagens mening. Om kravet 
på teknisk karaktär är uppfyllt ska uppfinningen bedömas utifrån kraven på 
nyhet och uppfinningshöjd. Vid denna bedömning ska endast de särdrag 

                                                 
115 Särskilt T 1173/97, IBM 2 
116 PBR 04-075 
117 PBR 04-329 
118 Nordin och Magnusson, Patentering av mjukvara – sänkta krav för teknisk karaktär? 
119 Jämför, PBR 04-165 (mjukvara), 04-329 (metod för intellektuell verksamhet) och 04-
059 (affärsmetod och mjukvara) 
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som bidrar till uppfinningens tekniska karaktär, på egen hand eller i 
kombination med andra särdrag, tas i beaktande.120  
 
Som ett exempel för bedömningsmetoden anges att: Om exempelvis ett 
patentkrav avser en affärsmetod som implementeras med hjälp av en känd 
dator skiljer sig det patentsökta från känd teknik (datorn) enbart genom 
affärsmetoden och datorimplementeringen av affärsmetoden. Affärsmetoden 
i sig bidrar inte till det patentsöktas tekniska karaktär och är alltså inte 
relevant för bedömning av uppfinningshöjd. De enda tekniska aspekter som 
återstår av det patentsökta är implementeringen av affärsmetoden med hjälp 
av en dator. Enligt vedertagen praxis utgör en sådan datorimplementering 
endast en uppenbar implementering utgående från affärsmetodens 
specifikationer och är därför närliggande för en fackman inom området.121 
 
Detta kan i och för sig synas ligga i linje med den praxis som har utvecklats 
inom EPC. Jag anser emellertid att det finns utrymme för diskussion. 
Bedömningsexemplet anger att affärsmetoden inte bidrar till det 
patentsöktas tekniska karaktär. Detta stadgande ligger i linje med Pension 
Benefit-avgörandet där det förutsattes att affärsmetoder inte bidrar till den 
tekniska karaktären. Som praxis emellertid har visat kan det i vissa 
sammanhang vara så att affärsmetoden är så pass nära sammanlänkad med 
den tekniska lösningen att denna ska tas med i bedömningen avseende 
uppfinningshöjden.  
 
Tyvärr för de svenska myndigheterna ofta ett långtgående resonemang kring 
kravet på teknisk karaktär medan kraven på nyhet och uppfinningshöjd 
därefter snabbt avhandlas och oftast med ett negativt utfall. Ett mer utförligt 
resonemang kring dessa rekvisit vore önskvärt för att klarlägga vad 
bedömningarna faktiskt baseras på och i fall de verkligen aldrig anses bidra 
till den tekniska karaktären. Ett sådant resonemang kommer antagligen få 
vänta tills EPO har tydliggjort sin ställning i frågan. 
 
 

3.3 Intrångsprocessen, säkerhetsåtgärder 
och skadestånd 

Under detta avsnitt kommer jag att uppmärksamma särskilda problem som 
kan uppstå vid intrång i ett meddelat patent. Min avsikt är inte att 
fullständigt redogöra för den patenträttsliga processen. Istället vill jag 
redogöra får några av de viktigaste teman som kan vara värt att beakta vid 
val av skyddsform. I och med att ett patent från EPO behandlas som ett 
nationellt patent så fort det beviljats, kommer enbart den svenska processen 
att behandlas. 
                                                 
120 http://www.prv.se/Patent/Lagar-och-regler/Riktlinjer/Del-B-Nationell-patentansokans-
nnehall/B4-Patenterbara-omradet/   
121 http://www.prv.se/Patent/Lagar-och-regler/Riktlinjer/Del-B-Nationell-patentansokans-
nnehall/B4-Patenterbara-omradet/ 

http://www.prv.se/Patent/Lagar-och-regler/Riktlinjer/Del-B-Nationell-patentansokans-nnehall/B4-Patenterbara-omradet/
http://www.prv.se/Patent/Lagar-och-regler/Riktlinjer/Del-B-Nationell-patentansokans-nnehall/B4-Patenterbara-omradet/
http://www.prv.se/Patent/Lagar-och-regler/Riktlinjer/Del-B-Nationell-patentansokans-nnehall/B4-Patenterbara-omradet/
http://www.prv.se/Patent/Lagar-och-regler/Riktlinjer/Del-B-Nationell-patentansokans-nnehall/B4-Patenterbara-omradet/
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Ett stort problem avseende ett meddelat patent är bevakning av 
konkurrenters förfarande för att tidigt kunna upptäcka eventuella intrång. 
Det är rättighetsinnehavaren som själv måste tillgodose att ingen annan gör 
intrång i affärsmetodspatentet. Det kan också vara viktigt att bevaka andras 
patentansökningar och opponera mot patent som kan inkräkta på sitt eget 
patent. Patenttvister karakteriseras av att de är långdragna, kostsamma och 
innebär stora svårigheter att hävda sin rätt.122  
 

3.3.1 Vad utgör intrång? 
Om ett patent har meddelats får patenthavaren ensamrätt till affärsmetoden i 
20 år från ansökningsdagen (om föreskrivna årsavgifter betalas).123 Den som 
utan lov utnyttjar en patenterad uppfinning kränker patenthavarens 
ensamrätt och begår patentintrång. Att ett patentintrång föreligger är 
emellertid ofta svårt att bevisa. Dels ska det föreligga 
metod/produktidentitet och dels ska utnyttjandet vara otillåtet. Det svåra 
med just patentintrång är att patentomfånget inte kan härledas enbart utifrån 
att se (jämför upphovsrättsintrång) på en metod eller produkt eftersom det är 
den tekniska idén bakom resultatet som faktiskt skyddas. Den tekniska idén 
ska bedömas utifrån patentskriften eftersom det är på denna som 
ensamrätten vilar. En patenterbar uppfinning ska avse en fysisk realitet i den 
meningen den angår bestämda produkter och metoder. Dessa ska även rent 
praktiskt kunna framställas eller förekomma. Emellertid är det en 
beskrivning av produkten eller metoden som finns i patentskriften och det är 
denna beskrivning som ska jämföras med det påstådda intrångssubjektet 
som finns i den fysiska världen.124 Patentskyddets omfång hittas i 
patentkraven. Patentkraven ska sedan tolkas i ljuset av beskrivningen av 
patentet.125 
 
När en jämförelse mellan ett patentskyddat objekt eller förfarande jämförs 
med ett påstått intrång görs återstår frågan avseende vilket krav på identitet 
som kan ställas. Vilka likheter och skillnader är relevanta? Ett svar på denna 
fråga kan inte hittas i lagen, vilket kan ses som en stor brist. Levin menar att 
svaret kan härledas från den patenträttsliga traditionen. Patentskyddet ska 
vara förnuftigt och effektivt, utan att medföra en alltför omfattande låsning 
av konkurrenternas rörelsefrihet. Levin trycker på att patentets 
skyddsomfång ska relatera till uppfinningens relevanta element. 126 Det finns 
mycket skrivet inom doktrinen om det som kallas ekvivalensläran.127 Denna 
lära går ut på att skyddsomfånget kompletteras av en viss utbyggnad av 
uppfinningen på så sätt att alla näraliggande ändringar och förbättringar 

                                                 
122 Heinonen, Patentskyddets vardag- en manual för ett patentkrig, s. 46 
123 Se 40 § PL 
124 Levin, Lärobok i Immaterialrätt, s. 304 
125 39 § PL, art. 69 EPC 
126 Levin, Lärobok i Immaterialrätt, s. 304 f. 
127 Se bland annat Heinonen, Patentskyddets vardag- en manual för ett patentkrig, s. 13 och 
Domeij, Patenträtt, s. 107 ff. 
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antas ligga innanför skyddsområdet.128 Denna lära kan till viss del 
underlätta bedömningen av om ett intrång skett. Ett särskilt problem vid 
bestämmande av skyddsomfånget för affärsmetodspatent torde vara att det 
är det affärsmässiga inslaget som genererar det kommersiella värdet. 
Emellertid kommer skyddsomfånget antagligen att relatera till den tekniska 
implementeringen. Om samma affärsmetod används men genom en ny 
teknisk lösning kommer ett intrång inte anses föreligga. 
 
De handlingar som patenthavaren kan kontrollera är begränsade. Enbart 
vissa utnyttjanden av uppfinningen kan hindras.129 I ett produktpatent sker 
direkt intrång när någon utan patenthavarens tillstånd tillverkar, 
marknadsför, för ut produkten på marknaden eller använder produkten.130 
När det gäller förfarandepatent definieras ett intrång som användning eller i 
vissa fall utbjudande av ett förfarande.131  
 
 

3.3.2 Säkerhetsåtgärder 
Den immateriella processrätten är säregen. På grund av rättigheternas 
karaktär uppstår det ofta svårigheter med att bevisa att ett intrång faktiskt 
ägt rum samt hur stor skada rättsinnehavaren har lidit om intrång väl 
konstaterats. Under det senare 1990-talet uppmärksammades Sverige på att 
den svenska rättsregleringen inte uppfyllde TRIPs-avtalet alla krav på att de 
nationella myndigheterna ska kunna träffa snabba och effektiva 
interimistiska åtgärder för att underlätta införskaffandet av bevisning vid ett 
pågående intrång.132 Vid anslutningen till TRIPs ansåg regeringen att kraven 
i TRIPs uppfylldes genom ett särskilt vitesförbud tillsammans med de 
allmänna processuella säkerhetsåtgärderna. Exempel på de allmänna 
processuella säkerhetsåtgärderna är reglerna om beslag och husrannsakan 
som aktualiseras i brottmål samt föreläggande om edition och syn och 
upptagande av bevisning till framtida säkerhet. 
 
I praktiken är aktörerna på marknaden inte speciellt intresserade av det 
straffrättsliga ansvaret utan föredrar att bevaka sina rättigheter genom talan i 
tvistemål. Detta beror delvis på att polisanmälan och husrannsakan är en 
mindre verkningsfull åtgärd vid immaterialrättsintrång. Detta är en följd av 
att intrångsärenden ofta ges låg prioritet hos polis och åklagare samt att det i 
flertalet immaterialrättsliga lagstiftningar finns åtalsprövningsregler som 
innebär att åtal av särskilda skäl ska vara påkallat från allmän synpunkt (57 
§ PL).133 Civilprocessens möjligheter till uppgörelse och förlikning torde 
                                                 
128 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 305 
129 Domeij, Patenträtt, s. 93 
130 3 § 1 st. 1 p. PL 
131 3 § 1 st. 2 p. PL 
132 TRIPs art. 50 (1)(b) samt art. 50(2). Detta uppmärksammades av USA:s regering 1997 
som påpekade att de svenska sanktionsbestämmelserna inte gav ett ändamålsenligt skydd 
som motsvarade kraven i TRIPs. Se Levin Lärobok i Immaterialrätt s. 539 samt Bengtsson, 
Intrångsundersökning s. 500 
133 Bengtsson, Henrik, Intrångsundersökning, s. 500 
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också bidra till att denna väg anses mer attraktiv för parterna.134 De 
civilprocessuella reglerna om edition, syn och upptagande av bevis till 
framtida säkerhet fungerar emellertid inte tillräckligt bra i 
immaterialrättsliga mål. Syftet med reglerna är att säkra bevis angående en 
viss omständighet, inte att upptäcka nya omständigheter.135 Upptagande av 
bevisning (som gör det möjligt att säkerställa bevis redan innan rättegång) 
ställer höga krav på preciserandet av aktuella handlingar samt att det 
föreligger en verklig risk för att bevisen ska gå förlorade eller endast med 
svårighet kunna företas. Den svenska rättstraditionen anses utöver detta vara 
restriktiv med editionsförelägganden etc.136 I linje med dessa svårigheter 
ansågs, vid närmare utredning, de aktuella säkerhetsåtgärderna därmed inte 
tillräckligt för att uppfylla kraven som konventionen stadgar. Denna brist 
har därför aktualiserat nya bevissäkringsformer de senaste 15 åren.137 Idag 
finns således särskilda regler för säkerställandet av immaterialrättsliga 
sanktioner. De åtgärder som idag först och främst aktualiseras är därmed 
vitesförbudet (inklusive det interimistiska vitesförbudet)138, 
informationsföreläggande139 och intrångsundersökningar.140  
 
Vitesförbudet141 syftar till att den som gör eller medverkar till patentintrång 
kan förbjudas att fortsätta med det.  Interimistiskt förbud kan meddelas 
under pågående rättegång förutsatt att käranden visar sannolika skäl för 
intrång eller medverkan till det.  Det ska även skäligen kunna befaras att 
svaranden genom att fortsätta intrånget (eller medverkan till det) förringar 
värdet av ensamrätten till patentet. Detta visas oftast genom bevisning om 
att svaranden har fortsatt med intrånget trots uppmaning från käranden att 
upphöra med de intrångsgörande aktiviteterna.142 Käranden måste även 
ställa säkerhet för den skada som svaranden kan förebringas på grund av det 
interimistiska vitesförbudet. Det krävs ingen identifierad intrångsgörare det 
räcker enligt förarbetena att det föreligger sannolika skäl till att det i 
objektiv mening har begåtts ett intrång.143 Således krävs det inte att de 
subjektiva rekvisiten för ansvar eller skadeståndsskyldighet är uppfyllda.144  
 

                                                 
134 Enligt Alvsing dras upp till 60-70% av patentmål tillbaka före huvudförhandling, i de 
flesta fall på grund av att en förlikning har nåtts mellan parterna. Se Alvsing, The Swedish 
perspective: Protection and enforcement of IP rights, s. 265 
135 Boman och Ekelöf, Rättegång IV, s. 249 
136 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 513 
137 Reglerna genomfördes dels genom ett införande av bl.a. intrångsundersökningar 1999, 
se prop. 1998/99:11 Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång och dels genom ytterligare 
kompletterande regler däribland regler om informationsföreläggande och 
medverkansansvar 2007, se prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på 
immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG 
138 Se 57 b § PL 
139 Se 57 c-57 f §§ PL 
140 Se 59 a-59 h §§ PL 
141 57 § b PL 
142 Alvsing, The Swedish perspective: Protection and enforcement of IP rights, s. 264 
143 Prop. 2008/09:69 s. 286 
144 Ibid. s. 110 
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En patenthavare har vidare rätt att föra en positiv fastställelsetalan mot en 
påstådd intrångsgörare.145 Denna möjlighet uppfyller i stort sett samma syfte 
som förbudstalan men används sällan.146 Praktiskt betydelsefullt är också 
patentlagens stadganden om korrigeringsåtgärder, såsom återkallande av 
patentskyddat alster, beslag, sättande i förvar, förstörelse eller annan 
åtgärd.147 
 
Intrångsundersökning får äga rum om det skäligen kan antas148 att någon 
har gjort eller medverkat till ett intrång i syfte att säkra bevisning om 
intrånget.149 Ett beslut om intrångsundersökning får endast meddelas om 
skälen för åtgärden uppväger den olägenhet som åtgärden innebär.150 
Regleringen innebär i korthet att domstolen, redan innan talan väckts om 
immaterialrättsintrång, får besluta att det ska göras en undersökning hos en 
misstänkt intrångsgörare. Det krävs emellertid att sökanden har ställt 
säkerhet hos domstolen för den skada som motparten kan tillfogas eftersom 
intrångsundersökningen behandlas som en interimistisk säkerhetsåtgärd.151 
Det är – på samma sätt som för vitesförbudet – tillräckligt att det i objektiv 
mening föreligger ett intrång. Ett beslut om intrångsundersökning får avse 
samtliga föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse för 
utredningen om det specifika intrånget. Sökanden måste emellertid i viss 
mån specificera vilka handlingar som ska eftersökas. Preciseringskravet är 
inte strikt utan det är tillräckligt att ange handlingar som på ett funktionellt 
sett beskriver dem.152 Preciseringskravet anses i doktrin – trots snarlik 
formulering i lagtext – vara lägre ställt än vid edition och upptagning av 
bevis till framtida säkerhet.153 
 
En intrångsundersökning kan både ske med och utan intrångsgörarens 
kännedom. För att ett beslut till det senare ska medges krävs det att ett 
dröjsmål skulle medföra risk för att bevis skulle skaffas undan, förstöras 
eller förvanskas. I praktiken tillämpas undantaget om att ett beslut meddelas 
utan motpartens hörande som huvudregel.154 Beslut om 
intrångsundersökning verkställs av Kronofogdemyndigheten. Beroende på 
hur domstolens beslut är utformat kan myndigheten ha rätt att gå igenom 
exempelvis affärs- och verksamhetshandlingar för att söka de handlingar 

                                                 
145 63 § 1 st. PL 
146 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 179 
147 59 § PL 
148 Det mellersta beviskravet vad gäller säkerhetsåtgärder i svensk rätt. Jämför med det 
lägre det finns anledning att anta som bland annat används som bevis krav vid 
gryningsräder i konkurrensskäl (46 § KL) samt det högre kravet, sannolika skäl, som bland 
annat används som beviskrav för interimistiska åtgärder i 15 kap. 1-3 §§ RB. Enligt 
förarbetena valdes det mellersta beviskravet eftersom det ansågs stå bäst i 
överensstämmelse med direktivets krav på – skälig bevisning.  
149 59 a 1 st. § PL 
150 59 a 2 st. § PL  
151 Alvsing, The Swedish perspective: Protection and enforcement of IP rights s. 264 
152 Se Ds 1998:24 s. 72 
153 Forsin, Bevissäkring vid immaterialrättsintrång. En konflikt med skyddet för 
företagshemligheter, s. 103.  
154 Baki, När du får oväntat besök… är det inte kaffe du ska bjuda på, utan motstånd… I 
vart fall när du drabbas av en intrångsundersökning 
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som omfattas av domstolsbeslutet. När sådana handlingar påträffas har 
myndigheten rätt att fotografera och göra kopior. Däremot har myndigheten 
ingen rätt att avlägsna föremål eller handlingar från de aktuella lokalerna.155 
Fördelen med intrångsförfarandet i förhållande till exempelvis edition är att 
intrångsundersökningen kan medges redan innan talan väckts i sak. 
Emellertid kan reglerna om upptagande till framtida säkerhet i 41 kap. RB 
också aktualiseras redan innan rättegång. 
  
