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Summary 
An infringement in the intellectual property of a small or medium-sized 
enterprise can result in disastrous consequences due to the companies’ 
continuous development. Coincidentally, a growing global industry and 
trading enhance a facilitated innovation environment, amongst public and 
private companies.  
 
Despite, patents will get an underlying protection through registry and 
licensing, an inventor faces sorely problems concerning economic and legal 
safeguard of the intellectual property towards an infringer.  
 
The main purpose of this thesis is to investigate whether established 
Swedish laws inherently provide sufficient opportunities for patent holders 
who consider being subject of an infringement, to gain adequate opportunity 
to assert their intellectual property against larger companies.  
 
Furthermore, this thesis analyses the alternative dispute resolution methods 
available to small and medium enterprises to reach a judicial decision, 
relatively fast and inexpensive, compared to the time and cost of 
proceedings in court hereby would mean. Based on the function of 
alternative dispute resolutions, this thesis investigates proposals initiated 
within the EU to develop more efficient dispute procedures for small and 
medium-sized enterprises.  
 
Organisations and public institutes request different solutions in order to 
guarantee inventors protection. A new European patent court and a unified 
patent litigation system will facilitate civil actions as well as their expenses. 
 
This thesis describes the methods such as mediation, conciliation, 
application of arbitral institutions, establishing new procedures for speedy 
trial and other alternative resolutions. The thesis monitors the government 
stimulus packages and other security solutions initiated at governmental 
level and made by interest organisations. These include the establishment of 
IPR (intellectual property right) companies, governmental legal aid and the 
introduction of private patent insurances. 
 
The analysis includes a discussion about whether those dispute resolution 
methods appear to be reasonable for small and medium-sized companies to 
enforce their intellectual property against larger intrusive businesses. One 
conclusion on this part is that the alternative methods do not provide 
adequate means to enforce the intellectual property rights to larger 
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companies, but they can be good options for a quick and inexpensive legal 
solution to a dispute when the parties are of uniform size. 
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Sammanfattning 
Ett immaterialrättsligt intrång i en småföretagares rättigheter kan få 
ödesdigra konsekvenser för ett företags fortsatta utveckling. Samtidigt 
innebär en växande global handel mellan industriländer ett ökat behov av 
innovationsvänligt företagsklimat.  
 
Trots att patent ger ett grundläggande rättsligt skydd genom registrering 
eller licensiering kan det vara svårt för en uppfinnare och småföretagare att 
processuellt och ekonomiskt försvara sig gentemot ett större företag som 
utnyttjar patentet.  
 
Huvudsyftet med denna uppsats är att utreda om svensk rätt erbjuder 
patenthavare inom små och medelstora företag möjligheter att hävda sina 
immateriella rättigheter gentemot större intrångsgörande företag.  
 
Vidare behandlar detta arbete de alternativa tvistlösningsmetoder som står 
till buds för att små och medelstora företag ska kunna nå ett rättsligt 
avgörande relativt snabbt och billigt i jämförelse med den tid och kostnad 
ett rättsligt förfarande i allmän domstol skulle innebära. Det handlar om 
medling, förlikning, tillämpande av skiljedomsinstitut, inrättande av nya 
förfaranden som snabbrättegång och förhandsavgörande. Med utgångspunkt 
i de alernativa tvistelösningarnas funktion, behandlar denna uppsats även de 
förslag som initierats på EU-nivå för att förenkla långa tvisteförfaranden för 
små och medelstora företag. 
 
Flera organisationer och statliga institutioner efterfrågar lösningar för att 
små innovativa företag ska få ökat ekonomiskt stöd att därigenom rättsligt 
kunna skydda sina patent. Uppsatsen granskar de statliga stödpaket och 
andra skyddslösningar som initierats i Sverige. Dessa är bland annat ett 
inrättande av IPR-bolag, statlig rättshjälp och införande av privata 
patentförsäkringar. Bland annat kan en ny europeisk patentdomstol och 
regelverk för gemenskapspatent komma att underlätta tvisteförfaranden och 
minska tvistekostnader.   
 
I analysen förs en diskussion kring huruvida de nämnda 
tvistlösningsmetoderna är rimliga för att små och medelstora företag ska 
kunna hävda sina immateriella rättigheter gentemot ett större 
intrångsgörande företag. En slutsats som dras i denna del är att de 
alternativa förfarandena inte ger fullgod möjlighet att hävda de intellektuella 
rättigheterna gentemot större företag men att de kan vara goda alternativ för 
en snabb och billig rättslig lösning när tvisteparterna är jämnstora.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Immaterialrätten omfattar flera typer av skydd för intellektuella prestationer 
och kännetecken. En sådan immaterialrätt är patentet. Ordet patent betyder 
enligt sin latinska motsvarighet patere: ”stå öppen”. Det kan beskrivas som 
ett avtal mellan personen och staten om att staten får offentliggöra 
kunskapen i exempelvis en uppfinning, mot att uppfinnaren ges en 
ensamrätt och därmed möjlighet att tjäna pengar på sin tekniska innovation.1 
De krav som ställs för att få patentera en innovation är att den ska kunna 
tillgodogöras industriellt, vara ny och inneha uppfinningshöjd.2   
 
Några av de juridiska och praktiska nackdelar med att patentera en produkt, 
vilket innebär ett offentliggörande av dess praktiska och tekniska 
egenskaper med avsikt att dessa ska skyddas, är att det innebär en öppning 
för konkurrerande företag att begå patentintrång och kopiera informationen 
för att själva göra vinst av en liknande produkt.3    
 
För att en innovation ska kunna utvecklas krävs incitament, samspel mellan 
olika aktörer, främjande strukturer där immaterialrättsligt skydd utgör en 
viktig komponent samt finansiering av innovationen. Dessutom krävs ett 
förbättrat regelverk som gör att innovatören kan hävda sina immateriella 
rättigheter gentemot större företag om hon eller han hamnar i tvist, t.ex. vid 
patentintrång.4 Speciellt för små och medelstora företag kan patent vara dyrt 
att skaffa och än dyrare att försvara.5 
 
Flera initiativ rörande tvistlösning har tagits under 1900-talets sista 
decennier för att ge små företag bättre förutsättningar att skydda sina 
produkter. Även om företaget skulle ha framgång vid ett ordinärt 
domstolsförfarande, kompenseras det sällan fullt ut för de kostnader 
intrånget har medfört.6 I flera länder och inom EU, har det utvecklats och 
kommer det att utvecklas alternativa lösningar till ordinärt tvisteförfarande 
för att underlätta små och medelstora företags möjligheter att på mindre 
kostsam väg tillvarata sina rättigheter.  
 