Informationsföreläggande kompletterar bestämmelserna om 
intrångsundersökning, edition och annan bevisupptagning. Den information 
som dessa institut medger relaterar enbart till information i begränsad form. 
Exempelvis kan uppgifter endast begäras in om de har betydelse i ett mål 
mot en redan identifierad intrångsgörare. Vidare medger 
intrångsundersökningen enbart eftersökande av bevis avseende det aktuella 
intrång som den identifierade intrångsgöraren har begått. Uppgifter om 
andra inblandade som saknar betydelse för den specifika utredningen får 
därmed inte eftersökas. Vad gäller den processuella editionsplikten i 23 kap. 
2 § RB gäller den i korthet att den som innehar en skriftlig handling, som 
kan antas ha betydelse som bevis i ett pågående mål, är skyldig att förete 
denna. Samma krav som för intrångsundersökningen – avseende en 
identifierad intrångsgörare samt relevans i det aktuella målet – gäller således 
också här. Varken intrångsundersökning eller edition kan således användas 
till att ta reda på vem talan bör riktas mot.  
 
Beslut om informationsföreläggande får medges om sökanden visar 
sannolika skäl för att någon har gjort ett intrång (objektivt). Föreläggandet 
avser att säkra information om ursprung och distributionsnät för de varor 
eller tjänster som intrånget gäller. Ett beslut om informationsföreläggande 
får bara meddelas om informationen kan antas underlätta utredningen av ett 
intrång som avser de aktuella varorna eller tjänsterna. Det krävs däremot 
inte att informationen är avsedd att användas som bevisning eller att 
informationen på annat sätt kan antas underlätta utredningen av just det 
intrång som sökanden har visat sannolika skäl.156 Informationsåläggandet 
kan därigenom användas för att tillförsäkra så kallad indirekt bevisning. 
Indirekt bevisning kan avse information som identifierar en distributör som 
sedan kan bidra till att dra utredningen vidare mot den som tillverkar eller 
importerar varor. Införandet av informationsföreläggande uppfyller TRIPs-
avtalets art. 47 på så sätt att en domstol numera kan förelägga en 
intrångsgörare att förse rättighetshavare med information om identiteten hos 
tredje man som tagit del i intrånget.157 Eftersom informationsföreläggandet 
är en offentligrättsligt beslutad säkerhetsåtgärd krävs det att 
proportionalitetsprincipen tillämpas. Detta har bland annat kommit till 
uttryck i 57 d § PL där det stadgas att ett föreläggande endast får meddelas 
om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det en i övrigt som 
åtgärden innebär. 
 
                                                 
155 Prop. 2008/09:69 s. 111 
156 Ibid. s. 287 med hänvisning till s.260 
157 Ibid. s. 128 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att immaterialrättigheterna på 
senare åren har förstärks genom effektivare bevissäkringsåtgärder. Ett 
problem som detta medfört är dess inkräktande på företagshemligheter. Vid 
verkställighet av ett beslut om intrångsundersökning kan det komma fram 
överskottsinformation, dvs. uppgifter som inte har samband med den 
misstanke om intrång som föranlett undersökningen. Detta problem 
uppmärksammades i propositionen och angavs ha särskild relevans för 
metod/förfarandepatent.158  Företagshemligheter kan nämligen bli allmänt 
kända vid de ovanstående säkerhetsåtgärderna. Förarbetena bakom 
införandet av intrångsundersökningsinstitutet talar visserligen om att 
förekomsten av företagshemligheter när ett konkurrensförhållande föreligger 
mellan sökanden och svaranden ska anses vara en tillräcklig stor olägenhet 
för att inte besluta om intrångsundersökning.159 Intrångsundersökning och 
informationsföreläggande innehåller trots detta inte det explicita krav som 
editionsplikten gör, nämligen att för utlämnande av yrkeshemlighet160 krävs 
synnerlig anledning, 38 kap. 8 § RB.  
 

3.3.3 Skadestånd 
Bevissäkringsåtgärderna underlättar både bedömningen huruvida ett 
patentintrång verkligen föreligger och vid bedömningen avseende den skada 
som intrånget medfört. Skadeståndssanktionen ser i stort sett likadan ut för 
samtliga immaterialrätter. Svensk rätt erkänner enbart rätt till skada vid brott 
samt vid person- eller sakskada. Ersättning för ren förmögenhetsskada 
kräver särskilt lagstöd. Sådant lagstöd hittas i samtliga immaterialrättsliga 
lagar. Grundprincipen är som vanligt att den skadade ska återställas i den 
situation som förelåg innan skadan inträffade.  
 
I 58 § 1 st. PL anges att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet begår 
patentintrång ska utge skälig ersättning för utnyttjandet av uppfinningen 
samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Det 
anses generellt vara oaktsamt att inte respektera en registrerad 
patenträttighet. Om ett cease- and desist-brev har mottagits av den 
potentielle intrångsgöraren kan denne inte åberopa god tro.161  
 
Ersättningskravet innebär i princip att patenthavaren ska försättas i samma 
situation som om intrånget aldrig hade skett.162 Emellertid är aldrig mer än 
patenthavarens verkliga ekonomisk skada är ersättningsgill.163 Om intrånget 
skett i god tro utgår endast ersättning om det bedöms som skäligt enligt 58 § 
                                                 
158 Prop 1998/99:11 s. 56 
159 Ibid. s. 65 
160 Med yrkeshemlighet avses enligt förarbetena (SOU 1938:44 s. 394) till RB 36:6 
fabrikationssätt, anordning, affärsförhållande eller annat, som kan anses såsom något för 
ett visst affärsföretag egendomligt och beträffande vilket innehavaren har ett skäligt 
anspråk, att det inte uppenbaras. Enligt NJA 1995 s. 347 överensstämmer begreppet 
yrkeshemlighet med begreppet företagshemlighet enligt FHL 
161 Alvsing, The Swedish perspective: Protection and enforcement of IP rights s. 263 
162 Prop. 1960:17 s. 294  
163 NJA 2005 s. 180 
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2 st. Möjligheten till ersättning vid intrång är tidsbegränsad. Endast skada 
som kan påvisas för fem år innan patentintrångstalan väckts kan ersättas.164 
 
Enligt allmänna bevisregler krävs det att rättsinnehavaren kan styrka 
skadans storlek. I praktiken blir emellertid ersättning som utgår vid 
patentintrång skönsmässig. 165 Domstolen får oftast använda sig av regeln i 
35 kap. 5 § RB och uppskatta skadan till vad som kan anses skäligt. Detta 
har lett till en debatt angående för låga ersättningsbelopp.166 
 
 I sanktionsdirektivets art. 13.1 uttalas att när domstolarna fastställer 
skadeståndet ska de beakta alla relevanta omständigheter, såsom de negativa 
konsekvenserna, däribland utebliven vinst, för den skadelidande parten och 
den otillbörliga vinsten som rättighetshavaren har förorsakats genom 
intrånget. Alternativt anges att, där så är lämpligt fastställa skadeståndet till 
ett engångsbelopp på grundval av sådana faktorer som åtminstone det 
belopp som skulle ha betalats i royalty eller licensavgift om inträngaren 
hade begärt tillstånd att nyttja den immateriella rättigheten.  
 
Detta har lett till att det i 58 § numera anges vilka faktorer som särskilt ska 
beaktas vid bestämmande av ersättningens storlek. Särskild hänsyn ska tas 
till utebliven vinst, vinst som den som har begått intrång har gjort, skada på 
uppfinningens anseende, ideell skada och patenthavarens intresse av att 
intrång inte begås.  
 
Utgångspunkten för beräkningen av ersättningens omfattning är alltid att 
den ersättning som ska utgå avser den förlust som intrånget medfört. Med 
uttrycket att skälig ersättning ska utges menas att en ersättning som 
motsvarar licensavgifter som skulle ha utgått om licens hade upplåtits.167  
Denna reglering har till syfte att garantera att det inte ska löna sig att göra 
intrång i en patenträttighet. En efterkonstruktion av licensavgiften blir 
således en slags miniminivå för ersättning för det otillåtna utnyttjandet 
(efterkonstruktion av licensavgift).168 Hur beräkningen av en skälig 
licensavgift görs är beroende av branschen och marknaden. Bernitz menar 
att domstolarna bör utgå från ett antaget branschgenomsnitt.169 Om 
rättighetsinnehavaren vill ha ett större ersättningsbelopp måste han bevisa 
att ytterligare (ekonomisk) skada uppkommit. Utöver den ekonomiska 
skadan kan allmänt skadestånd utgå. Det allmänna skadeståndet har enligt 
praxis främst till syfte att underlätta beräkningen av den ekonomiska 
skadan.170 
 
Trots att många anser att ersättningsbeloppen inte sätts tillräckligt högt utgår 
fortfarande betydande summor, inte minst på grund av höga 
                                                 
164 PL 36 § 3 st.  
165 Levin, Lärobok i Immaterialrätt, s. 526 
166 Ibid. s. 526 ff.  
167 Prop. 1985/86:86 s. 29 
168 Levin, Lärobok i Immaterialrätt, s. 526, Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig 
konkurrens s. 177 f. 
169 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 178 
170 Se NJA 2005 s.180 
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processkostnader. Långa handläggningstider och stora kostnader är 
utmärkande för patentmål som överlag tenderar att bli väldigt omfattande.171 
Detta medför att det är förenat med höga risker att processa. Som exempel 
kan anges Svea Hovrätts dom den 15 februari1999, där norska Kvaerner 
Masa Yards dömdes att ersätta rättegångskostnader om 12 100 000 kronor 
plus ränta sedan domstolen slagit fast att det inte rörde sig om patentintrång. 
Mindre företag och privatpersoner har inte råd att förlora sådana mål.  
 

3.4 Slutsats – patentmöjligheten 

3.4.1 Allmänt 
Affärsmetoder anses formellt inte kunna patenteras i Sverige och Europa. 
Emellertid visar en analys av praxis att detta påstående inte är helt sant. 
Patent på affärsmetoder kan beviljas under förutsättning att de förverkligas 
genom en teknisk process och bidrar med något tekniskt framsteg. Vad som 
innebär bidrag till tekniskt framsteg är emellertid till viss del oklart. Det 
verkar som att teknikbegreppet tolkas striktare här än vid bedömningen av 
uppfinningens tekniska karaktär. Rent affärsmässigt problemlösande anses 
inte vara tillräckligt skyddsvärt. Detta trots de stora värden som är 
involverade. 
 
Den osäkerhet som råder på området tror jag ligger i att en affärsmetod kan 
innebära väldigt många olika processer och metoder. Det kan således dels 
vara svårt att avgöra när det är den bakomliggande metoden som bidrar till 
det tekniska framsteget och dels när framsteget ska klassificeras som 
tekniskt. Min slutsats är dock att patent på affärsmetoder faktiskt beviljas, 
även om det fortfarande är en restriktiv tillämpning. Begreppet affärsmetod, 
som det kommer till uttryck genom patentregleringarnas 
undantagsbestämmelser verkar krympa. En bättre lösning torde enligt min 
mening vara att ta bort det formella undantaget för affärsmetoder. Begreppet 
innefattar idag både abstrakta idéer som inte kan patenteras och tekniska 
lösningar som kan patenteras. En bättre metod vore att använda sig av 
samma grunder för bedömningen för att utesluta rena intellektuella 
anvisningar utan att hänga upp sig på om en exakt avgränsning mellan 
tekniska och kommersiella lösningar.  
 
Det osäkra området medför även problem vid tvister avseende intrång i 
meddelat patent. En sådan tvist kommer sannolikt ofta att aktualisera 
patentets giltighet. Detta medför ur ett företagsekonomiskt perspektiv att 
både kostnaderna för ansökningsprocessen och kostnaderna vid eventuell 
tvist måste tas i beaktande när man står inför ett val att försöka skydda sin 
affärsmetod genom patent. Patentprocessens största bekymmer är de 
bevissvårigheter som uppstår både vid visandet av att intrång faktiskt ägt 
rum och vid visande av skadans omfattning.  
 
                                                 
171 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 181 
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3.4.2 Företag X:s möjligheter till patentskydd 
Utifrån genomgången av rättsläget avseende patentskydd för affärsmetoder 
är frågan om Företag X skulle vara framgångsrik med en ansökan om 
patentskydd för sina affärsmetoder.  
 
Affärsmetod 1 består som sagt av i en effektiviserande automatiserad metod 
för transaktioner genom nätverk. I beskrivningen anges att uppfinningen 
angriper problemet med närvaron av operatörer i en online-auktion genom 
att introducera en hitintills okänd nivå av automatisering till 
auktionsprocesser på flera nivåer där användaren tillåts delegera det normala 
auktionsförfarandet till ett databehandlingssystem. Parterna i auktionen kan 
vara medvetna om den automatiserade nivån eller inte. De kan också 
använda automatiserade svarsmedel där systemen kan kommunicera i 
enlighet med de regler som uppställts för att komma fram till ett 
tillfredställande utfall för alla parter. Uppfinningen anges medföra 
betydelsefulla fördelar genom att utrustningen som är involverad kan följa 
ett på förhand inställt tidsschema för att tillåta mänsklig interaktion. Den 
kan emellertid under särskilda omständigheter istället inställas på att arbeta 
så optimerat som möjligt. Funktionen åstadkommer en lösning på det 
tekniska problemet som består av att hantera informationen och processa 
densamma på ett sätt som skulle bli betydligt snabbare än utan 
implementeringen av tekniska kunskaper och medel. Patentkraven i 
Affärsmetod 1 definieras enligt följande:172  

 
An automatic method of selling executed in a server data processing 
device compromising the steps of:  
a) Transmitting information on a product to be sold to a plurality of 

client data processing devices via a network, said information 
including production pollution information, whereby each client 
data processing device represents a potential buyer 

b) Receiving a plurality of auction ordering information pieces, each 
including a preferred cost, a maximum price in competitive state, 
and preferred production pollution information for purchase of said 
product, from the plurality of client data processing devices via the 
network 

c) Storing the received auction ordering information pieces in the 
server data processing device for respective potential buyers 

d) Setting an auction price 
e) Determining whether there is any potential buyer who proposes a 

preferred cost equal to or higher than the auction price using the 
auction ordering information pieces stored in the server data 
processing device 

                                                 
172 Exemplen (både avseende Affräsmetod 1 och 2) är, som stadgats i inledningen, tagna 
från Closa, Patent Law for computer scientists: steps to protect computer implemented 
inventions, kap. 2.3. Jag har här valt att återge patentkraven för metoderna i den engelska 
ursprungsformuleringen för att den svenska översättningen annars riskerar att brista i 
fackmässighet. 
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f) If there is no potential buyer in step (e), lowering the auction price 
and repeating step (e) 

g) If there is more than one potential buyer at step (e), judging whether 
there is more than one potential buyer for whom auction price is less 
than or equal to the preferred cost such that a competitive state 
occurs using the auction ordering information pieces stored in the 
server data processing device 

h) If the competitive state occurs, increasing the auction price by 
predetermined value 

i) Excluding the potential buyer who proposes an acceptable price 
lower than the increased auction price and specifying the other 
potential buyers using the auction ordering information 

j) Judging whether the competitive state occurs among the potential 
buyers in step (i) 

k) Repeating the steps (h) (i) and (j) and determining the remaining 
potential buyer as a successful potential buyer when there is no 
competitive state at step (j) 

l) If no competitive state occurs in step (g), determining the remaining 
potential buyer as a successful potential buyer. 