                                                 
1 Patentlag (PL) (1967:837) § 22. 
2 Se vidare i PL § 1. Bestämmelser om europeiskt patent stadgas i kap. 11, nämnda lag.  
3 Brohm & Dixon m.fl., s. 6.  
4 Ax & Gustafsson m.fl. sid. 47. 
5 Levin, s. 227. 
6 Brohm & Dixon m.fl., s.6.  
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1.2 Ämnet 

En näringsidkare som hamnar i tvist måste vara beredd på att tvisten kan 
komma att innebära dryga kostnader. För en liten näringsidkare innebär 
detta en stor risk vid t.ex. patentintrång. Små och medelstora företag7, vilket 
i uppsatsen även inbegriper mikroföretag, måste ha tillgång till kapital eller 
försöka skaffa kapital när de överväger att rättsligt hävda ett patent 
gentemot en intrångsgörare.  
 
I uppsatsen avses med ”små och medelstora företag” nödvändigtvis inte att 
de faller in under exempelvis europeiska kommissionens rekommendation 
(se bilaga B) så att de endast definieras efter personalomsättning och 
årsomsättning. Det uppsatsen tar sikte på är framförallt företag, vilka ofta 
utgör små och medelstora företag, som utifrån ekonomisk styrka inte har 
resurser och ekonomiska marginaler till att rättsligt försvara sina 
immateriella rättigheter, exempelvis patent. Vidare åsyftas att dessa företags 
ekonomiska situation innebär att anskaffande av patent därför innebär ett 
stort risktagande då rättsliga kostnader kan ge ödesdigra ekonomiska 
konsekvenser, trots att verksamheten i övrigt är likvid.   
För en intrångsgörare med god ekonomi kan det därför, trots de rättsliga 
sanktioner intrånget skulle kunna resultera i, vara ekonomiskt fördelaktigt 
att göra patentintrång.8    
 
Alternativa tvist- och konfliktlösningsmetoder har på senare tid etablerats 
bl.a. för att små och medelstora företag ska kunna ha råd att hävda sina 
immateriella rättigheter.9 I denna uppsats utreds vilka möjligheter små och 
medelstora företag i Sverige har att hävda sig gentemot större 
intrångsgörande företag genom alternativa tvistlösningsförfaranden.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka olika former av tvistlösning 
som skulle kunna tillämpas av små och medelstora företag vid t.ex. 
patentintrång. Vidare undersöks huruvida dessa tvistlösningsmetoders 
kostnader i tid och pengar är anpassade till vad ett litet företag klarar av för 
att uppnå ett rättsligt avgörande. Huvudsyftet är således att utreda om 
svensk rätt erbjuder patenthavare inom små och medelstora företag fullgoda 
processuella möjligheter att hävda sina immateriella rättigheter.  

                                                 
7 Angående definitioner av företags storlek, se bilaga B.  
8 Jfr, prop. 1985/86:86 s. 29, där diskussion förs om skadeståndets beräkning.  
9 Kingston, s.44. 
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För att utreda om svensk rätt erbjuder patenthavaren möjlighet att hävda 
sina immateriella rättigheter måste ett antal olika typer av tvisteförfaranden i 
domstol och alternativa tvistlösningsförfaranden utredas och analyseras. I 
uppsatsen behandlas några nya förslag på tvisteförfaranden och vidare 
redogörs för de tvisteförfaranden som föreligger idag. 
 
För att undersöka om svensk rätt erbjuder små och medelstora företag 
möjligheter att hävda sina rättigheter vid patentintrång krävs ett klargörande 
av vad patent, patentskydd och patentintrång innebär och vilka 
konsekvenser som detta kan ha för det lilla företaget. Undersökningen 
fokuserar på om patenthavaren vill nå ett rättsligt avgörande genom 
huvudförhandling i domstol eller istället tillämpa någon av de alternativa 
tvistlösningsmetoderna utan huvudförhandling, inom eller utanför domstol.   
För att klarlägga svensk rätt och för att uppnå detta syfte har jag mycket 
översiktligt tagit upp några exempel på hur man i utlandet har behandlat 
olika typer av skydd för patenthavare. Redogörelsen inbegriper både 
nationella och internationella exempel då patentinnehav ofta sträcker sig 
över en internationell marknad.  
   

1.4 Metod och material 

Uppsatsen är indelad i fyra delar utfrån skilda perspektiv i varje del. I den 
första delen beskrivs översiktligt innebörden av patent och patentintrång 
enligt svensk rätt utifrån ett företagarpersektiv. Här använder jag mig av 
rättsdogmatisk metod, dvs. jag använder traditionella rättskällor såsom lagar 
och förordningar, förarbeten, rättspraxis och doktrin på området. 
Rättsvetenskaplig metod används också i den andra delen där jag redogör 
för olika former av tvistlösning som en patenthavare har att tillgå vid 
intrång. I den tredje delen anlägger jag ett internationellt perspektiv och 
utreder olika statliga, EU-rättsliga och intresseorganisationers initiativ till 
förbättringar inom området. Även här är metoden rättsvetenskaplig men jag 
använder här både svenska och EU-rättsliga rättskällor.  
 