 
En granskare kommer först att ta ställning till om affärsmetoden är en 
patenterbar uppfinning. Detta görs genom att kontrollera om affärsmetoden 
är av teknisk karaktär. Patentkraven måste innehålla tydliga detaljer 
avseende de tekniska inslagen för att inte falla in under undantaget för 
affärsmetoder i sig.173 I och med den generösa tolkningen av begreppet 
teknisk karaktär som framkommit i praxis kommer granskaren att finna att 
affärsmetoden uppnår teknisk karaktär genom sin integrering i ett 
datasystem.174  
 
Granskaren kommer därefter att gå vidare och undersöka nyhetskravet och 
uppfinningshöjden.  Dessa är självklart svårt att bedöma utifrån detta 
teoretiska exempel, jag har inte för avsikt att närmare undersöka den tidigare 
kända tekniken på området. Emellertid kommer granskaren för att bedöma 
uppfinningshöjden vara tvungen att särskilja uppfinningens tekniska delar 
från de icke-tekniska. Det är enbart de icke-tekniska delar som bidrar till 
lösningen av det tekniska problem som uppfinningen avser att lösa som kan 
beaktas vid bedömningen av uppfinningshöjden, vid sidan av de övriga 
tekniska delarna. 
 
Granskaren kommer givetvis snabbt att inse att uppfinningen avser ett 
förhandlingssystem. Systemet är framförallt av affärsmässig karaktär och 
inte teknisk. Metoden är emellertid kopplat till tekniska aspekter såsom den 
tekniska effekten som uppnås och själva programmeringen i en dator. 
Granskaren kommer då att gå vidare och undersöka hur de icke-tekniska 
aspekterna påverkar det tekniska resultatet.  
 
                                                 
173 T 388/04, Pitney Bowes, OJ 1/2007, 16   
174 Se Hiachi där även användandet av en penna och papper uppgavs innebära att kravet på 
teknisk karaktär kunde fastställas.  
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För det första behövs det klarläggas hur instruktionen som ges till systemet 
integrerar med nätverket och dess enheter. Effekten som uppnås genom 
denna integration är att systemet automatiskt kan bedöma vilket bud som 
skall matchas med vilket anbud.175 Detta är fortfarande av ren affärsmässig 
eller administrativ karaktär och bidrar inte till någon ytterligare teknisk 
effekt eller lösning. För det andra behövs det klarläggas om systemet 
påverkar produktionen av el eller fungerar som begränsning av föroreningar 
på ett direkt sätt. Om affärsmetoden faktiskt skulle bidra till färre 
föroreningar skulle denna effekt kunna resultera i att de icke-tekniska 
delarna kan beaktas. En sådan direkt länk kan emellertid inte klarläggas 
utifrån de aktuella patentkraven. De icke-tekniska aspekterna 
(affärsmetoden) bidrar således inte till de tekniska inslagen och kommer 
därför inte att beaktas vid bedömningen av uppfinningshöjd. Kvar finns då 
enbart själva programmeringen att bedöma. Programmeringen på en 
konventionell dator löser inget nytt tekniskt problem. Granskaren kommer 
således med största sannolikhet att avslå patentansökan avseende 
Affärsmetod 1 på grund av bristande uppfinningshöjd. 
 
Då återstår det att se om Affärsmetod 2 kan uppfylla de krav som krävs för 
att få sin patentansökan beviljad. Patentansökan avser som sagt en 
automatiserad metod för transaktioner genom nätverk som är integrerade 
med produktionen av el och ledningen över denna produktion. 
Uppfinningen svarar mot det behov som företag idag har avseende direkt 
och korrekt information avseende företagens påverkan på miljön. Stora 
kraftverk och industrier måste ha en särskild utsläppsrätt per ton koldioxid 
som de släpper ut. Många andra företag behöver informationen för att 
uppfylla de frivilliga åtaganden och miljöpolicys som satts upp. Den 
aktuella metoden hjälper företagen att kontrollera mängden av utsläpp 
samtidigt som den ger tillverkarna av el att driva kraftstationen i enlighet 
med de behov som finns. Detta öppnar upp för ett maximalt effektiviserande 
i både teknisk och ekonomisk mening. Metoden uppnår således en dynamisk 
och interaktiv balans mellan tillgång och efterfrågan och teknisk kapacitet. 
Denna affärsmetod integrerar datasystem som styr produktion och ledning 
av kraftverk med det automatiserade försäljningssystemet i Affärsmetod 1.  
 
Patentkraven är formulerade så här: 
 
An automatic method of selling for the commodity that is electrical power 
supply, and integrated with the management and production thereof, 
executed in a server data processing device, the method compromising the 
steps of:  

a) Transmitting information on a commodity, currently produced and 
for auction to a plurality of client data processing devices via a 
network, said information including aggregated production pollution 
information related to the commodity, each client data processing 
device belonging to a potential buyer 

                                                 
175 Avtalsinstituten anbud och accept används normalt inte vid auktionsförfaranden. Med 
bud och anbud i denna kontext menas självklart motparternas olika förhandlingskrav.  
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b) Receiving from the plurality of client data processing devices, via 
the network, a plurality of auction ordering information pieces, each 
including a preferred cost, a maximum price in competitive state, 
and preferred production pollution limit information, the plurality of 
auction ordering information pieces being for the intended purchase 
of the said commodity 

c) Storing the received auction ordering information pieces in a 
memory which is connected to the server data processing device, the 
storing being ordered for each of the respective potential buyers 

d) Setting an auction price based on historical price data based on 
previous suction outcomes; gathering in real-time current pollution 
production information from the electrical power production plants 
and projected pollution production information for those plants 
under projected increased loading 

e) Determining whether there is any potential buyer who proposes a 
preferred cost equal to or higher than the auction price using the 
auction ordering information pieces stored in the server data 
processing device and having preferred production pollution limit 
information at a level above that of both current and projected 
production levels 

f) If there is no potential buyer in step (e), lowering the auction price, 
and repeating step (e) 

g) If there is more than one potential buyer at step (e), judging whether 
there is more than one potential buyer for whom the auction price is 
less than or equal to the preferred cost such that a competitive state 
occurs using the auction ordering information pieces stored in the 
server data processing device 

h) If the competitive state occurs, increasing the auction price by a 
predetermined value 

i) Excluding the potential buyer who proposes an acceptable price 
lower than the increased auction price and specifying the other 
potential buyer or potential buyers using the auction ordering 
information 

j) Judging whether the competitive state occurs among the potential 
buyer or potential buyers specified in step (i) 

k) Repeating steps (h), (i) and (j) and determining the remaining 
potential buyer as a successful buyer when there is no competitive 
state at step (j) 

l) If no competitive state occurs in step (g), determining the remaining 
potential buyer as a successful buyer 

m) Altering the power production balance between the electrical power 
generating plant units at the lowest possible financial production 
cost while maintaining the pollution limit of the successful buyer.  

 
Även avseende denna metod skulle en granskare på 
registreringsmyndigheten komma fram till att affärsmetoden hade en teknisk 
karaktär och därmed föll utanför det undantagna området. Frågan är 
emellertid hur denna uppfinning skulle bedömas vid behandling av kravet 
på uppfinningshöjd. I denna uppfinning är föroreningsfaktorn direktkopplad 
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till auktionsprocessen. Closa anser att vissa skulle tycka att detta var 
tillräckligt för att knyta de icke-tekniska elementen till de tekniska på ett 
sådant sätt att de skulle bedömas i en helhet. Därigenom är det troligt att 
uppfinningen skulle bedömas ha uppfinningshöjd och kunna patenteras. Han 
menar dock att bedömningens utfall är beroende av vilken analytisk metod 
man använder och hur strikt man ser på integreringen mellan de tekniska 
och icke-tekniska elementen.176 Jag delar emellertid Closa:s slutsats att 
granskaren måste beakta alla delar av patentkraven i sin helhet på grund av 
att de är så nära sammankopplade. Kostnaden är nämligen inte en ren 
finansiell fråga här, den övergår även till att vara teknisk på grund av 
beräkning av teknisk kapacitet och påverkan på utsläppsrättigheter samt 
andra liknande faktorer. Frågan kommer antagligen att avgöras genom 
patentbeskrivningen utformning. Risken finns nämligen att, om 
beskrivningen fokuserar på de affärsmässiga inslagen och effekterna, den 
tekniska effekten blir undervärderad. Det finns också en risk att de 
affärsmässiga fördelarna gör att uppfinningen anses uppenbar för en 
välbildad fackman på området. Jag anser emellertid att denna uppfinning 
skulle kunna anses uppfylla patentkriterierna (med reservation för 
nyhetskravet som enbart kan undersökas genom en omfattande analys av 
den tidigare kända tekniken på området för ledning och drift av kraftverk) 
och därmed beviljas patent.   
 

                                                 
176 Closa, David, Patent Law for Computer Scientists, steps to protect computer 
implemented inventions s. 48f. 
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4 Skydd som 
företagshemlighet 

4.1 Inledning 
Vi har nu kommit fram till att Företag X antagligen kan skydda en av sina 
affärsmetoder genom patent men inte den andra. De frågor som nu uppstår 
är hur Företag X kan skydda den affärsmetod som inte kunde patenteras och 
om patentskyddet verkligen är den bästa lösningen för den affärsmetod som 
antagligen kan åtnjuta patentskydd. Patenträtten innebär således visst skydd 
för affärsmetoder som är implementerade i en dator och bidrar till den 
tidigare kända tekniken. Den största nackdelen med detta skydd är att 
skyddet är begränsat. Den patenterbara delen täcker enbart den del som 
faktiskt bidrar till något tekniskt framsteg (se figur 4.1).  
 
Fig. 4.1 Affärsmetod i vid bemärkelse 
 
 
  Patenterbar teknologi hänförlig till affärsmetoden 
 

Information som inte kan patenteras men som 
företaget av kommersiella skäl vill hålla hemlig. 

 
Allmänt känd information avseende både 
teknologi och annat företagsspecifikt material.  

 
 
 
Information som inte bidrar till tekniken utan enbart rör administrativa eller 
kommersiella överväganden kan inte skyddas genom patent. Sådan typ av 
information kan hänföras under begreppet know how. Härmed brukar åsyftas 
sådan teknisk och ekonomisk information, kunskap och erfarenhet som är 
säregen för företaget.177 Den traditionella uppfattningen är att know-how är 
ett nödvändigt bihang till patent. För att komma igång med en tekniskt bra 
och ekonomisk lönsam verksamhet räcker det ofta inte att den som ska 
exploatera uppfinningen har tillgång till uppfinningen i sig. Oftast krävs det 
även tillgång till företagets samlade teknologiska och kommersiella 
kunnande och erfarenhet.178  
 
Know-how kan bestå av både tekniskt och ekonomiskt kunnande eller 
skicklighet. Teknisk know-how består ofta av formler, design, ritningar, 
tekniska register, instruktioner, praktiska metoder, tekniska rutiner etc. 
Ekonomisk know-how består å sin sida av kundlistor, lösningen på 

                                                 
177 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 343 
178 Ståhlros, Företagshemligheter och Know-how s.43 
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organisations- och administrativa problem, marknadsstrategier, kalkyler, 
policys och utvecklingsplaner.179 Affärsmetoder kan bestå av både 
ekonomisk och teknisk know-how. Det karaktäristiska för all know-how är 
att det har ett värde i innehavarens hand. Det är således kunskap, 
information eller skicklighet som består av något mer kvalificerat än den 
allmänna kunskapen på marknaden.180 För att skydda detta värde behöver 
know-how skyddas från att bli tillgängligt för samtliga konkurrenter på 
marknaden.  
 
Genom anslutningen till WTO och TRIPs har Sverige förbundit sig att 
erbjuda skydd för företagshemligheter. Det svenska skyddet är framförallt 
uppbyggt på konkurrensrättslig väg genom 1990 års lag om 
företagshemligheter (härefter FHL) som ersatte det tidigare skyddet för 
yrkeshemligheter i den nu upphävda lagen om illojal konkurrens. 181  Även 
om skyddet för företagshemligheter vilar på internationell grund har skyddet 
inte varit utsatt för några harmoniseringsåtgärder inom EU. Det finns 
således inte heller någon europarättslig praxis att falla tillbaka på. 
Utredningen och analysen av skydd för företagshemligheter kommer således 
enbart behandla den svenska rätten.   
 
Skyddet av know how kan således ske genom det skydd som FHL erbjuder. 
Ett företag kan också använda sig av avtalsdispositioner och i viss mån även 
förlita sig på den lojalitetsprincip som finns mellan ett företag och dess 
avtalspartners, såsom anställda och förhandlingspartners. Även 
marknadsrättsligt skydd kan åtnjutas till viss del genom skydd mot 
otillbörlig konkurrens. Även upphovsrätten kan skydda know how i form av 
databaser, ritningar etc. (se avsnitt 2). Under nedanstående avsnitt kommer 
enbart skyddet enligt FHL och det kompletterande skydd som avtalsrätten 
erbjuder att diskuteras.   
 
Att affärsmetoder kan skyddas som en företagshemlighet är inte 
kontroversiellt på samma sätt som affärsmetodpatent. Faktum är att skyddet 
som företagshemlighet torde vara den mest använda formen av skydd för 
affärsmetoder och information som omger dessa, patenterbara eller inte. 
Vad gäller affärsmetoder behandlas dessa på samma sätt som annan för 
företaget viktig information.182 Diskussionen för skyddet för affärsmetoder 
som företagshemlighet kommer därför inte på samma ingående sätt 
dissekera begreppet affärsmetod. Framförallt kommer skyddets omfattning, 
användning och processuella överväganden att behandlas för att bilda en 
grund för en jämförelse med patentskyddet. 
 

4.2 Skyddet av affärsmetod som en 
                                                 
179 Ståhlros, Företagshemligheter – Know how, s.46 ff. 
180 Ibid. s. 55 
181 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 343 
182 Jämför Jonasson, Företagshemligheter i digital miljö, s. 16 en jämförelse torde kunna 
ske med det han menar med uttrycket affärsidé.  



 54 

företagshemlighet 
I 1 § FHL anges vad som kan skyddas genom lagens föreskrifter. Skydd kan 
erbjudas företagshemligheter. Definitionen av företagshemlighet lyder: Med 
företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs- och 
driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller 
hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada i 
konkurrenshänseende.” 
 
Den legaldefinition av begreppet företagshemlighet som anges visar att det 
inte finns några kvalitativa begränsningar i det skyddsbara området. Detta 
medför att all information kan skyddas – utan krav på viss kvalité – vilket 
utgör en av anledningarna till att skydd som företagshemlighet är det 
traditionella skyddet för affärsmetoder. Ordet information har enligt 
förarbetena en vidsträckt innebörd och fungerar som en neutral 
samlingsbeteckning för uppgifter, kunskaper och vetande av vilket slag som 
helst. I begreppet ryms således alla typer av uppgifter oberoende av om de 
är enkla och okomplicerade eller unika, komplexa eller på annat sätt 
kvalificerade.183 Invändningen om att informationen inte kunde falla in 
under definitionen på grund av dess till viss del simpla karaktär – vilket 
bland annat påvisades genom att andra aktörer på marknaden hade liknande 
idéer – bifölls därmed inte.  Informationen kan enligt 1 § 2 st. FHL avse 
både dokumenterade uppgifter såsom ritningar, modeller eller andra 
tekniska förebilder och odokumenterade uppgifter såsom enskilda individers 
kännedom om ett visst förhållande. 
 
Oaktat att det inte finns något krav på att innehållet i informationen ska vara 
av särskild kvalité så kräver legaldefinitionen i 1 § att informationen är 
hänförlig till verksamheten, att den inte är allmänt känd samt att den utgör 
ett visst kommersiellt värde i företagets hand. 
 

4.2.1 Information om affärs- eller 
driftförhållande i en näringsidakres rörelse 
FHL skyddar enbart information som rör ”affärs- eller driftförhållande i en 
näringsidkares rörelse”. I förarbetena till 1 § FHL anförs att med uttrycket 
information om affärs- eller driftförhållanden menas inte bara kommersiella 
uppgifter om enskilda affärshändelser utan också information om 
affärshändelser av mera allmänt slag – till exempel marknadsplanering och 
prissättningskalkyler.184 Detta borde enligt min mening kunna jämställas 
med affärsmetoder.  För tillfället håller det på att utarbetas en proposition 
om en utveckling av skyddet som FHL erbjuder. I utredningen (Förslag om 
förstärkt skydd för företagshemligheter) som ligger till grund för 

                                                 
183 Prop. 1987/88:155 s. 34 
184 Ibid. 
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propositionen anges att även affärsidéer och tjänstekoncept omfattas av 
lagens skyddsområde enligt gällande rätt.185 
 
Information som härrör utanför den aktuella affärsverksamheten kan inte 
skyddas. Detta avser både generell kunskap och en arbetstagares 
individuella kunskap. ”En gräns måste … dras mellan sådan information 
om affärs- eller driftförhållanden som finns i näringsidkarens rörelse och 
vad som kan klassas som personlig skicklighet, erfarenhet, och kunskap hos 
någon som är anställd i företaget.”186. Gränsdragningen mellan individuell 
kunskap och verksamhetsanknuten information kan vara svår. En tumregel 
anses vara att information som är knuten till en individ och som inte kan 
överflyttas till någon annan, genom t.ex. en instruktion eller anvisning, bör 
anses vara av personlig art och således inte ingå i näringsidkarens rörelse.187  
 
Jag anser att en viktig del i det strategiska arbetet bör vara att identifiera 
kunskap som är hänförlig till verksamheten och i bevissäkringssyfte 
dokumentera densamma. När det gäller affärsmetoder torde detta kriterium 
sällan orsaka problem eftersom den rent begreppsmässigt innefattar 
företagsrelevant information. En programmerares kunskaper om hur en 
affärsmetod integreras i ett datorprogram kan emellertid vara viktiga att 
specificera i nedskrivna rutiner för att överföra denna kunskap från 
arbetstagaren till företaget. Sandgren har uppmärksammat att HD i JAHAB-
målet inte gjorde någon skillnad mellan dokumenterad information och 
kunskap som är knuten till en speciell individ. Han menar i enlighet med 
detta att det är svårt att se att någon form av kommersiell information faller 
utanför FHL.188  
 

4.2.2 Krav på hemlighållande 
Det är först när know-how kan hemlighållas som dess värde kan bevaras. 
Det viktigaste rekvisitet för en företagshemlighet blir därför kravet på 
hemlighållande. Kravet på att informationen ska hållas hemlig är ett relativt 
krav. Det räcker att företaget vidtar rimliga åtgärder för att hålla 
informationen hemlig.189 För att information ska anses hemlig i FHL:s 
betydelse krävs det att den inte är spridd utanför en tämligen begränsad, 
identifierbar och sluten krets. Med sluten krets avses att de som har del av 
informationen inte reservationslöst är behöriga att utnyttja eller föra den 
vidare.190 Hur en identifierbar och sluten krets ser ut i verkligheten beror 
självfallet på informationens innehåll och företagets struktur. En tumregel 
torde vara att enbart dem som är i behov av den aktuella informationen ska 

                                                 
185 SOU 2008:63 s. 90 
186 Prop. 1987/88:155 s. 35 
187 Ibid. 
188 Sandgren, Skyddet för företagshemligheter, s. 670 
189 Prop. 1987/88:155 s. 35, se också TRIPs art 39(2)(c) 
190 Prop. 1987/88:155 s.13 
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ha kunskap om den. I ett fåmansbolag kan detta innebära hela personalen 
medan det i ett större företag kan vara en särskild avdelning.191  
 
Informationen om en affärsmetod som består av en avancerad 
datorimplementerad beräkningsmodell behöver antagligen bara delges den 
aktuella programmeraren. Information avseende en affärsmetod som avser 
en särskild produktionsprocess kan å andra sidan behöva delges både 
ingenjörer, mekaniker och programmerare. I NJA 1995 s. 347 Sparbanken 
Sverige kände alla banktjänstemän till den särskilda instruktion som fanns 
för legitimationskontroll vid kontantuttag. Instruktionen bedömdes uppfylla 
kravet på hemlighållande. 
 
Det faktum att informationen sprids utanför företaget gör inte att skyddet 
går förlorat. Detta gäller så länge spridningen inte är ”allmän och 
okontrollerad”.192 Detta öppnar för möjligheten att kommersialisera 
företagshemligheten genom organiserat samarbete, licensgivning, 
legotillverkning eller entreprenadarbete.193 Generellt hemlighålls 
informationen i dessa situationer genom sekretessavtal. I JAHAB-målet 
klargjorde HD emellertid att information kan anses hemlig trots avsaknad av 
sekretessavtal vid avtalsförhandlingar. I fallet räckte det att motparten måste 
ha förstått att denne delgavs informationen i förtroende. Det krävs således 
inte något uttryckligt förbehåll om hemlighållande.  
 
Ytterligare krav på näringsidkaren i förhållande till hemlighållandet är att 
det krävs viss aktivitet. Detta kan utläsas explicit genom lagens krav på att 
informationen ska hållas hemlig.  Enligt Fahlbeck har detta rekvisit en 
subjektiv och en objektiv sida. Subjektivt krävs det att näringsidkaren har en 
ambition att information ska hållas hemlig. Objektivt krävs det någon typ av 
handling för att uppfylla denna ambition. Denna handling kan komma till 
uttryck på olika sätt; genom säkerhetsinstruktioner, maskininlåsning eller 
tillträdesbegränsning.194 Emellertid anses det tillräckligt om det står klart för 
företagets anställda att det är fråga om hemlig information på grund av 
verksamhetens struktur och inriktning.195  
 
Om informationen av någon anledning – legitim eller inte – skulle bli 
allmänt känd kan den berättigade inte åberopa någon rätt till 
företagshemligheten.196 I denna mening är företagshemligheten svagare än 
en immateriell ensamrätt. Kravet på hemlighållande innebär att information 
som är en del av ett meddelat patent aldrig kan åtnjuta skydd som 
företagshemlighet på grund av patenträttens krav på offentliggörande av 
uppfinningen. Detta medför att ett överlappande skydd för en affärsmetod 
inte är möjligt. Den information som omger ett patent men inte utgör en del 

                                                 
191 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 346 
192 Prop. 1987/88:155 s. 35 
193 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – En kommentar och rättsöversikter, 
s. 240 
194 Ibid. s.241 
195 Prop. 1989/88:155 s. 36 
196 Ibid. s. 28 
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av densamma kan emellertid skyddas genom FHL så länge den inte avslöjas 
i samband med patentansökan. Detta är av strategisk betydelse eftersom den 
information som omger ett patent ofta är nödvändig för kommersialiserande 
av detsamma. 
 
Den digitala miljön som de aktuella affärsmetoderna rör sig i ställer högre 
krav på företagsledningens åtgärder för hemlighållande. Teknikens 
utveckling har medfört att information kan lagras och överföras på helt 
andra sätt än tidigare. När allt mer information överförs genom mobila 
kommunikationsmedel och en allt större integrering av data- och teletrafik 
sker, ökar också sårbarheten i samhället och möjligheterna till dataintrång, 
avlyssning och signalspaning.197 Digital information är lättare att både 
kopiera och sprida obemärkt.198 Att kopiera en fil på en dator till ett USB 
går på några sekunder. Att föra ut en stor mängd information från företaget 
på detta sätt är också tämligen svårt att upptäcka. Arbetsmarknadens ökade 
rörlighet och det tilltagande användandet av extern arbetskraft såsom 
konsulter och bemanningsföretag innebär att kännedomen om 
företagshemligheter är mer spridd i dag.199  
 
Den nya digitala miljön verkar, enligt min mening, ställa högre krav på 
rutiner för intern hantering och åtkomstbegränsningar för företag som vill 
skydda affärsmetoder som innehåller digital information. På samma sätt 
torde varje företag se över sina externa kommunikationskanaler. Vid 
avtalsförhandlingar och andra samarbeten bör sekretessavtal utformas för att 
specificera vilken information som är skyddsvärd för företaget (även om 
skydd kan uppnås även utan sådant avtal). När det gäller digitala 
affärsmetoder bör man se över vilken information som är synlig genom 
utnyttjandet av informationen. De delar av affärsmetoden som inte är direkt 
synliga för allmänheten (och därmed inte längre hemlig) bör skyddas genom 
sekretessavtal eller tekniska lösningar för att bibehålla sin hemliga karaktär. 
Ett bristande IT-säkerhetssystem skulle enligt min mening eventuellt kunna 
medföra att kravet på hemlighållande inte anses uppfyllt. Vilka krav som här 
kan ställas är ännu outrett men torde uppmärksammas i linje med att den 
digitala utvecklingen som bland annat molntjänster etc. erbjuder.  
 
Jag tror att hemlighållandekravet antagligen är det främsta hindret för att 
affärsmetoder ska kunna åtnjuta skydd som företagshemlighet. Att skydda 
affärsmetoder som en företagshemlighet på utvecklingsstadiet torde inte 
vålla några problem. Däremot kommer många affärsmetoder, så fort de 
kommersialiseras och utnyttjas, bli allmänt kända. Självfallet beror detta på 
vilken typ av affärsmetod detta avser. Om affärsmetoden enbart utnyttjas 
internt, exempelvis en särskild automatiserad beräkningsform för 
fondavkastning där kunderna enbart tar del av det finansiella resultatet, kan 
informationen avseende beräkningen och dess implementering hållas 
hemlig. Detta förutsätter givetvis att personalen görs medveten om att 
metoden ska hållas hemlig genom interna rutiner. Hemlighållandet blir 
                                                 
197 SOU 2008:63 s. 60 
198 Jonasson, Fredrik, Företagshemligheter i digital miljö, s. 8 
199 SOU 2008:63 s. 60 f.  
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svårare avseende metoder som riktar sig mer direkt till kunderna, 
exempelvis automatiserade auktionsformer. Även om de primära kunderna 
inte ser all väsentlig information så torde det i flera fall inte vara omöjligt att 
komma fram till den underliggande informationen genom att observera 
transaktionen utifrån. I dessa fall riskerar affärsmetoden att förlora sin 
karaktär som företagshemlighet genom att informationen blir generell 
kunskap.200  
  

4.2.3 Ägnat att medföra skada 
Skaderekvisitet som anger att företagshemlighetens röjande ska vara ägnad 
att medföra skada för näringsidkaren i konkurrenshänseende är inget krav på 
direkt skada eller uppsåt att framkalla skada. Det räcker med att röjandet 
typiskt sätt är av sådan beskaffenhet att det medför skada.201 Det som avses 
är att informationen på något sätt ska ha ett kommersiellt värde i företagets 
hand. Det behöver således inte vara en skada av direkt ekonomisk art.202 Det 
kommersiella värdet består av att informationen medför någon typ av 
konkurrensfördel och varje form av negativ påverkan på konkurrensförmåga 
eller marknadsplacering kan anses ägnat att medföra skada.203 Emellertid 
anger kravet på att det ska vara en skada i konkurrenshänseende en viss 
handlingströskel. Varje röjande av en företagshemlighet kommer inte ha 
denna effekt. Endast relevanta företagshemligheter skyddas. Informationen 
ska vara så väsentlig för verksamheten att ett röjande faktiskt skulle påverka 
konkurrenskraften.  
 
Fahlbeck anför att ett röjande ska, för att uppfylla skaderekvisitet i FHL, 
grunda ett legitimt av rättsordningen skyddat ersättningsanspråk hos den 
skadelidande parten.204 Detta bakomliggande syftet kan även skönjas i 
förarbeten till lagen som anger att FHL enbart bör skydda företagare mot 
röjande som påverkar verksamhetens möjlighet till att konkurrera på 
marknaden med konkurrensmedel som är förenliga med sund konkurrens.205 
Syftet med kravet är framförallt att garantera att enbart information som 
enligt rättsordningen kan erkännas som skyddsvärd ska skyddas. Detta är 
också orsaken till att information om bevisad brottslighet eller allvarliga 
missförhållanden faller utanför lagens tillämpningsområde enligt 2 § FHL. 
 
 

                                                 
200 Se avseende denna diskussion Maier, Protection – Integrating Patent, Copyright and 
Trade Secret Law s. 25  
201 Prop. 1987/88:155 s. 36 samt NJA 1998 s. 633 
202 Se 9 § FHL 
203 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter – En kommentar och rättsöversikter, 
s. 244 
204 Ibid. s. 246 f.  
205 Lagrådets yttrande 1988 till lagutskottet över PM av utskottets kansli angående 
propositionen 1987/88:155 (LU30), s. 105 
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4.3 Obehöriga utnyttjanden etc. 
Vad FHL faktiskt skyddar specificeras ytterligare i 2 § FHL. Där anges att 
lagen endast skyddar mot obehöriga angrepp på företagshemligheter.206  
 
FHL skyddar inte mot att konkurrenter använder sig av den aktuella 
affärsmetoden. Lagen skyddar mot otillbörliga utnyttjanden av information 
som avser affärsmetoden. FHL medger således inget objektsskydd såsom 
patentskyddet.  De otillbörliga utnyttjanden som är otillåtna är dels de 
straffrättsligt förbjudna angreppen företagsspioneri och olovlig befattning 
med företagshemlighet (se 3-5 §§ FHL) och dels de civilrättsligt otillåtna 
förfarandena som avser missbruk av företagshemlighet, antingen i 
affärsförbindelse (6 § FHL) eller i anställningsförhållande (7 § FHL). 
Utöver dessa finns en kompletterande bestämmelse (8 § FHL) som 
aktualiserar skadeståndsansvar för varje person som utnyttjar en 
företagshemlighet med vetskap (inser eller bör inse) om att den har angripits 
på något sätt (antingen genom 3 § eller genom 6-7 §§) enligt lagen.  
 
Den civilrättsliga regleringen är uppdelad i två delar. 6 § FHL behandlar 
näringsidkares utnyttjande och 7 § FHL reglerar arbetstagares utnyttjanden. 
I 6 § regleras situationen när en näringsidkare uppsåtligen eller av 
oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som denne fått i 
förtroende i samband med affärsförbindelse. Till skillnad från 
straffbestämmelserna kräver inte 6 § något olovligt åtkomst av 
informationen. Det obehöriga angreppet på informationen avser istället 
missbruk av företagshemlighet som denne fått del av genom ett 
förtroendeförhållande. 
 