Den rättsvetenskapliga metoden har också använts vid analysen av hur  
patenträtt, processrätt förhåller sig till varandra.  
Vidare har det fordrats ett klargörande av vilka alternativa 
tvistlösningsförfaranden som finns och vilka som kan komma att 
implementeras i svensk rätt.  
 
Då en del av litteraturen utgjorts av engelskspråkig doktrin och förarbeten 
har detta medfört svårigheter när det gäller termer. En del begrepp som 
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används kan i vissa fall ha en avvikande betydelse i svensk rätt viket innebär 
att en direkt översättning kan vara missvisande för en svensk jurist, eller 
juriststudent. Andra begrepp har inte heller någon självklar motsvarighet i 
svensk rätt. Som exempel kan nämnas moral hazard och over-runs.10 
Begrepp som jag därför inte funnit ha någon självklar motsvarighet inom 
svensk rätt har därför inte blivit översatta, utan har fått behålla sin 
ursprungliga lydelse. För att genomgående förtydliga dessa har begreppen 
kursiverats.   
 

1.5 Avgränsningar  

Beträffande alternativa tvistlösningsförfaranden ligger fokus i uppsatsen på 
att undersöka dessa tvistlösningsförfaranden vid patentintrång och då enligt 
svensk rätt. Jag behandlar således inte andra typer av immaterialrätts-
kränkningar. När jag tar upp utländsk rätt och utländska stödåtgärder till 
patenthavare, sker detta mycket översiktligt.  
 
Det patenträttsliga området innehåller ett antal olika civilrättsliga frågor. I 
denna uppsats är syftet inte att utreda patentets olika civilrättsliga aspekter 
utan istället ligger fokus på processrättsliga aspekter vid patentintrång. Men 
även här har jag fått göra avgränsningar. Med hänsyn till denna uppsatsens 
begränsade omfattning och patenträttens komplexitet, kommer inte alla 
typer av domstolsförfaranden eller patenträttsliga frågor att behandlas i 
detalj.  
 
Uppsatsen behandlar inte heller olika offentliga stödåtgärder som finns för 
att stärka innovativa företags position på marknaden, t.ex. förbättrade 
informationskanaler, inkubatorer m.m. Vidare utesluts även domstolarnas 
pågående arbete för att arbeta effektivare.  
 
Exempel på andra frågor som inte behandlas är de konsekvenser som följer 
av patenthavares passivitet vid intrång. Vidare redogörs inte heller för 
patentområdets olika produkter och förfaranden som kan patenteras med 
tillhörande speciallagstiftning och vilka typer av företag som kan tänkas stå 
bakom sådana produkter eller förfaranden. Exempelvis är läkemedelspatent 
något som inte kommer att behandlas närmare i uppsatsen. 
 

                                                 
10 Jrf. Gorton L., The reception of anglo-american contract practice into Swedish law, s.20. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsens inledande och efterföljande kapitel avser att introducera läsaren 
till ämnet patentintrång.  
 
Kapitel 2 ämnar ge läsaren en allmän presentation i ämnet patenträtt. 
Kapitlet innehåller en inledande del där det översiktligt redogörs för patent 
och patentskydd. Därefter definieras olika typer av patentintrång och några 
grundläggande förhållanden som är utmärkande för patentintrång i ett små- 
eller medelstort företags verksamhet återges. Vidare ges en övergripande 
beskrivning av de konsekvenser som kan följa av ett patentintrång och hur 
patentägare kan få ersättning för uppstådd skada. För att tydliggöra 
problematiken som ligger till grund i uppsatsens frågeställning, granskas 
slutligen den obalans som uppstår när ett stort företag utövar patentintrång 
gentemot ett litet företag.    
 
Kapitel 3 och 4 behandlar tvisteförfaranden och alternativa förfaringssätt att 
lösa konflikter. I kapitel 3 redogörs för de nuvarande typerna av 
tvisteförfaranden som handläggs vid allmän domstol. Avsikten med detta 
kapitel är att klarlägga för domstolssystemets uppbyggnad och effekter på 
ett företags rättsliga och ekonomiska utsikter att driva en tvist. Här beskrivs 
också vilka alternativa tvistlösningsförfaranden och stödsystem allmän 
domstol kan erbjuda som samförståndslösningar. Kapitel 4 ger vidare en 
beskrivning av de alternativa konfliktlösningsmetoder och olika 
stödåtgärder som föreslås på EU-nivå ifråga om ett enhetligt patentsystem, 
där avsikten är att förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att 
lösa immaterialrättsliga tvister.  
 
Avslutningsvis kopplas de olika delarna i uppsatsen samman i kapitel 5 där 
en analys förs av skyddets strategiska för- och nackdelar med en kritisk 
reflektion om dess tillämpning och funktion.  
 
Det sista kapitlet, kapitel 6 sammanfattar mitt arbete.     
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2 Patent 

2.1 Inledande om patent 

När en person självständigt utför hela eller delar av ett tankearbete som i sin 
tur leder fram till en uppfinning, uppstår rättigheten att söka patent och 
därigenom erhålla patentskydd.11 Patentskyddets omfattning görs beroende 
av patentkraven. Patentkraven i sin tur får definieras utefter patentets 
beskrivning.12 Patentet kan meddelas inom kategorierna alster, förfarande, 
anordning eller användning. Det innebär vidare att patentet måste inneha ett 
nyhetsvärde och uppfinningshöjd och därför inte blivit allmänt känd före 
tidpunkten för ansökan.13 Patentet måste dessutom innehålla en intellektuell 
teknisk problemlösning (kallad problem-lösningsmetod), med detaljerade 
instruktioner om hur problemet skall lösas och slutligen att dess beskrivning 
är tillräckligt nogrann för att patentet ska kunna erhållas.14 Patentlagen 
föreskriver vidare att uppfinningen ska kunna tillgodogöras industriellt.15  
 
Bedömningen om vem som kan anses vara rätt uppfinnare då tankearbetet 
kan delas av flera personer kommer härmed inte att redogöras för.16 
Däremot blir patentets ägare, enligt gällande prioritetsrätt, den som först 
lämnar in ansökan.17 Rättigheterna till patent kan sedan genom avtal 
överlåtas eller licensieras till annan person.18  
 
Patentet ska kunna bedömas objektivt av en genomsnittlig eller fiktiv 
fackman,19 varför kraven, däribland patentets särdrag20 och utformningen av 
en fullständig beskrivning är avgörande för om patent beviljas och vilken 
räckvidd det kan väntas få.21 Ensamrätten som patentskyddet innebär, 
omfattar alla typer av kommersiella användanden som kan tänkas ske av 
patentet.  
 
                                                 
11 PL 1 §. Uppfinningsbegreppet redogörs för bl.a. i Stockholms tingsrätts dom T 3007/01. 
12 PL 39 §.  
13 PL 2 § och 2 § 2st. Domeij, s. 68 ff. Stockholms tingsrätt mål T 6579-03, se även EPO 
Guidelines C IV 9.4. 
14 Domeij, ss. 23, 85. Se även Stockholms tingsrätts mål T 9652-08 s.74. 
15 PL 1 § 1 st., notera undantagen i PL 1 § 2 st. 1 a, 1 b, 1 c §§, jmf. EPC art. 52.2a.  
16 För en mer ingående redogörelse om bättre rätt till patent, finns Stockholms tingsrätts 
uttalande i målet T 6718-00. 
17 Adamsson m.fl., Lagarna inom immaterialrätten – en kommentar, (8 maj 2012, Zeteo), 
kommentaren till PL 2 §.  
18 PL 43 §, 44 §. 
19 Svea hovrätts mål T 1248-98. 
20 Särdragen definierar olika komponenter i patentet, se vidare i Domeij s. 29. 
21 Domeij, s. 28 ff. och PL 8 § 2 st. och 13 §.  
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Patentets reproducerbarhet (användningsområde) är antingen i form av ett 
produktpatent som avser produkter och deras inbördes funktion, eller 
förfarande-/metodpatent vilket omfattar ett praktiskt eller tekniskt 
tillvägagångssätt för att framställa ett alster. En ytterligare patentform är 
användningspatent vilket t.ex. kan vara en patenterad kemisk förening där 
patentet således tar sikte på en viss användning av ett ämne e.d.22   
 
Det finns vissa förutsättningar för patenhavaren att i efterhand korrigera sitt 
patent genom en s.k. patentbegränsning. Om patenthavaren i samband med 
intrång brister i att upplysa domstolen om begärd begränsning, kan detta 
senare påverka fördelningen av rättegångskostnaderna.23 Begränsningen får 
vidare endast avse vad som framgick av patentansökan vid inlämnings-
dagen.24 
 

2.2 Patentets skyddsområde och 
skyddsomfång 

Ett registrerat patent ger en ensamrätt under 20 års tid, inkluderande en rätt 
att stämma intrångsgörare för skadestånds- och straffansvar.25 Patenträtten 
är i högsta grad internationell, emellertid är ensamrätten nationellt anknuten. 
På grund av en accelererande teknikutveckling är den genomsnittliga 
livslängden på patent ute i Europa, då det aktivt nyttjas, mellan fyra och åtta 
år, i Sverige för närvarande sex år.26 Under denna tid är det inte ovanligt att 
patenten blir föremål för intrång som kopiering av teknisk eller praktisk 
information från konkurrerande företag. Genom det europeiska samarbetet 
inom patenträtt meddelas patent både av PRV och European Patent Office 
(härefter EPO).  
 
Patenthavarens rättigheter över patentet är inte hundraprocentiga. Ett 
exempel på detta är om den patenterade uppfinningen under en period om 
minst tre år inte används i skälig utsträckning, utan att godtagbar anledning 
finns samt om allmänt intresse av synnerlig vikt kräver det, kan en 
konkurrent enligt PL §§ 45-47 ansöka om att erhålla tvångslicens. Efter 
domstolens prövning kan skäl tala för att patenthavaren måste låta 
konkurrenten nyttja patentet. 
   

                                                 
22 Se t.ex. PL 3 § och Domeij, s. 93. Levin, s. 268 f. 
23 PL 49a – 40 d§§, jmf. RB 18 kap. 6 §.   
24 PL 13 §. Jmf. EPC art. 105 a – 105 c.   
25 PL 40 §, 57 § och 57 § 2 st.    
26 CJA Consultants Ltd. (2006), s. 18. 
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Ett effektivt patentskydd är en viktig förutsättning för att t.ex. uppfinnare 
ska kunna få avkastning och investeringsmedel för nya produkter eller 
tjänster.27 Patentskydd är i sig en nyckelfaktor i en hårdnande internationell 
konkurrens och Sverige ligger på topprankningen av innovationsstarka 
länder men fortfarande måste hanteringen av immateriella rättigheter 
däribland patent bli mer effektiv.28  
 
Svenska domstolar och granskningsenheter präglas till stor del av rättspraxis 
från det inom Europa regionala patentverket EPO.29 Bl.a. visar HDs 
uttalande i domskälen från NJA 2000 s. 497 att  det som konsekvens av 
Sveriges anslutning till 1973 års europeiska patentkonvention (EPC)30 
innebär att nationell domstol i bästa mån bör anpassa sig till den rättspraxis 
som EPO tillämpar.31  
 