Vid affärskontakter näringsidkare emellan är det vanligt att hemlig 
information överförs mellan dem. 6 § fastlägger ingen legal tystnadsplikt. 
Istället bygger den på regler i andra lagar, avtal mellan näringsidkarna samt 
allmänna rättsgrundsatser såsom den avtalsrättsliga lojalitetsplikten.207 Detta 
anges i lagtexten genom rekvisitet i förtroende har fått del av. Vad som 
exakt medför att ett förtroendeförhållande uppstår är inte klargjort. Det som 
är klart att ett förtroendeförhållande kan uppstå vid långdragna 
förhandlingar. Ett kontraktsförhållande behöver således inte föreligga.208 
Det som är avgörande är att näringsidkaren ska ha insett eller bort inse att 
den hemliga uppgiften inte fick röjas (utnyttjas). Den avgörande tidpunkten 
för denna onda tro är när näringsidkaren fick del av informationen, inte när 
röjandet skedde.209  
 
                                                 
206 2 § räknar upp ett antal handlingar som inte anses utgöra ett obehörigt angrepp. Röjande 
av information avseende brott (som kan leda till fängelse) och allvarliga missförhållanden 
är alltid tillåtet Det stadgas också att när utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet 
som någon fått del av i god tro, inte utgör ett obehörigt angrepp. 
207 Se kap. 4.3 avseende möjligheten att definiera tystnadsplikten genom avtal. 
208NJA 1996 s. 633, se även Sandgren, Skyddet för företagshemligheter,  
209 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter – En kommentar och rättsöversikter, 
s.292 
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Vilka särskilda omständigheter som måste föreligga för att ett 
förtroendeförhållande kan fastläggas är som sagt inte helt klarlagt. Vad som 
också är oklart, och som HD ännu inte behövt ta ställning till, är huruvida 
ett förtroendeförhållande kan uppstå vid ensidigt vidtagna åtgärder t.ex. vid 
utlämnande av information utan tidigare förhandlingar. Detta kan få 
betydelse bland annat vid företagsöverlåtelser och due diligence. I dessa 
sammanhang lämnar överlåtaren ut information om målbolaget. Mängden 
och arten av information varierar och är beroende av köparen och säljarens 
intressen samt den köprättsliga undersökningsplikten.210 Kan det presumeras 
att köparen accepterar att all informationen mottages i förtroende? 1 och 6 
§§ FHL syftar till att skapa en balans mellan avgivare och mottagare av 
hemlig, icke patenterad information. Den som lämnar informationen har ett 
intresse att denna inte kan fritt utnyttjas. Mottagaren i sin tur har ett intresse 
att inte bli bunden i något avseende och än mindre riskera att ådra sig en 
skadeståndsskyldighet som en följd av den information som lämnas till 
företaget.211 Många företag mottar passivt, t.ex. genom affärs- och 
investeringsförslag, affärsidéer och information om uppfinningar, inte sällan 
från personer som är okända för dem. Sådan information anges ofta som 
hemlig eller konfidentiell av avsändaren. En sådan angivelse torde vara 
tillräckligt för att hemlighållande rekvisitet i 1 § ska vara uppfyllt. Det torde 
emellertid vara ovanligt att det mottagande företaget accepterar att det 
därmed skapats ett förtroendeförhållande.212 Information som inte direkt rör 
avtalsobjektet torde i alla fall inte kunna falla in under begreppet 
företagshemlighet … som han i förtroende fått del av, eftersom mottagaren 
inte godtagit att ta emot den informationen i förtroende.213 Det är givetvis 
väldigt ovanligt att företagsbesiktningar företas utan kompletterande 
sekretessavtal. Frågan om informationen faller inom sekretessavtalet blir 
ytterst en fråga om avtalstolkning.  
 
Själva utnyttjandet av företagshemligheten kräver enligt förarbetena viss 
aktivitet. Utnyttjandet ska vara av kommersiell art men behöver inte 
innebära en ekonomisk vinst för utnyttjaren. Ett röjande av 
företagshemligheten innebär att den skadegörande avslöjar/visar 
informationen för någon annan.214 I förarbetena betonas att 
förtroendemissbruk föreligger när information används på ett sätt som inte 
var avsett i den aktuella affärsrelationen.215 Det är således avtalet 
(alternativt avtalsförhandlingarna) och omständigheterna däromkring som 
sätter gränserna för vad som är lovligt utnyttjande av företagshemligheter 
tillsammans med det kompletterande obehörighetsrekvisitet i 2 §. 
Missbruket av företagshemligheten ska ske uppsåtligen eller av oaktsamhet.  
 
Det stadgas inget om hur länge tystnadsplikten som uppkommer i enlighet 
med 6 § består. I förarbetena anges att bundenheten kvarstår i allmänhet så 

                                                 
210 Se KöpL 20 § 
211 Se Sandgren, Skyddet för företagshemligheter, s. 672 
212 Ibid. s. 674 
213 Prop. 1987/88:155 s. 42f.  
214 Ibid. s. 41 
215 Ibid. s. 43.  
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länge som företagshemligheten som sådan består. Det vill säga så länge som 
ett röjande av informationen är ägnat att medföra skada för 
näringsidkaren.216 Talan om skadestånd kan emellertid enbart föras för 
skador som uppkommit fem år efter det att talan väckts, om ingen annan tid 
har avtalats.217 
 
7 § reglerar situationen när en arbetstagare uppsåtligen eller av oaktsamhet 
utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som denne fått del av genom sin 
anställning. Det krävs att arbetstagaren insåg eller borde ha insett att han 
inte fick avslöja informationen. Tolkningen av under vilka förhållanden som 
arbetstagaren borde ha insett detta bör göras mot bakgrund av omfattningen 
av arbetstagarens lojalitetsplikt. I enlighet med gällande arbetsrättsliga 
principer om arbetsgivarens rätt till arbetstagarens resultat omfattas också 
information om sådant som arbetstagaren själv utvecklat.218  
 
Tystnadsplikten som blir en följd av anställningsavtalet och 7 § gäller så 
länge anställningen pågår. Därefter krävs det synnerliga skäl för att 
arbetstagaren ska kunna hållas ansvarig. Eftersom många röjande av 
företagshemligheter faktiskt inträffar när en arbetstagare byter anställning 
till en konkurrent kompletteras oftast FHL med 
konkurrensklausuler.219Konsekvensen av att en avtalspart eller en 
arbetstagare röjer eller utnyttjar en företagshemlighet som denne fått i 
förtroende är att denne ska ersätta den skada som uppkommit genom 
förfarandet. Missbruket utgör ett avtalsbrott och inte en straffrättslig 
gärning. Reglerna får därmed sitt egentliga innehåll av vad som faktiskt har 
avtalats mellan parterna (explicit eller implicit).  
 
I 8 § aktualiseras främst skadeståndsskyldighet för en konkurrent som fått 
del av information som på något otillbörligt sätt angripits enligt 3, 6-7 §§ 
och utnyttjar eller röjer denna. Det krävs emellertid att personen åtminstone 
borde ha insett att företagshemligheten har angripits enligt lagen. 
Omständigheterna skulle enligt förarbetena t.ex. kunna vara sådana att en 
näringsidkare med branschkännedom har anledning att misstänka att ett 
rättsstridigt förfarande ligger bakom röjandet. I sådana fall bör, enligt 
förarbetena, det av näringsidkaren krävas att han iakttar försiktighet och 
undersöker de närmare förhållandena. Om detta underlåtes, riskerar han att 
bli skadeståndsskyldig för varje utnyttjande eller spridande av den aktuella 
informationen.220 Det synes till viss del vara oklart om näringsidkaren 
fortfarande kan bli skadeståndsskyldig om han vid förvärvet av 
informationen var i god tro (och alltså inte borde ha insett att det rörde sig 
om otillbörligt införskaffade företagshemligheter).221 
 
                                                 
216 Prop. 1987/88:155 s. 43 
217 10 § FHL 
218 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter: en kommentar och rättsöversikter, s. 
306 
219 Det är emellertid värt att notera domstolarnas restriktivitet i att tillmäta långtgående 
konkurrensklausuler verkan. Jmf även 38 § AvtL. 
220 Prop. 1987/88:155 s. 47  
221 Ibid. s. 48 
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4.4 Skydd genom avtalsdispositioner och 
allmänna rättsgrundsatser 

FHL bygger, som ovan nämnts, inte på en legal tystnadsplikt. För att 
omfattas av lagens skydd måste näringsidkaren på något sätt vidta åtgärder 
för att informationen ska åtnjuta status som hemlig. När företag förhandlar 
och skriver avtal om skydd av sin know how måste de alltid vara 
uppmärksamma på den tvingande lagstiftningen i FHL. Många avtal om 
tystnadsplikt utformas sannolikt utan att ha FHL i åtanke. Detta kan 
eventuellt få ödesdigra konsekvenser med ogiltiga avtal som följd. 
Avtalsdispositionerna bör därför aldrig ses som en självständig skyddsform 
till företagsspecifik information utan snarare som ett komplement till det 
skydd som FHL erbjuder.  
 
Det som först och främst kompletterar patenträtten och FHL är den 
avtalsrättsliga lojalitetsplikten. I doktrin framhålls lojalitetsplikten som en 
allmän avtalsrättslig princip som innebär en plikt att bete sig lojalt mot sin 
avtalspart.222 Lojalitetsplikten har inte blivit föremål för någon generell 
lagstiftning utan anses gälla som en allmän rättsgrundsats och som kan 
skönjas i flertal avtalsrättsliga regleringar.223 Lojalitetsplikten kan enligt 
Bernitz karakteriseras som ett underförstått åtagande eller för avtalstypen 
naturliga villkor (naturalia negotii). Lojalitetsplikten torde också enligt 
honom innebära att en kommersiell avtalspart inte heller efter avtalstidens 
slut obehörigen får utnyttja anförtrodda företagshemligheter för egen del. 
Lojalitetsplikten kan också skönjas i det prekontraktuella ansvaret som 
aktualiseras vid culpa in contrahendo genom att hindra att en näringsidkare 
missbrukar information som lämnats under avtalsförhandlingar som inte 
resulterat i ett avtal. 224 En lojalitetsförpliktelse kan således uppkomma 
redan innan parterna är bundna av ett avtal.225 Det är här fråga om 
situationer när parterna inlett förhandlingar och kontakter i syfte att ingå ett 
framtida avtal. Hur långt denna skyldighet sträcker sig är emellertid 
oklart.226  
 
Lojalitetsplikten finns i alla kontraktsförhållande, både kommersiella avtal 
och anställningsavtal. Den konkreta innebörden av lojalitetsplikten torde 
emellertid variera utifrån avtalstypen och omständigheterna i det enskilda 
fallet.227 Graden av lojalitet som lojalitetsplikten innebär måste enligt 
Nicander bedömas mot bakgrund av avtalstypen, parternas nytta av och 
grundvalar för att ingå avtalet, deras förväntningar på medkontrahentens 
prestation enligt avtalet, samt de åtgärder de vidtagit och de kostnader de 

                                                 
222 Se t.ex. Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 39, Nicander, Lojalitetsplikt före, 
under och efter avtalsförhållanden, s. 31 ff.   
223 Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, s. 31 
224 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 350 
225 Se praxis avseende culpa in contrahendo; NJA 1978 s. 147 och NJA 1990 s. 745 
226 Nicander Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, s. 47 
227 Ibid. s. 32 
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ådragit sig i anledning av avtalet.228 Han menar också att avtal som 
innefattar utbyte av företagshemligheter eller andra interna 
affärsangelägenheter måste innebära högre krav på lojalitet på grund av att 
ett missbruk normalt kan orsaka skada. 229 Jag undrar emellertid om detta är 
av betydelse vid utlämnande av information som otvistigt utgör 
företagshemligheter. Om sådan information utlämnas aktualiseras ju FHL:s 
skadeståndsregler oaktat om utlämnandet också innebär ett brott mot den 
avtalsrättsliga lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten kan enligt min mening 
snarare bidra till att informationen lämnats i förtroende och därmed 
uppfyller FHL:s krav på företagshemlighet. Om en tystnadsplikt som 
grundar sig på den allmänna lojalitetsplikten har brutits kan detta innebära 
ett skadeståndsgrundande avtalsbrott, huruvida det alltid är så är emellertid i 
hög grad osäkert.230  
 
I anställningsförhållanden föreligger enligt AD:s praxis en tydlig och 
relativt sträng lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Denna lojalitetsplikt 
grundas i att arbetstagaren inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada 
eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet.231 Lojalitetsplikten är 
rimligtvis störst för ledande befattningshavare på grund av deras 
förtroendeställning.232 Liksom för den allmänna lojalitetsplikten innebär den 
arbetsrättsliga lojalitetsplikten en långtgående tystnadsplikt som gäller utan 
uttrycklig avtalsreglering.233 Denna tystnadsplikt omfattar inte bara 
företagshemligheter utan varje slag av information vars röjande är ägnat att 
skada arbetsgivaren.234 Den närmare omfattningen och innebörden är 
tämligen oklar men AD har slagit fast att brott mot tystnadsplikten 
förutsätter att den anställde inser eller borde ha insett att informationen 
skulle komma till utomståendes kännedom, samt att arbetsgivare tillfogas 
eller löper risk för skada.235 En arbetstagare som bryter mot sin tystnadsplikt 
kan, förutom att göra sig skyldig till avtalsbrott mot anställningsavtalet, bli 
skadeståndsskyldig enligt tillämpning av 4 kap 1 § SKL, enligt FHL (se 
ovan) eller enligt MBL. 
 
Utöver den allmänna lojalitetsplikten är det främst sekretessavtal som utgör 
grunden för att precisera den tystnadsplikt som råder mellan parterna (och 
således grunden för vilken information som lämnats i förtroende enligt 
FHL). Ett sekretessavtal kan både avse en sekretessklausul i ett 
anställningsavtal, ett licensavtal eller ett specifikt avtal vid t.ex. en 
företagsbesiktning i samband med överlåtelse av verksamheten. Avtalet 
anger normalt för det första informationen som är föremål för sekretess, för 
det andra att mottagaren av information inte får sprida uppgifterna och för 
                                                 
228 Ibid. s. 35 
229 Ibid. 35 
230 Ibid. s. 49 
231 Se AD 1993 nr 18 och AD 1989 nr 90 
232 AD 1982 nr 110 
233 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter: en kommentar och rättsöversikter, s. 
113 
234 Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, s. 39 
235 AD 1961 nr 27, Se Fahlbecks kommentar i Lagen om skydd för företagshemligheter: en 
kommentar och rättsöversikter, s. 116 
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det tredje att denne är skyldig att vidta särskilda skyddsåtgärder för att 
bevara informationen hemlig.236 Kommersiella avtal anger ofta en tidsgräns 
för hur länge informationen ska hållas hemlig.237  
 
Sekretessavtals ställning i förhållande till FHL är omdiskuterat.  Frågan är 
om FHL begränsar parternas avtalsdispositioner i förhållande till sekretess. 
Det finns klara uttalanden från såväl doktrin som förarbeten att FHL:s 1-2 
§§ är tvingande och att avtal om längre gående sekretess således inte kan 
göras gällande.238 I den nya utredningen – Förstärkt skydd för 
företagshemligheter – anges att lagens skyddsområde inte kan påverkas så 
att det utvidgas till att omfatta information som objektivt sett inte är 
skyddsvärd.239 Frågan är om dessa uttalanden verkligen avser att påverka 
den civilrättsliga ordningen? Magnusson menar att så inte är fallet. Istället 
påstår han att 1 § FHL:s tvingande karaktär endast innebär att man inte kan 
utsträcka FHL:s tillämpningsområde genom att avtalsvägen utvidga 
begreppet företagshemlighet. Det sagda är inte detsamma som att 
bestämmelsen därmed är en avtalsrättslig ogiltighetsregel. Avtal om annat 
än företagshemligheter faller utanför lagens tillämpningsområde och bör 
därför enbart sanktioneras utifrån allmänna avtalsrättsliga principer. 
Helgesson å sin sida menar att båda synsätten är möjliga men tar själv ingen 
ställning för vad domstolen rimligen kommer sluta sig till.240 Diskussionen 
kan anses fiktiv eftersom det är svårt att hitta något praktiskt exempel på när 
ett företag vill skydda information som inte utgör en företagshemlighet.241 
Enligt mig skulle emellertid en sådan situation kunna uppstå om det brister i 
något av rekvisiten i 1 §. T.ex. om det rör information som inte anses knuten 
till näringsidkarens drifts- eller affärsförhållanden på grund av att det rör 
sig om kunskap som är knuten till en arbetstagares personliga kompetens. 
Denna slutsats ligger också i linje med Jerndorfs och Perrones resonemang 
avseende fördelar med sekretessavtal.242 De diskuterar inte förhållandet 
mellan FHL och sekretessavtal utan skriver: En sekretessklausul ger större 
möjligheter att förhindra informationsstölder än att enbart förlita sig på 
lagen om företagshemligheter. […] kan en sekretessklausul omfatta 
information som inte uppfyller lagens krav på företagshemlighet.243 
 
Fahlbeck menar att det eventuellt är möjligt att det föreligger 
dispositionsfrihet för parter avseende informationen i den mån att samtycke 
avseende omfattningen av sekretessen befriar domstolen från att pröva detta. 
I praxis har Svea HovR ansett en sådan överenskommelse vara godtagbar 

                                                 
236 Ståhlros, Leif, Företagshemligheter – Know how, s. 349 
237 Ibid. 
238 Se Fahlbeck, Lag om företagshemligheter – En kommentar och rättsöversikter, s.227, 
Betänkande om företagshemligheter SOU 1983:52 s. 348 samt Skiljedomsutredningen i 
SOU 1995: 65 s. 183 
239 SOU 2008:63 s. 93 
240 Helgesson, Affärshemligheter i samtid och framtid, s. 272 
241 Se Waerme Bevisläget vid brott mot sekretessavtal – förhindrar lagen om 
företagshemligheter avtalsdispositioner? s. 1056 f.  
242 Jerndorf och Perrone, Hur kan IT-företag skydda sig mot informationsstölder från 
anställda?  
243 Ibid.  
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om det rör sig om information som alldeles uppenbart inte hör till den typ av 
information som ska falla utanför FHL244Dessa situationer kommer naturligt 
nog inte spela någon roll i de fall där sekretessens omfattning är tvistig. 
 