Själva skyddomfångets räckvidd och frågan om patentintrång föreligger 
enligt PL 39 §, görs beroende av patentkravens tolkning och patentets 
tillhörande beskrivning. Det krävs inte att en intrångsgörare ska ha haft 
subjektiv kännedom om patentet för att en viss handling ska anses som 
olovligt utnyttjande. Stockholms tingsrätt uttalade i mål T 7-1323-96 att 
”avgörande är [...] en jämförelse mellan patentskyddets omfattning och 
svarandens produkt”. Om termerna saknar en entydig betydelse görs istället 
en fackmannamässig tolkning.32 PL 39 § är likalydande med EPC artikel 
6933 vars bindande protokoll stadgar att patentens skyddsomfång inte skall 
bestämmas utifrån en strikt bokstavstolkning av dess patentkrav. Inte heller 
ska ritningar och beskrivningar endast användas för att klargöra oklarheter i 
patentkraven eller vad en fackman anser att patenthavaren avsett att skydda 
genom att ha studerat patentets beskrivning. Istället skall artikeln ”ges en 
tolkning som ligger mellan dessa ytterligheter och som bereder 
patenthavaren ett skäligt skydd och samtidigt tredje man en rimlig 
säkerhet”.     
 
 

                                                 
27 Prop. 2008/09:50, s. 142 ff. 
28 Ibid, s. 49 f. Se även KOM(2006)502 slutlig.   
29 Domeij, s. 18. 
30 EPC etablerar ”a system of law, common to the Contracting States, for the grants of 
patents for invention”,  art. 1. EPC. 
31 Att EPO-praxis ska följas framgår även av RÅ 1990 ref. 84 (Talsignal) och RÅ 1998 
ref.4 (Problemuppfinning).  
32 Se bl.a. Svea hovrätts dom Ö 2445-03. 
33 1973 års European Patent Convention (EPC), de senaste ändringarna från år 2000 trädde 
ikraft den 13 december 2007. Lagändringarna harmoniserades genom SOU 2003:66 och 
prop. 2006/07:56. 
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2.3 Vad utgör patentintrång? 

Med patentintrång avses att någon utan patenthavarens tillstånd utnyttjar 
den ensamrätt patentet innebär.34 I det följande kommer dessa olika typer av 
utnyttjanden att redogöras för.  
 
För att bedöma om intrång föreligger i en patenthavares rättigheter måste en 
patentkravstolkning ske enligt PL 39 § och frågan om svarandes handlingar 
är av sådan typ att patenhavaren kan kontrollera dem enligt PL 3, 4 och 5 
§§. Bedömningen av intrångstypen görs beroende på om patentet omfattar 
en produkt eller ett förfarande och vidare kan intrång ske direkt eller 
indirekt. 
 
Direkt intrång i ett produktpatent sker enligt PL 3 § 1 st. 1 p. när någon utan 
patenthavarens tillstånd marknadsför, tillverkar, för ut på markanden eller 
använder produkten. Av HDs bedömning i NJA 2005 s. 180 räknas även en 
konkurrents import som direkt patentintrång. 
 
Medelbart produktpatentintrång föreligger enligt PL 3 § 2 st. då en 
konkurrent t.ex. säljer delar av en patenterad produkt som sedan 
konsumenten själv får sätta samman. Medelbart produktpatentintrång kan 
däremot omvandlas till direkt intrång då t.ex. köparen är näringsidkare och 
sätter samman komponenterna i sin verksamhet. En privatperson faller dock 
in i undantagen i PL 3 § 3 st. 1 p. och kan efter paragrafens villkor fritt 
utnyttja patentinformationen.35 Kort kan nämnas att fria nyttjanden och 
experiment får ske av patenterade produkter, tjänster eller förfaranden, om 
handlingarna inte ingår i en kommersiell verksamhet.36 Fria nyttjanden kan 
därför tänkas förekomma i hemmet eller i hobbysyfte. 
   
Slutligen kan intrång ske i förfarandepatent vilket definieras i PL 3 § 1 st. 2 
p. Det avser då förfarandet används eller i vissa fall utbjuds som t.ex. genom 
tillverkning eller försäljning. Import eller marknadsföring av produkter vilka 
tillkommit genom intrång i förfarandepatent är inte heller tillåtet.37 Domeij 
menar att om ”patenthavare tvingas acceptera import av slutprodukter skulle 
betydelsen av patent på tillverkningsförfaranden erodera” med anledning av 
att ett nytt tillverkningsförfarande ofta medför lägre försäljningspris på 
slutprodukten.38 
 
                                                 
34 PL 57 §.  
35 Domeij, s. 95. 
36 PL 3 § 3 st., 4 - 5 §§. 
37 PL 3 § 1 st. 3 p.  
38 Domeij, s 97. 
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2.4 Åtgärder vid patentintrång  

Intrång i ett patent kan ofta kräva att internationella instrument måste 
tillämpas för att skydda denna rättighet, då patentet ofta finns registrerat på 
den internationella marknaden. Pariskonventionen för industriellt 
rättsskydd39 ligger som grund från år 1883 och är en av de tidigaste 
konventionerna kontraktslutande stater emellan. Staterna förbinds att 
tillhandahålla rättsmedel för olovligt utnyttjande av handlingar, som vid 
utnyttjande av patent. Konventionen går inte vidare in på vad för typ av 
rättsmedel det rör sig om. Däremot kan vissa produkter beslagtas eller 
åläggas införselförbud.40 Vid patentintrång tillämpas allmänna straffrättsliga 
regler, där ensamrätten föreligger under en period om 20 år, samt ger 
möjlighet till sanktioner skadestånds- och straffrättsligt. Egendom som 
omfattas av intrånget kan vidare förklaras förverkad av domstolen.41  
 
Författarna Bengtsson & Lyxell menar att patenträtten är mer osäker och 
svårbedömd i jämförelse med andra immateriella rättigheter när det kommer 
till förutsättningarna för en intrångstalan.42 Som utgångspunkt bör en 
undersökning ske som förberedande åtgärd av patentets materiella och 
formella egenskaper, känd teknik och nyhetsskadande dokument för att 
bedöma motpartens eventuella framgång vid en ogiltighetstalan av 
patentet.43    
 
I det följande kommer en översiktlig redogörelse för de svenska tillämpliga 
åtgärderna som kan vidtas då ett företag anser att patentintrång föreligger.  
 

2.4.1 Straffrättsliga åtgärder 

Patentintrång utgör ett angivelsebrott vilket innebär att åklagare kan väcka 
talan då patenthavaren anger brottet. Patenthavaren kan även väcka åtal på 
egen hand.44 Vidare krävs särskilda skäl som gör ett åtal påkallat ur allmän 
synpunkt.45 De straffrättsliga sanktionerna är böter eller fängelse i högst två 
år.46 Det straffrättsliga skyddet anses inte vara särskilt effektivt, vilket i sin 
tur anses bero på bl.a. åtalsprövningsreglerna och ett relativt svagt intresse 

                                                 
39 Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, 1883, (PK). 
40 PK, artiklarna 10 (1), 9(1), 9(5).   
41 PL 57 § och 57 a §.  
42 Bengtsson & Lyxell, s. 31. 
43 Ibid., ss. 31, 34. 
44 PL 57 § PL och 20 kap. 8 § RB. 
45 PL 57 § sista st., samt jmf. prop. 2004/05:110.  
46 PL 57 §. 
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för dessa typer av brott från polis och åklagare.47 Dessutom belastas ofta 
dessa mål av långa handläggningstider. Straffen anses inte heller ge den 
tillräckliga allmän- och individualpreventiva effekt som rättighets-
innehavaren kan önska. Å andra sidan kan åklagare och polis vidta 
tvångsmedel som vid patentintrång kan utgöra husrannsakan, beslag och 
förhör. Därigenom kan starkare bevismaterial inbringas än vad käranden 
själv skulle kunna åstadkomma.48 Utöver detta innebär ofta straffrättsliga 
förfaranden att rättighetsinnehavaren belastas med lägre kostnader jämfört 
med civilrättsliga förfaranden.49  
 

2.4.2 Några ord om varningsbrev som 
säkerhetsåtgärd 

Vid misstanke om patentintrång bör företaget ta ställning till om 
varningsbrev ska utfärdas för att stoppa pågående intrång. Det kan vara ett 
effektivt sätt att bemöta intrånget och få det att upphöra samt undvika en 
kostsam rättegång.50 Om patenthavaren väcker talan om ersättning för 
patentintrång utan att dessförinnan undersökt om svaranden är villig att 
förlikas, kan passivitet eller underlåtande av att sända varningsbrev medföra 
ersättningsansvar gentemot intrångsgöraren. Domstolen förtydligade detta i 
MD 2004:14 genom yttrandet att ”den part som underlåter att ta reda på 
motpartens inställning innan han väcker talan […] riskerar att ådra sig 
kostnadsansvar för motpartens rättegångskostnader även om han vinner 
målet”. Viktigt att notera beträffande varningsbrev är att det inte bryter den 
femåriga specialpreskriptionstid som bl.a. gäller för patenträttigheter. För att 
ett preskriptionsavbrott ska bli gällande måste talan därför anhängiggöras i 
domstol.51 Vidare måste företagets uppgiftsskyldighet beaktas vid 
utfärdande av falska varningsbrev, då ett påstående om rättigheter i form av 
registrerat patent eller vid åberopan av patentansökan kan utgöra otillbörlig 
marknadsföring. Därigenom kan företaget förbjudas att vid vite fortsätta 
använda påståenden likalydande med de i varningsbrevet. 52  
 

                                                 
47 Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Malmö, Dnr ÅM-A 2005/1121, 30 aug. 2005 
48 PL 59 a – g §§ och RB 27 kap. 
49 Bengtsson & Lyxell, s. 69 f.  
50 Bengtsson & Lyxell, s. 69 f. 72f. Se även RB 19 kap. 3 § 1 st., vilken stadgar att om den 
vinnande parten föranlett onödig rättegång , skall han enligt nämna paragraf ersätta 
motpartens rättegångskostnader. Om omständigheterna föranleder det bär vardera part sina 
egna kostnader.   
51 Bengtsson & Lyxell, s 78 f. Se även SOU 1967:35 s. 284. 
52 Jmf. PL 56 § respektive 63 §, se även MD 1994:25, jmf. MD 2004:14 gällande frågan om  
otillbörlig marknadsföring och tillbörligheten i ett varningsbrev.   
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2.4.3 Counterfeitförordningen och tullåtgärder 

Det finns vissa förutsättningar med stöd av den kompletterande 
förordningen, (EG) nr 1383/200353 till counterfeitförordningen,54 för 
patenthavare att via tullmyndigheternas ingripande, vidta åtgärder mot 
importerade varor som utgör intrång i ett patent. Åtgärderna kan vara bl.a. 
ingripande som att patenthavaren får inspektera produkter och därigenom ta 
del av varuprov av en sändning som Tullverket tagit i förvar.55 
Rättighetshavaren blir då enligt counterfeitförordningens artikel 9.3, 
ansvarig för skada som kan drabba motparten vid undersökning eller 
suspensivt förvar. Viktigt att notera är att counterfeitförordningen inte 
omfattar varor som framställts i strid med licensavtal s.k. over-runs.56      
 

2.4.4 Några ord om intrångsundersökning, 
interimistiskt förbud och andra 
säkerhetsåtgärder 

Då patenthavaren väcker talan om intrång och framställer yrkande om 
intrångsundersökning eller interimistiskt beslut, måste denne vara beredd på 
att ställa säkerhet för eventuell skada som åtgärden kan medföra, om 
domstolen slutligen finner att intrång inte förelåg.57 Säkerhetens summa kan 
variera från fall till fall, men ofta kan ett kapital krävas som 
rättighetsinnehavaren inte har.  
 