Andra fördelar med ett sekretessavtal är att arbetsgivaren kan undvika vissa 
av de rekvisit som FHL uppställer för ersättningsskyldighet. Bland annat 
kan sekretessavtalet utformas så att arbetsgivaren inte behöver visa några 
synnerliga skäl för att ha rätt till ersättning för intrång som skett efter 
anställningens upphörande.245  
 
I en tvist avseende angrepp på företagshemlighet har käranden bevisbördan 
för att informationen har lämnats med tystnadsplikt.246 Vid ovisshet 
avseende om viss information ska omfattas av ett sekretessavtal kan 
domstolen antingen välja att lösa frågan genom bevisbörderegler eller 
genom avtalstolkning.247 Detta innebär att parterna i möjligaste mån bör 
utforma sekretessavtalet med både bevisbördeplacering och framtida 
avtalstolkning i åtanke. 
 
Som tidigare stadgats så bidrar den avtalsrättsliga lojalitetsplikten till att 
tystnadsplikt kan uppkomma redan på förhandlingsstadiet och även utan 
uttryckligt klargörande om sekretess.248 Utformandet av ett sekretessavtal på 
ett tidigt stadium (helst initialt) vid en förhandlingsprocess möjliggör större 
förutsebarhet för parterna. Det faktum att parterna vågar lita på att den 
information som utlämnas inte kommer att röjas kan också bidra till 
minskade transaktionskostnader.  
 
Ett tidigt sekretessavtal är också viktigt eftersom godtrosförvärv av 
företagshemligheter är möjligt. Kravet på otillbörlighet syftar på själva 
förvärvet av informationen vilket leder till att ett utnyttjande av information 
som förvärvats i god tro aldrig kan föranleda skadeståndsansvar. Detta 
oaktat om förvärvaren senare insåg att informationen var hemlig.249 
Sekretessavtalet underlättar även bevisningen i en framtida process. Det är 
nämligen den som utlämnar uppgiften som har bevisbördan för att den 
lämnats i förtroende. 250 Avtalsregleringen utgör också en viktig del för 
avseende FHL:s krav på hemlighållande av informationen.251 
 

                                                 
244 Det s.k. Hot Line-målet, Svea hovrätt, beslut den 22 februari 1999, mål nr T 1114/97. 
Se närmare om fallet i Fahlbeck, Lagen om företagshemligheter – En kommentar och 
rättsöversikter, s 228.  
245 Jerndorf och Perrone Hur kan IT-företag skydda sig mot informationsstölder från 
anställda?  
246 Waerme, Bevisläget vid brott mot sekretessavtal – förhindrar lagen om 
företagshemligheter avtalsdispositioner? s. 1052 
247 Ibid. s. 1052 f. 
248 NJA 1998 s. 633  
249 Prop. 1987/88:155 s. 48 
250 Prop. 1987/88:155 s. 43 samt NJA 1998 s. 633 
251 Jämför Fahlbecks krav på aktivitet, Fahlbeck, Lag om företagshemligheter – En 
kommentar och rättsöversikter, s. 241 
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Vid överträdelse av sekretessavtal kan ersättningsskyldighet för 
kontraktsbrott aktualiseras. Ofta kompletteras sekretessavtal med avtalsviten 
som stadgar att ett i förväg stipulerat belopp ska utgå vid överträdelse mot 
sekretessförpliktelsen.252 Sekretessavtal förenat med vitesförbud underlättar 
bevisföringen eftersom part enbart behöver visa att ett röjande av 
information som omfattas av sekretessavtalet har skett. Bevisföringen 
avseende skadeomfattning och kausalitet kan därmed underlåtas.  
 
Precis som vilket avtal som helst kan oskäliga sekretessavtal jämkas eller 
lämnas utan avseende enligt 36 § AvtL. På grund av den begränsade praxis 
som finns avseende sekretessavtal kan emellertid en skälighetsnorm vara 
svår att uppställa.253 Sekretessklausuler som skulle gå längre än det ovan 
angivna kan i vissa fall innebära ett partiellt konkurrensförbud.254 I den mån 
ett avtalsvillkor uppställer en konkurrensbegränsning som sträcker sig 
längre än vad som kan anses skäligt, är det aktuella villkoret inte bindande 
enligt 38 § AvtL.  
 

4.5 Angrepp, säkerhetsåtgärder och 
skadestånd 

Vad som konstituerar ett angrepp på en företagshemlighet har redan 
behandlats ovan. När tvist om ett obehörigt angrepp på en företagshemlighet 
uppstår uppkommer en rad frågor som rör processen och dess efterföljande 
verkningar. Processen är inte helt olik den immaterialrättsliga men 
aktualiserar några ytterligare problem. I det nedanstående avsnittet kommer 
jag att uppmärksamma vissa särskilda problem som kan uppstå vid angrepp 
på en företagshemlighet. Min avsikt är – på samma sätt som i motsvarande 
avsnitt i patentdelen (se avsnitt 3.3) – inte att fullständigt redogöra för 
processen vid angrepp på företagshemligheter. Istället vill jag redogöra får 
några av de viktigaste teman som kan vara värda att beakta vid val av 
skyddsform. 
 

4.5.1 Säkerhetsåtgärder och bevisproblematik 
För att kunna föra en process avseende angrepp på företagshemlighet krävs 
det att de grundläggande kraven, för att angreppsobjektet avser en 
företagshemlighet i enlighet med 1 § FHL och att angreppet kan anses 
obehörigt, är uppfyllda. Först då kan domstolen ingripa. Precis som vid 
patentprocessen torde rättighetshavaren främst vara intresserad av att få 
stopp på utnyttjandet av företagshemligheten och se till att den inte sprids.  
 

                                                 
252 Se Fahlbeck Lag om företagshemligheter – En kommentar och rättsöversikter s. 153 och 
Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 353 
253 Angående den magra kunskapen om sekretessklausuler se Fahlbeck, Reinhold, Lag om 
företagshemligheter – En kommentar och rättsöversikter: s. 150  
254 Ståhlros, Företagshemligheter – Know how s. 349 
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Den säkerhetsåtgärd som kan tillämpas, utöver de allmänna processuella 
säkerhetsreglerna om edition etc. är vitesförbudet. Om ett obehörigt angrepp 
kan bevisas kan domstolen meddela ett vitesförbud som hindrar fortsatta 
utnyttjande av informationen.255 Ett vitesförbud kan, i likhet med det inom 
patenträtten, även meddelas interimistiskt om käranden visar sannolika skäl 
för att en företagshemlighet angripits enligt FHL och att det skäligen kan 
befaras att svaranden genom att fortsätta angreppet föringar värdet av 
företagshemligheten. 256 
 
Det svåraste vid en angreppsprocess enligt FHL är emellertid att bevisa att 
ett obehörigt angrepp förekommit och vilken skada som detta angrepp har 
orsakat. FHL innehåller inga särskilda bevissäkringsåtgärder i likhet med 
dem i PL. Detta är ett stort tillkortakommande för lagens tillämpning 
eftersom bevissvårigheterna är minst lika svåra här som inom patenträtten. 
 
AD 2009 nr 63 illustrerar bevissvårigheterna vid eventuella interna angrepp 
avseende information som kan jämställas med affärsmetoder. Domstolen 
fram till att det inte ansågs styrkt att anställda fört med sig hemlig 
information avseende källkod till ett datorprogram vid avslutande av sin 
anställning. Det faktum att de under en mycket kort tid utvecklat ett 
liknande datorprogram i sitt nya företag skulle kunna förklaras på annat sätt 
än att de obehörigt utnyttjat en företagshemlighet enligt 1 och 7 -8 §§ FHL. 
Domslutet baserades på det faktum att arbetsgivaren inte lyckades lägga 
fram tillräcklig bevisning avseende huruvida de anställda förberett och 
planerat för den nya verksamheten genom kopiering av datorprogram och 
kundlistor under anställningens varande.  Arbetsgivaren kunde inte heller 
styrka att de gjort sig skyldiga till brott mot sin lojalitetsplikt eller 
anställningsavtalet i sig.  
 
På grund av bristen på särskilda bevissäkringsåtgärder blir det istället de 
allmänna reglerna i RB avseende edition, syn och upptagning av säkerhet 
till framtida bevisning (se avsnitt 3.3.2) som får användas. Detta begränsar 
framförallt bevissäkring avseende utredning huruvida ett obehörigt angrepp 
har skett. Att komma ihåg är att egna efterforskningar av konkurrenters 
information kan komma att klassas som företagsspioneri enligt 3§ FHL, 
trots att syftet är att eftersöka angrepp av egna företagshemligheter.257  
 
 I förslaget om förstärkt skydd för företagshemligheter anges ett förslag på 
införandet av en ny bevissäkringsform i FHL.258 Bevisundersökningen 
motsvarar i det mesta reglerna om intrångsundersökning. En intressant del 
av förslaget är emellertid att säkerheten för bevarandet av 
företagshemligheter inte anses tillräcklig. Därför föreslås att sökandens (den 
part som ansökt om en bevisundersökning) motpart (den part som 
bevisundersökningen sker hos)ska ha möjlighet att hos domstol begära att 

                                                 
255 11 § FHL 
256 13 § FHL 
257 Se Fahlbeck, Reinhold, Lag om företagshemligheter – En kommentar och 
rättsöversikter, s. 210 
258 SOU 2008:63 
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viss handling eller annan dokumentation inte ska lämnas ut till sökanden. 
Domstolen ska då pröva huruvida ett utlämnande av informationen till 
sökanden skulle innebära ett oproportionerligt stort men eller intrång för den 
som är föremål för undersökningen.259 Detta förfarande skulle möjliggöra 
ytterligare skydd för företagshemligheter. Frågan är varför en sådan åtgärd 
inte infördes i de immaterialrättsliga lagarna i samband med införandet av 
intrångsundersökningsinstitutet.  
 
FHL innehåller inga regler om hur företagshemligheter kan skyddas i 
samband med rättegång avseende angrepp på dessa. Detta gör att parterna 
och domstolen är hänvisade till regler i RB och offentlighets- och 
sekretesslagen (”OSL”). Offentlighetsprincipen som den anges i RF 2 kap. 
11 § RF utgör givetvis huvudregeln men denna får begränsas vid domstol 
genom lag. I 36 kap. 2 § OSL hittas regler om sekretess vid domstol rörande 
enskildas affärsförhållanden. Sekretessen gäller om det kan antas att den 
som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. I kommentar till 
denna paragraf anges att paragrafen i regel kan tillämpas när en 
företagshemlighet riskerar att röjas. Däremot ska den inte tillämpas på 
sådana uppgifter om affärs- eller driftförhållanden som affärsidkare gärna 
vill hålla för sig själva men vilkas röjande inte kan antas få några 
nämnvärda ekonomiska konsekvenser.260 I 5 kap. 1 § 2 st. RB anges en 
kompletterande bestämmelse att rätten må besluta om förhandling inom 
stängda dörrar när sekretess gäller enligt OSL. Processuellt skydd för 
företagshemligheter kan således erhållas vid domstol. Övervägandena är 
emellertid i domstolens händer och parterna kan inte själva förvissa sig om 
att informationen inte röjs. Fahlbeck anser att det processuella skyddet vid 
rättegång utgör den svagaste länken i skyddet för företagshemligheter och 
gör en liknelse vid ordspråket ingen kedja är starkare än sin svagaste 
länk.261 Om uppgiften blir känd – oavsett på vilket sätt – förlorar den sin 
karaktär av företagshemlighet. En rättegång innebär således alltid en risk att 
hemligheten och dess anknutna rättighet går förlorad.  
 
Som ovan redogjorts för (se avsnitt 3.3.2) innebär även den 
immaterialrättsliga intrångsundersökningen en stor risk för röjande av 
företagshemlighet. Problematiken är framförallt beroende av bedömningen 
av proportionalitetsprincipen som ska genomsyra intrångsundersökningens 
beviljande.  
 
 

4.5.2 Skadestånd  
FHL anger att den som på ett otillbörligt sätt angriper en näringsidkarens 
företagshemlighet i enlighet med lagen ska ersätta den skada som angreppet 
föranleder. 9 § anger hur skadeståndsberäkningen närmare ska gå till. Där 
anges att vid bestämmande av ersättningens storlek ska hänsyn även tas till 
                                                 
259 SOU 2008:63 s. 279 ff. 
260 Lenberg, Geijer och Tansjö, OSL – En kommentar på Internet, 36 kap. 2 §  
261 Fahlbeck, Lagen om företagshemligheter – En kommentar och rättsöversikter s. 212 
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näringsidkarens intresse av att hemligheten inte obehörigen utnyttjas eller 
röjs samt till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. I 
förarbetena anges att de omständigheter som är av betydelse vid 
bestämmande av skadeståndet hänför sig dels till arten och graden av 
angreppet och dels till parterna. Riktpunkten för bestämmandet av 
skadestånd bör vara att skadeståndet aldrig får bli så lågt att det blir 
ekonomiskt lönsammare att obehörigen utnyttja annans företagshemlighet 
ön att på ett legitimt sätt förvärva hemligheten. 262  
 
De allmänna bevisreglerna om att det är upp till den skadelidande att visa 
skadans storlek gäller även här. De skador som uppkommer i samband med 
att företagshemlig information angrips är ofta av komplex och svårpåvisad 
karaktär. På samma sätt som inom patenträtten är det därför ofta svårt att 
visa den verkliga storleken av en uppkommen skada. På samma sätt som 
inom immaterialrätten tycks domstolarna ofta göra en skälighetsbedömning 
enligt 35 kap. 5 § RB.263 
 
HD uttalade i JAHAB-fallet att det som skulle ha utgjort skälig royalty eller 
licensavgift är den miniminivå som beräkningen av ersättningen ska utgå 
ifrån kan tolkas som en presumtion för att skada alltid uppkommer om det 
anses bevisat att angrepp på information – som typiskt sätt kan inbringa 
inkomster genom licensering – har förekommit.264 I förarbetena anges även 
att en riktpunkt för bestämmandet av skadestånd bör vara att skadeståndet 
inte får bli så lågt att det blir ekonomiskt lönsammare att obehörigen 
utnyttja en företagshemlighet än att på ett legitimt sätt förvärva 
hemligheten.265 Bestämmande av skadeståndets storlek på detta sätt torde i 
mångt och mycket motsvara den bedömning som görs vid bestämmande av 
skadeståndets storlek vid patentintrång. En skillnad torde emellertid ligga i 
att företagshemligheter är ännu svårare att värdera än patent, framförallt när 
det rör sig om angrepp på information som avser affärsmetoder. Om det 
t.ex. är fråga om en affärsmetod som ännu inte realiserats i en produkt kan 
det vara vanskligt att försöka bedöma den skadelidandes uteblivna vinst. 
Istället bör andra faktorer såsom skadevållarens vinst eller omsättning kunna 
få betydelse.266 
 
 Det är intressant att se att HD i JAHAB-fallet baserar 
skadeståndsberäkningen på vad Lärarförbundet sparat in genom sitt 
utnyttjande av företagshemligheten. Beloppet beräknades med ledning av 
JAHAB:s kostnader, med avdrag för den del av kostnaderna som ej kommit 
förbundet till godo. I avsaknad av en möjlighet att uppskatta JAHAB:s 
uteblivna vinst är HD:s tillvägagångssätt inte oförenligt med intentionerna 
bakom lagen. I förarbetena nämns att i vissa fall kan skadeståndet behöva 
bestämmas utan några direkta hållpunkter för bedömningen. Både utebliven 

                                                 
262 Prop. 1987/88:155 s. 49 
263 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 390 ff.  
264 Se Waerme, Bevisläget avseende brott mot sekretessavtal – förhindrar lagen om 
företagshemligheter avtalsdispositioner? s. 1055 
265 Prop. 1987/88:155 s. 49 
266 Jämför resonemang i prop. 1987/88:155 s. 50 
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vinst, nedlagda kostnader, skadevållarens vinst, omsättning eller besparingar 
m.m. kan således läggas till grund för beräkningen.267 Sandgren framhåller 
emellertid att HD likväl kunnat tillerkänna JAHAB en ersättning som 
motsvarar kostnader som JAHAB hade lagt ner på projektet, det vill säga 
utan en begränsning till Lärarförbundets insparning. Detta hade antagligen 
resulterat i ett högre utdömt belopp som mer låg i linje med den risk som 
JAHAB tog i projektet samt företagets underlägsna ställning. Sandgren 
menar att det är diskutabelt om beloppet tillgodoser den princip som kommit 
att betonas alltmer inom immaterialrätten och konkurrensrätten, nämligen 
att det aldrig ska verka mer förmånligt att angripa annans immaterialrätt 
eller företagshemlighet än ett tillåtet samarbete.268 
 

4.6 Slutsats – möjlighet att skydda sin 
affärsmetod som företagshemlighet 

4.6.1 Allmänt 
Det är tydligt att affärsmetoder kan åtnjuta skydd som en företagshemlighet 
genom FHL och kompletterande avtalsdispositioner. Information avseende 
en affärsmetod uppfyller generellt lagens rekvisit för att kunna klassificeras 
som en företagshemlighet så länge informationen hålls hemlig.   
 