Intrångsundersökning har genom Sveriges åtaganden implementerats genom 
TRIPS-avtalet58 och innebär att rättsliga myndigheter har behörighet att utan 
hörande av motparten besluta om interimistiska åtgärder, t.ex. om ett 
dröjsmål kan antas orsaka rättighetsinnehavaren oersättlig skada eller om 
det föreligger risk att bevisning förstörs.59 Intrångsundersökning 
aktualiseras i de fall när det skäligen kan antas att intrång pågår och 

                                                 
53 (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003. 
54 Kommisionens förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli, ersatte (EG) nr 3295/94 av 
den 22 december 1994. Counterfeitförordningen är vidare kompletterad med 
kommissionens implementeringsföreskrifter, (EG) 1367/95 av den 16 juni 1995. 
Föreskrifterna är direkt tillämpliga i Sverige och implementerades genom  67-70 §§ i 
tullförordningen (2000:1306) och 7 kap. tullagen (2000:1282. )  
55 7 kap. 5§ tullagen och 22 kap. 7 § tullordningen. 
56 Counterfeitförordningen art. 3 (1) och Tullverkets tillämpningsföreskrifter HMT 
2002:66, pt 3.1.  
57 Bengtsson & Lyxell, s. 64 f. 
58 Se bla. TRIPs artikel 50.1 b, där det framgår att de ”rättsliga myndigheterna skall vara 
behöriga att besluta om snabba och effektiva interimistiska åtgärder för att bevara bevisning 
av betydelse för det påstådda intrånget”.  
59 TRIPs, art. 50.2., PL 59 a – g §§. 
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patenthavaren vill få intrånget prövat.60 Då uppsatsen behandlar prövning 
vid tvistemål kommer en närmare redogörelse för förfarandet därför inte att 
företas.  
 
Interimistiskt förbud innebär enligt PL 57 b § andra stycket, att domstol vid 
utdömande av vite kan förbjuda den som gör sig skyldig till patentintrång att 
fortsätta med handlingen. Det innebär att patenthavaren kan få ett snabbt 
och effektivt upphörande av ett pågående intrång. Ett yrkande kan ske 
självständigt61 eller i samband med talan om slutligt förbud enligt 
rättegångsbalkens 15 kap.  vilket behandlar processuella förutsättningar för 
säkerhetsåtgärder som  kan vidtas vid tvistemål. RB 13 kap. 3 § reglerar när 
yrkande om vitesförbud senast kan framställas. Bifalls talan om 
interimistiskt beslut kan sökanden, inom en månad från dagen då det 
interimistiska beslutet meddelades, väcka slutlig talan. Yrkandet skall då gå 
ut på att få ett verkställbart beslut eller erhållande om dom.62 EG-domstolen 
slog fast genom avgörande i NJA 2007 s. 431 (om varumärkesintrång) att 
det inte är en förutsättning för att meddela interimistiskt förbud att det 
påstådda intrånget pågår, utan att det är tillräckligt att intrång har skett och 
dessutom är uteslutet att motparten även kan begå intrång i framtiden.    
 
Ett beslut om interimistiskt förbud måste delges motparten enligt reglerna 
för formell delgivning enligt delgivningslagen63 vilket innebär att förbudet 
först blir gällande när delgivningen verkställts. Vid bedömningen om 
utfärdande av interimistiskt förbud ska domstolen göra en proportionell 
bedömning om förbudsyrkandets innehåll och hur det står i relation till det 
påstådda intrånget. Därför måste yrkandet vara klart och preciserat så att 
förbudet inte sträcker sig längre än vad som kan motiveras i det enskilda 
fallet.64 HD uttalade i NJA 2000 s. 435 att om sökanden återkallar sin talan 
om vitesförbud har svaranden inte rätt att få en prövning av målet med stöd 
av RB 13 kap. 5 § första stycket. Vidare uttalade domstolen att parterna inte 
ska ha någon möjlighet att förlikas vad gäller vitets omfattning och 
sanktionering. Vitesbeloppets storlek bedöms av domstolen och ska utgå 
ifrån svarandens ekonomiska situation och därmed fungera i avskräckande 
syfte.65 
 
Viktigt att notera är att ett interimistiskt yrkande bör korrespondera med det 
slutliga yrkandet. Detta innebär att en säkerhetsåtgärd som ett interimistiskt 
beslut medför, inte kan ses som substitut för civilrättsliga påföljder vilka 
                                                 
60 Jmf. PL 59 a §. 
61 RB 15 kap. 7 § med hänvisning till 15 kap. 1 – 3 §§.  
62 Prop. 1980/81:84, s. 235 och RH 1999:131. 
63 RB 33 kap.  
64 Prop. 1985/86:86, s. 41.  
65 Se vidare i NJA 1991 s. 200 och 3 § lag (1985:206) om viten.  
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endast kan verkställas genom dom.66 För att uppfylla förutsättningarna för 
intermistiskt beslut skall patenthavaren visa att (1) det ur objektiv mening 
föreligger sannolika skäl för pågående intrång, (2) att det skäligen kan 
befaras att om intrånget fortsätter kommer detta medföra en sabotagerisk 
eller ett förringande av patenthavarens ensamrätt och (3) att patenthavaren, 
utifrån domstolens skälighetsprövning, ställer säkerhet för den skada som 
kan drabba motparten.67 För en patenthavare med begränsade ekonomiska 
medel finns möjlighet att undgå kravet om ställande av säkerhet enligt RB 
15 kap. 6 §. Av betydelse i detta sammanhang är att patenhavaren inte 
omfattas av beviskravet om att synnerliga skäl måste föreligga för denna 
befrielse.68  
 