Som konstaterats ovan kan hemlighållandet i vissa fall te sig svårt vid 
kommersialiserandet av vissa metoder. Detta är beroende av arten av 
affärsmetoden och hur denna är tänkt att utnyttjas. Affärsmetoder av simpel 
karaktär kommer inte att kunna åtnjuta skydd på ett sätt som förhindrar 
konkurrenter att använda sig av den. Även om informationen kan falla in 
under rekvisiten i FHL så kan lagen aldrig hindra en konkurrent från att 
utnyttja informationen om denne fått del av samma information på ett tillåtet 
sätt – antingen genom egen utveckling eller genom reverse engineering av 
metoden. FHL:s skydd hindrar således aldrig innovation och sund 
konkurrens på marknaden och upprätthåller enligt mig en avvägd balans 
mellan skyddsvärda intressen och utvecklingen på marknaden. 
Komplicerade affärsmetoder, vars lösning inte är uppenbar vid dess 
utnyttjande, kommer att kunna skyddas inom företaget. Mindre 
komplicerade affärsmetoder kommer emellertid inte kunna skyddas om 
affärsmetodens lösning framgår genom dess användning. I dessa fall 
kommer skyddet som en företagshemlighet främst att kunna användas vid 
utvecklandet och förberedande av kommersialiseringen av affärsmetoden. 
För att uppnå ett välanpassat skydd och för att säkerställa bevisning inför en 
framtida tvist är det emellertid av yttersta vikt att företag har välutvecklade 
interna och externa strategier samt välutformade sekretessavtal för att 
hemlighålla affärsmetoden. Detta dels för att se till att affärsmetoden inte 

                                                 
267 Prop. 1987/88:155 s. 50 
268 Sandgren, Skyddet för företagshemligheter, s. 675 
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blir allmänt känd och dels för att säkerställa att mottagare av informationen 
görs medvetna om att de mottar information som är hemlig.  
 
Att skydda affärsmetoder som en företagshemlighet har den fördelen att 
själva förfarandet och kunskaperna som krävs för dess genomförande kan 
skyddas även om det inte kommer till uttryck i en särskild fysisk form eller 
är av särskild kvalité. Själva kunskapen som omger affärsmetoden såsom 
beräkningsmodeller, programmering och relevant affärsfakta såsom 
kunduppgifter etc. kan skyddas utan att det är av en särskild kvalificerad art. 
En nackdel är emellertid att det alltid kommer att föreligga viss osäkerhet 
huruvida en domstol faktiskt skulle anse att den aktuella informationen 
faller under lagens begrepp av företagshemlighet. Denna osäkerhet kommer 
emellertid även föreligga hos motparten som i få fall kommer att utnyttja 
information som i ett avtal har klassificerats som en företagshemlighet. 
Risken för skadestånd enligt FHL:s regler torde vara tillräckligt 
avskräckande. Annorlunda kan det tänkas vara avseende icke-specificerad 
information, på grund av de bevissvårigheter som lagen innebär. 
 

4.6.2 Företag X:s skyddsmöjligheter genom 
FHL och avtalsdispositioner  
Som ovan redan konstaterats så kan Affärsmetod 1 inte patenteras medan 
den möjligheten kvarstår för Affärsmetod 2. Frågan är vilket skydd som 
FHL tillsammans med avtalsrätten kan erbjuda Företag X.  
 
Affärsmetod 1 som inte kunde patenteras skulle rent teoretiskt kunna åtnjuta 
skydd som företagshemlighet. Alla typer av information kan skyddas som 
en företagshemlighet. Affärsmetoden behöver därför inte uppfylla några 
kvalitativa krav såsom uppfinningshöjd. Emellertid uttalade HD i JAHAB-
målet att informationen i JAHAB var tillräckligt kvalificerad för att ett 
röjande typiskt sätt skulle innebära skada. Vad som menas med tillräckligt 
kvalificerad i detta sammanhang är svårt att säga. Affärsmetod 1 är ju inte 
speciellt kvalificerad men å andra sidan har antagligen både tid och pengar 
lagts ner för att utforma den. Detta borde enligt mig räcka för att metoden 
skulle anses vara tillräckligt kvalificerad. Att informationen hänförs till 
Företag X:s verksamhet råder det inget tvivel om. Detta medför att så länge 
som kravet på hemlighållande är uppfyllt så kan Affärsmetod 1 falla in 
under begreppet företagshemlighet. Här uppstår emellertid problem. Jag har 
svårt att se hur Affärsmetod 1 kan kommersialiseras och ändock behålla sin 
hemliga karaktär. Det kommersiella värdet består i att transaktionsmetoden 
automatiskt beaktar särskilda transaktionsbaserade fakta såsom 
föroreningstariffer.  För att kunna sälja denna idé krävs det att dessa fakta 
marknadsförs utåt mot kunderna. Vissa delar av den automatiserade 
processen skulle emellertid kunna hållas hemliga eftersom parterna inte 
behöver vara medvetna om till vilken grad processen är automatiserad eller 
hur själva matchningen görs. Om särskilda primära moment kan 
hemlighållas så torde det kommersiella värdet av dessa vara tillräckligt för 
att uppfylla skaderekvisitet i legaldefinitionen av en företagshemlighet.  
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Vad gäller Affärsmetod 2 kan samma resonemang föras avseende 
informationens art. Vad gäller hemlighållande rekvisitet så tror jag att 
Företag X kan ha större möjligheter att hemlighålla affärsmetoden eller i 
alla fall de viktigaste kommersiella delarna därav. Affärsmetod 2 är av mer 
kvalificerad och teknisk art än Affärsmetod 1. Framförallt hur 
elproduktionen kan kopplas till affärstransaktionerna genom tekniska 
lösningar torde vara skyddsvärd information som inte är av generell art. 
Utan att gå in på de tekniska detaljerna är min bedömning att de primära 
momenten i Affärsmetod 2 kan skyddas som en företagshemlighet.  
 
Kundregistret och varje kunds särskilda preferenser – avseende både 
Affärsmetod 1 och 2 – skulle också kunna hemlighållas. Denna information 
avser inte ett primärt element i affärsmetoden men bidrar till det metodens 
kommersiella värde. Detta är fördelen med skydd som företagshemlighet. 
Information som omger själva affärsmetoden och som är nödvändig för att 
affärsmetoderna ska kunna kommersialiseras och skapa konkurrenskraft 
skyddas antagligen på bästa sätt genom skydd som en företagshemlighet. 
Vad gäller denna typ av information är det emellertid extremt viktigt att 
både upprätta sekretessavtal gentemot anställda och avtalsparter samt 
upprätthålla ett starkt tekniskt skyddsnät runt den digitala informationen. 
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5 Skyddsområdenas fördelar 
och nackdelar 
Ett framgångssökande företag bör ställa sig frågan hur man ska skydda sin 
affärsmetod på ett så gynnsamt sätt som möjligt. Patentskydd kanske inte 
alltid är den främsta lösningen. Det är svårt att generellt avgöra vad som är 
det bästa skyddet för en affärsmetod på grund av att skyddet kommer att 
variera beroende på hur affärsmetoden är utformad och vilka ekonomiska 
möjligheter som det skyddssökande företaget har. Nedan sammanfattas och 
analyseras de för- och nackdelar som patentskyddet och skyddet som 
företagshemlighet innebär.  
 

5.1 Strategiska för- och nackdelar med 
skydd som patent 

En av de största nackdelarna med patentskydd för affärsmetoder är just den 
osäkerhet som fortfarande omgärdar området. Osäkerheten medför en risk 
för att en inskickad patentansökan avslås. Detta skulle innebära att 
affärsmetoden blir offentlig utan skydd. Ett sådant resultat omintetgör det 
kommersiella värdet i affärsmetoden genom att det således står 
konkurrenterna fritt att utnyttja affärsmetoden. Vissa delar av affärsmetoden 
skulle kunna åtnjuta skydd genom upphovsrätten. Det är emellertid – enligt 
min illustration i kap. 2 – svårt att se hur detta skydd kan garantera att det 
reella värdet i affärsmetoden skyddas.  
 
Om patentskydd beviljas så innebär givetvis offentligheten inte en lika stor 
nackdel. Emellertid bör man tänka på hur möjligheterna ser ut för 
konkurrenter att kringgå skyddet med hjälp av den offentliggjorda 
informationen. Detta måste givetvis beaktas i relation till hur det beviljade 
skyddsomfånget ser ut. Om det bara finns möjlighet att uppnå ett smalt 
skyddsomfång kommer antagligen möjligheten att kringgå patentet vara 
relativt stort. Vilka ekonomiska fördelar innebär ett smalt patent? Om det 
smala patentet fortfarande utgör den bästa lösningen på det aktuella 
problemet kan det vara fullt tillräckligt. Om det å andra sidan kan tänkas 
finnas andra likartade (men inte tillräckligt lika för att innebära intrång) 
lösningar kanske det aktuella patentet inte kommer att erbjuda det skydd 
som eftersöks. Även om ett patentomfång riskerar att bli smalt kan patent 
ändock utgöra den bästa skyddslösningen. Detta gäller särskilt om 
affärsmetoden riskerar att bli uppenbar eller lätt kan utsättas för reverse 
engineering när affärsmetoden väl börjar utnyttjas av kommersiellt 
företaget. I dessa situationer är ju skyddet som företagshemlighet inte ett 
alternativ. 
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En annan nackdel är de kostnader som patentskyddet medför. 
Patentansökningar är generellt långdragna och därmed kostsamma. 
Kostnaderna för att ansöka om och bevara ett patent är normalt högre än för 
att upprätthålla skydd för företagshemligheter. Samma tendens gäller 
eventuella processkostnader och övriga risker vid en patenttvist.269  
 
PRV har på sin hemsida tagit fram olika kostnadsexempel avseende ansökan 
och upprätthållande av patent. Kostnaderna varierar självklart utifrån hur 
många länder som ska omfattas, inom vilket tekniskt område uppfinningen 
faller och vilken typ av ombudskostnader som behövs. Kostnaderna i PRV:s 
exempel varierar från ca 100 000 SEK (en patentansökan genom PRV där 
kostnaderna baseras på ett 11-årigt skydd i Sverige) till ca 1,200 000 SEK 
(en patentansökan genom EPC där kostnaderna baseras på ett 11-årigt skydd 
i 7 länder inom Europa).270 Siffrorna i dessa exempel har inte beaktat 
eventuella opponeringsprocesser både gällande sitt eget patent och avseende 
andras patentansökningar. En patentansökan som involverar en affärsmetod 
är inget undantag från dessa höga kostnader, snarare kan man bli tvungen att 
räkna med än mer utdragna utredningar på grund av den kontroversiella 
patentmöjligheten.271 Statistik visar att patentansökningar som innefattar en 
affärsmetod både opponeras mot i högre grad och är inblandade i fler 
processer överlag än traditionella patentansökningar.272 Under patentets 
giltighetstid riskerar patentet också alltid att ogiltigförklaras på grund av 
ogiltighetsgrunder som förelåg vid meddelandetillfället.273 På grund av 
oklarheten kring affärsmetodspatent tenderar dessa att vara mer utsatta för 
ogiltighetsprövningar än sedvanliga patent.274Osäkerheten i rättsläget leder 
således till ännu högre kostnader och en bedömning måste givetvis göras om 
den vinst man får av patentet, såsom marknadsförsprång och 
licensinkomster, överväger de högre kostnaderna. Å andra sidan indikerar 
det faktum att patent för affärsmetoder i högre grad riskerar att dras in i en 
process, att de klassas som mycket värdefulla. Dess primära ekonomiska 
roll torde vara dess genererande av inkomster genom licensavgifter.275 
 
När det gäller processkostnaderna vid en tvist avseende intrång/angrepp på 
skyddsobjektet granskas, enligt Ståhlfors, detaljerna noggrannare vid en 
patenttvist än vid en tvist avseende företagshemlighet. För att ett angrepp på 
företagshemlighet ska anses föreligga räcker det med att en väsentlig del av 
hemligheten har missbrukats. Vid patent krävs det att intrång i hela patentet 
föreligger (inklusive ekvivalenstolkning).276  Detta innebär svårigheter att 
själv bedöma huruvida intrång på sitt patent föreligger. Risken för 

                                                 
269 Ståhlros, Företagshemligheter – Know how, s. 80 
270 http://www.prv.se/Patent/Ansoka-om-patent/Innan-ansokan/Kostnadsexempel/  
271 Se Wagner, (Business Method Patents in Europe and Their Strategic Use – Evidence 
From Franking Device Manufacturers s. 182 ff.) som anför att undersökningen av ett 
affärsmetodspatent nästan tar ett år längre än genomsnittsundersökningen i EPO.  
272 Hall, Business and financial method patents, innovation and policy, 
273 Grunderna för en sådan ogiltighetsprövning anges i 52 § PL samt 138-139 EPC. 
274 Closa, Patent Law for Computer Scientists: steps to protect computer-implemented 
inventions, s. 13 ff.  
275 Ibid.  
276 Ståhlros, Företagshemligheter – Know how, s.80 
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ekonomiskt bakslag är stora. Mindre företag drar sig antagligen från att 
stämma potentiella intrångsgörare om de inte med säkerhet vet att de 
kommer få rätt. Heinonen likställer de segdragna patenttvisterna med krig.  
Bägge är dyra, oberäkneliga, lätta att sätta igång och svåra att avsluta.277 
Nackdelarna avseende de höga processkostnaderna uppvägs emellertid till 
viss del av de fördelaktiga bevissäkringsåtgärder som hittas i PL. 
 
Nackdelarna kan tyckas många men fördelarna lyser inte med sin frånvaro. 
Den främsta fördelen med patentskydd, när det väl beviljats, är givetvis den 
ensamrätt som ges och de rättigheter som denna innebär. Detta innebär att 
affärsmetoden kan utnyttjas kommersiellt, både för egen del och 
exploateras. Framförallt innebär det en möjlighet att hindra andra från att 
använda den och således potential för licensgivning. Ensamrätten består 
också under en relativt lång tidsperiod om 20 år (så länge patentavgifterna 
betalas). Detta kan givetvis innebära en stor fördel med tanke på det långa 
tekniska försprång detta kan innebära. Emellertid kan denna fördel komma 
att minska på grund av den snabba teknikutvecklingen som utmärker dagens 
informationssamhälle. Idag är det kanske viktigare att så snabbt som möjligt 
börja använda sin affärsmetod på grund av att den enbart kommer att vara 
kommersiellt relevant under ett par år. Ett patent kan, på grund av de långa 
handläggningstiderna, redan vara inaktuellt när patent väl meddelas.  
 
Ensamrättens omfång kan som sagt vara mer eller mindre begränsat men 
patent anses ändå alltid som en stark tillgång i företaget. Även om ett smalt 
skyddsomfång kanske inte skyddar företaget från all konkurrens så 
inbringas värde genom dess symboliska styrka. Larsson anför, i sin rapport 
om patent som ett strategiskt verktyg, att patent är helt nödvändiga för att 
attrahera riskkapital och att uttagna patent torde bli högt värderade i 
samband med en eventuell företagsförsäljning. Patent får därigenom en 
strategisk betydelse, vars värde kommer att variera beroende på företagets 
situation.278 
 
Patent gör det också lättare att utnyttja affärsmetoden eftersom företaget inte 
behöver tänka på att hålla informationen avseende affärsmetoden hemlig. 
Licensgivning och kunskapsutbyte (t.ex. i FOU-samarbeten) kan uppnås 
både med eller utan ett patent för affärsmetoden. Emellertid underlättas 
hanteringen när företag inte behöver tänka på att hemlighålla affärsmetoden.  
 

5.2 Strategiska för- och nackdelar med 
skydd som företagshemlighet 

 
Skydd som en företagshemlighet innebär som sagt inga kvalitativa 
begränsningar avseende vilken typ av information som kan skyddas. 
Informationsbegreppet i FHL är också teknikneutral vilket gör att det inte 
                                                 
277 Heinonen, Patentskyddets vardag- en manual för ett patentkrig, s. 46 
278 Larsson, Patent som ett strategiskt verktyg – två exempel, s. 2. 
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spelar någon roll om informationen klassas som teknisk eller inte. Skyddet 
är således mer generöst än patentskyddet ur denna synvinkel. Emellertid 
uppstår viss osäkerhet kring skyddets uppkomst på grund av att det inte 
krävs någon form av registrering. Huruvida informationen verkligen faller in 
under FHL:s kriterier kommer att vara osäkert ända tills en domstol 
fastställer detta.  
 
En fördel med skyddet enligt FHL är kostnaderna för att skydda och bevara 
sin företagshemlighet. Dessa är i regel betydligt mindre än motsvarande 
kostnader för patentskydd. Ett strategiskt skydd av företagshemligheter 
kräver emellertid en noga genomtänkt plan för hur hemlighållandet av 
informationen ska gå till. Både interna och externa rutiner behöver utarbetas 
för hur informationen används inom företaget. Utformandet av rutiner och 
sekretessavtal torde inte innebära en alltför hög kostnad. Visserligen kan 
säkerhetssystem för att skydda datalagrad informationen medföra ytterligare 
kostnader men resultatet borde i de flesta fall alltid hamna under de 
kostnader som en patentansökan tillsammans med förnyelsekostnader 
aktualiserar.  
 
En nackdel med skyddet som företagshemlighet är att det inte är ett rent 
objektskydd. Det är som sagt inte informationen i sig som skyddas utan det 
är särskilda otillbörliga angrepp mot dessa. Reverse engineering eller att 
någon annan utvecklar samma affärsmetod fristående, är alltid en fara vilket 
gör att affärsmetoden riskerar att bli känd vid varje utnyttjande som 
exponerar den. Denna möjlighet gör också att bevisföringen vid en 
intrångstalan blir ännu svårare och här hittas inte samma fördelaktiga 
bevissäkringsåtgärder som i PL. Om direkt bevisning avseende otillbörliga 
förfarelsesätt inte kan föras kommer det bli svårt att styrka att ett angrepp 
ägt rum. Svaranden skulle ha kunnat komma fram till informationen bakom 
affärsmetoden helt på egen hand. De bristfälliga bevissäkringsinstrument en 
och risken för att företagshemligheten blir allmänt känd vid en 
skadeståndstalan gör att en process kan bli riskfylld.  
 
Skydd för företagshemligheter skiljer sig i grunden från patentskyddet 
avseende dess motsatta krav av hemlighållande och offentlighet. 
Hemlighetskravet kan innebära både för- och nackdelar. En fördel är att 
affärsmetoden är skyddad så länge den hålls hemlig. På så sätt kan skyddet 
utsträckas till en betydligt längre tid än de 20 år som patentskyddet ger. 
Värdet av denna fördel kan skönjas genom det hemlighållna receptet för 
Coca-Cola. Receptet har erhållit skydd som företagshemlighet sedan 
drycken skapades 1886.279 Man kan emellertid fråga sig om detta verkligen 
är önskvärt för affärsmetoder. I doktrinen framhävs också det faktum att, för 
att kunna utnyttja informationen kommersiellt, det krävs att den avslöjas för 
motparten. Så fort detta är gjort riskerar personen att bli lurad och att 
informationen röjs. Detta har kommit att kallas informationsparadoxen.280 
 
                                                 
279 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om skydd för företagshemligheter – En kommentar och 
rättsöversikter, s. 105 
280 Granstrand, Industrial Innovation Economics and Intellectual Property, s. 234 
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5.3 Sammanfattande analys 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att skydden innehåller både likheter 
och skillnader.  
 
Skyddsmöjlighet 
Vad gäller skyddsmöjligheten för affärsmetoder finns det vissa 
osäkerhetsmoment i båda skydden. Patentmöjligheten för affärsmetoder 
ställer höga krav på att de affärsmässiga inslagen är nära sammankopplat 
med den tekniska lösningen. Detta är ett område som är svårt att bedöma 
själv och företaget kommer att vara tvunget att anlita ett patentombud. En 
fördel är att en patentansökan – om det skulle framkomma indikationer på 
att den kommer avslås – kan dras tillbaka inom de närmsta 18 månaderna 
efter ansökan utan att offentliggöras.281 Osäkerheten avseende skydd som 
företagshemlighet är svår att överkomma. Det som kan vara svårt att avgöra 
är huruvida informationen skulle anses vara allmänt känd.   
 
Skyddsomfång 
Om affärsmetoden uppfyller de nödvändiga kriterierna för skydd uppstår 
frågan hur stort skyddsomfång affärsmetoden kommer att åtnjuta. Rent 
teoretiskt kan patentskyddet och skyddet som företagshemlighet tillerkännas 
ett lika stort skyddsomfång. Emellertid kommer det i praktiken antagligen 
oftast vara så att patentskyddet kommer att ha ett snävare skyddsomfång än 
vad som kan skyddas som företagshemlighet. Detta kompenseras emellertid 
av att patentskyddets karaktär av objektsskydd i många avseenden är 
starkare än skyddet mot specifika handlingar genom FHL. Ett företag bör 
även ha i åtanke att rättsläget till viss del oklart i vilken mån en utvidgning 
av skyddsomfånget i FHL är möjligt rent civilrättsligt.  
 
Ett företag bör även beakta det kompletterande skydd som upphovsrätten 
ändock erbjuder. Vid en eventuell tvist anser jag att det upphovsrättsliga 
skyddet bör ses över och komplettera det intrång som potentiellt har skett i 
patentet eller i företagshemligheten. Även om upphovsrätten inte är ett 
fullgott skydd att förlita sig på kan det verka som en extra tyngd vid både 
förlikningsförhandlingar och i en domstols-process.  
 
Processuella överväganden 
I processuellt hänseende skiljer sig de olika skydden åt framförallt när det 
gäller säkerhetsåtgärder och bevisning. Båda områdena kategoriseras av 
bevissvårigheter både avseende huruvida intrång/angrepp verkligen 
förekommit och avseende skadans omfattning. Utifrån ett processuellt 
perspektiv erbjuder patentskyddet många fler fördelar än skyddet för 
företagshemligheter. Även om skadeståndsregeln i FHL inte är utformat på 
exakt samma sätt som den i PL anser jag att utfallet torde bli likartat. En typ 
av miniminivå finns i båda eftersom åtminstone skälig licensavgift ska utgå. 
                                                 
281 22 § PL 
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Dessutom medger båda lagarna ersättning för både ekonomiskt och allmänt 
skadestånd. Visserligen gör de extra bevissvårigheterna vid skyddet som 
företagshemlighet att skadans omfattning kanske inte kan bevisas i samma 
utsträckning som vid patentskyddet. En annan skillnad är också att det vid 
patentintrång kan utdömas skadestånd även om intrånget skett i god tro, 
även om det här krävs en extra skälighetsbedömning, 58 § 2 st.  
 
Kostnader 
Kostnadsmässigt kan det emellertid konstateras att ett patentskydd riskerar 
att bli betydligt mycket mer kostsamt än skydd som företagshemlighet. Det 
är svårt att göra en exakt jämförelse på grund av att företagens kostnader 
avseende skydd för företagshemligheter inte är offentliga på samma sätt som 
de som aktualiseras vid patentskydd. Både att uppnå och att bevara 
patentskyddet betyder stora kostnader.  Även intrångsprocessen verkar bli 
mer omfattande än process avseende obehörigt angrepp på 
företagshemlighet.  
 
Vad bör särskilt beaktas vid val av skyddsform? 
Det är svårt att genom denna diskussion komma fram till en generell slutsats 
om patent bör sökas eller inte. Det är många faktorer som måste beaktas vid 
ett beslut om patent ska sökas. Det som enligt mig bör vara styrande är den 
aktuella affärsmetodens utformning, hur marknaden ser ut samt vilka 
ekonomiska möjligheter företaget har. Generellt kan det sägas att man bör 
överväga att inte söka patent om kostnaderna för patent blir för höga i 
förhållande till vinsten av att erhålla ensamrätt, det finns ett värde i att inte 
avslöja affärsmetoden på det aktuella stadiet, patentet kommer att vara lätt 
att kringgå, skyddsomfånget riskerar att bli för snävt samt om möjligheten 
att bevara affärsmetoden hemlig är god. 282  
 
 
 
 

                                                 
282 Jämför Ståhlros argumentation, Ståhlros, Företagshemligheter – know how s. 67  
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6 Avslutande reflektioner 
Jag har i denna uppsats kommit fram till att begreppet affärsmetod kan 
innefatta en mängd olika företeelser. Det är därför omöjligt att komma fram 
till en generell slutsats om affärsmetoder kan patenteras eller inte. Min 
slutsats är istället att vissa affärsmetoder kan patenteras. På samma sätt 
anser jag det omöjligt att generellt besvara frågan huruvida patent alltid är 
det bästa skyddet. I vissa fall kan det vara ett bättre alternativ än att skydda 
det som en företagshemlighet. Att ansöka om patent bara för det är möjligt 
är definitivt inte en lyckad strategi. 
 
Patentskyddet för affärsmetoder karakteriseras av ett snävt skyddsomfång 
och höga tvistefrekvenser. Om affärsmetoden är möjlig att utnyttja utan att 
avslöja dess primära element torde skyddet som företagshemlighet vara att 
föredra. Problemet med detta är att affärsmetoderna inte sällan är av sådan 
art att konkurrenter genom egen utveckling kan komma fram till en lösning 
som är likartad. Jag anser att skydden inte ska ses isolerade ifrån varandra. 
Snarare måste respektive skydd ses utifrån sin specifika funktion och dess 
interaktion med andra skyddsmöjligheter. Jag hävdar bestämt att ett företag 
vars tillgångar består av någon typ av teknisk kunskap måste sträva efter en 
ökad förståelse för hur de kan kontrollera kunskapen med hjälp av det 
immaterialrättsliga systemet och konstruktionen företagshemlighet. De 
svårigheter som finns på området aktualiserar vikten av att utforma en 
strategi för att tillvarata sina tillgångar på bästa möjliga sätt 
 
En immaterialrättslig strategi kan vara utformad på en mängd olika sätt 
beroende på vad syftet med strategin är. Det är emellertid viktigt att den 
immaterialrättsliga strategin sammanhänger med företagets affärsstrategi i 
stort. Om företaget vill skapa mervärde balansräkningen kan en strategi gå 
ut på att omvandla bolagets kunskap till mer fasta objekt såsom patent. Om 
företaget å andra sidan fokuserar på att nå nya marknadsandelar kan en 
affärsmetod kanske bättre utnyttjas som en företagshemlighet. Jag har i 
denna del ingen ambition att närmare gå igenom olika IP-strategier eftersom 
dessa kommer vara variera utifrån varje enskilt företags situation och behov. 
Istället ska detta ses som exempel på parametrar som företag bör beakta vid 
utformandet av sin individuella strategi. Den strategiska planen som jag 
härmed formulerar, utifrån det fiktiva bolaget Företag X, grundar sig på den 
ovanstående redogörelsen av rättsläget avseende affärsmetoder och den 
analys som förts utifrån detta. Avsnittet innebär därmed en viss upprepning 
av de slutsatser jag dragit fortlöpande i uppsatsen. 
 
Företag X:s affärsstrategi formulerades i inledningen. Företagets syfte med 
de nya affärsmetoderna var att effektivisera produktionen av el, erövra 
större marknadsandelar på marknaden för försäljning av el samt, om det är 
möjligt, öka sina inkomster genom licensering av affärsmetoderna till sina 
konkurrenter. Genom att utveckla en immaterialrättslig strategi som 
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medverkar till genomförandet av affärsstrategin kommer företaget att kunna 
skydda sina affärsmetoder på bästa möjliga sätt. 
 
Min slutsats är ju att Affärsmetod 1 (automatiserad metod för försäljning av 
el) inte skulle kunna patenteras och enbart med svårighet kunna skyddas 
som en företagshemlighet när den väl börjat utnyttjas. Strategin i 
förhållande till denna affärsmetod bör gå ut på att försöka att hemlighålla 
den så länge som det är möjligt. För det första består värdet i denna 
affärsmetod av betydelsefulla insparningar vid försäljning av el till 
kunderna. Detta värde kommer emellertid antagligen lätt kunna kopieras av 
konkurrenterna när den väl börjar utnyttjas. För det andra ligger värdet i den 
marknadsmässiga fördel det är att vara först ut på marknaden med den nya 
effektiviserande metoden. Företaget kan därigenom locka till sig nya kunder 
och eventuellt börja konkurrera med lägre priser på grund av de 
effektiviserande effekterna. Det strategiska skyddet kommer således att 
utformas i linje med vad som angavs under det avslutande avsnittet för 
skydd som företagshemlighet.  
 
Strategin för denna affärsmetod borde vara defensivt inriktad. Den 
viktigaste delen bör bestå av förebyggande åtgärder. Sådana åtgärder kan 
vara upprättandet av riktlinjer för hantering samt införande av 
sekretessbestämmelser i anställningsavtal. I riktlinjerna för hantering bör 
särskilda åtkomstbegränsningar ingå. Företaget bör även undersöka 
möjligheterna för införande av konkurrensbegränsningar i nyckelarbetares 
anställningsavtal. Detta skyddar mot att en anställd slutar anställningen och 
startar upp en liknande verksamhet. Företaget bör också se över de tekniska 
säkerhetssystemen som skyddar mot dataintrång etc. Information om 
affärsmetoden kommer genom dessa åtgärder att skydda affärsmetoden som 
en företagshemlighet så länge som möjligt. Denna skyddslösning kommer 
att bidra med besparingar och eventuellt nya kunder och större 
marknadsandelar. Möjligheten att licensiera ut affärsmetoden genom en 
know-how licens anser jag vara ytterst begränsad. 
 
När det gäller Affärsmetod 2 (automatiserad metod för försäljning av el som 
är integrerad med produktionen av el och kraftstationens drift) bedömer jag 
att denna – antagligen – skulle kunna patenteras. Frågan är emellertid om 
detta verkligen är det bästa skyddet för affärsmetoden. Värdet i denna metod 
är inte bara av besparande art. Metoden skulle innebära en effektivisering av 
produktionen av el som både får ekonomiska, miljömässiga och tekniska 
verkningar. Min bedömning är att patentet skulle få ett snävt skyddsomfång 
och att möjligheten för konkurrenter att kringgå patentet genom andra 
tekniska lösningar inte är obetydlig, vilket minskar möjligheterna att tjäna 
pengar på licensiering. Däremot kan lösningen vara svår att hemlighålla i 
tillräcklig mån och det finansiella värdet och den symboliska styrkan skulle 
kunna generera riskkapital och avskräcka konkurrenter. I detta fall skulle en 
offensiv strategi kanske vara det mest lönsamma men noga överväganden är 
nödvändiga på grund av de stora kostnader som aktualiseras dels vid 
ansökan och dels vid eventuella efterföljande processer. En sådan offensiv 
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lösning innebär också att Företag X måste bevaka sina konkurrenter för att 
beivra potentiella intrång.  
 
Om Företag X väljer att försöka patentskydda Affärsmetod 2 är det 
emellertid fortfarande viktigt att tänka på det kompletterande skydd som 
både upphovsrätten och framförallt det skydd som FHL erbjuder. De rent 
kommersiella aspekterna som ingår i Affärsmetod 2 kommer inte att kunna 
åtnjuta patentskydd. För att företag X ska kunna utnyttja sin affärsmetod så 
effektivt som möjligt och minimera konkurrenternas möjligheter att kringgå 
patentet bör all omkringliggande information försöka hemlighållas och på så 
sätt uppnå skydd som företagshemlighet. En offensiv teknik kommer aldrig 
att segra i längden om det inte är samordnat med ett fungerande 
försvarsspel. 
 
Avslutningsvis kan min utredning av vilket skydd som är bäst för 
affärsmetoder sammanfattas med de berömda orden det beror på… 
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