Slutligen kan nämnas att patenthavaren förutom genom yrkande om 
interimistiskt vitesförbud kan vidta andra åtgärder vid intrång. Med stöd av 
PL 59 § kan patenthavaren yrka på utlämnande mot lösen, destruering eller 
ändring av intrångsföremål. Nämnda åtgärder kan vara tillämpliga även vid 
motpartens försök eller förberedelse. Domstolen ska härigenom besluta efter 
en skälighetsbedömning om åtgärder skall vidtas. Vid domstolens jakande 
beslut om åtgärder som destruering eller ändring bekostas detta av 
intrångsgöraren.69 Föremål som omfattas av domstolens bedömning är även 
sådana som vars användning i sig kan innebära intrång.70    
 

2.5 Behörig domstol vid patentintrång 

Immateriella rättigheter, däribland patent, omfattas av det industriella 
rättsskyddet.71 Enligt allmänna bestämmelser om domstols behörighet sker 
tvistens prövning där svaranden har sin hemvist.72 Stockholms tingsrätt har 
exklusiv behörighet vid patentintrång, men vid flera patenträttsliga frågor i 
samband med patenttvist73 kan prövning ske av annan allmän domstol, 
allmän förvaltnings-domstol eller Patentbesvärsrätten, vilken prövar 
överklaganden av beslut från Patent- och registreringsverket. Överklaganden 

                                                 
66 Westberg, Bok 1 s. 97.  
67 RB 15 kap. 3 §, Bengtsson & Lyxell, s. 169 ff. Om sabotagerisk i allmänhet, se 
Westberg, Bok  3. Kravet om ställande av säkerhet skall läsas mot bakgrund av UB 3 kap. 
22 § 3 st. vilken innebär att sökanden har ett strikt ansvar för svarandens 
förmögenhetsskada om domstolen fattat ett felaktigt slutligt beslut. Se även Westberg, Bok 
2, s. 103, samt prop. 1993/94:122 s. 49 ff. 
68 Adamsson m.fl. Patentlagen (9 maj 2012), kommentaren till 57 b §, Ansvar och 
ersättningsskyldighet m.m. 
69 SOU 1958:10 s. 339. 
70 Westlander, 1991, s. 79 ff. Se även PL 59 §.  
71 Artikel 22(4) Bryssel I förordningen. Se även Pålsson, kap. 4.5. 
72 RB 10 kap. 1 § och Bryssel I, artikel (2).  
73 SOU 2010:44, s. 409. 
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från Patentbesvärsrätten prövas vidare i  Högsta förvaltningsdomstolen. I 
enlighet med marknadsföringslagen74 kan talan om förbud mot fortsatt 
marknadsföring av t.ex. ett föremål innehållande patentet, som också 
omfattar skadeståndsanspråk vilket ofta innefattar en förbudstalan, väckas 
vid Marknadsdomstolen eller vid Stockholms tingsrätt. Sammanfattningsvis 
kan konstateras att flera tvister gällande immaterialrättsligt intrång 
förekommer vid flera rättsinstanser samtidigt.75 En ytterligare redogörelse 
för problematiken kring rättighetsinnehavarens arbete med att driva flera 
rättsprocesser följer i kapitel 3.6. 
 
Gränsöverskridande patenttvister regleras av Bryssel-konventionen, numera 
ersatt av Bryssel I-förordningen.76 För vissa typer av tvister inom detta 
rättsområde görs frågan om behörig domstol beroende på vilken 
medlemsstat där registrering eller deposition har ägt rum eller begärts, med 
andra ord skyddslandet.77 Artikel 22(4) i Bryssel I-förordningen nämner att 
en domstol utöver den behörighet den har i en medlemsstat också gäller då 
svarande går i svaromål inför denna domstol. Flera tvister faller dock 
utanför artikel 22(4) då till exempel skadestånds- och förbudstalan vid 
patentintrång istället omfattas av artikel 5(3) vilken säger att om tvisten 
avser skadestånd utanför avtalsförhållanden är behörig domstol istället den 
vid den ort där skadan inträffade eller kan inträffa. Rör sig talan om brott 
mot licensavtal skall istället artikel 5(1) om uppfyllelseforum tillämpas.78   
 
Det finns viktiga skillnader mellan nationella lagar som territoriella 
begränsningar, vilka kan leda till frågor om fullgott skydd. EU-domstolen 
har vid flera tillfällen visat till upphovsrättsinnehavarens ”ekonomiska 
konsekvenser” genom att neka honom eller henne skydd. 79 Motiveringen 
kan även vara intressant i fråga om tvister gällande patentintrång.   
 
 

                                                 
74 Marknadsföringslag (2008:486), 47 §, 50 §. 
75 Gör konkurrenten invändning mot gemenskapsvarumärket  innebär detta att processen 
behandlas hos OHIM och, om beslutet överklagas förs tvistemålet vid EU-domstolen och 
tribunalen.  
76 EG nr. 44/2001. 
77 Se även C- 288/82 Duijnstee mot Goderbauer, C-539/03 Roche och  NJA 1994 s. 81. 
78 Hatzidaki-Dahlström, s. 51.  
79 Se vidare C-402/85, Basset mot SACEM och mål C-158/86, Warner Bros mot 
Christiansen. 
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2.6 Några ord om rättsprocessens 
kostnader vid patentintrång 

2.6.1 Rättegångskostnader 

Enligt svensk rätt gäller vid patentintrång att rättegångskostnadernas 
fördelning regleras i RB 18 kap 1 § där huvudregeln säger att den part som 
tappar målet skall ersätta motpartens rättegångskostnader. Enligt nämnda 
balks 18 kap. 8 § skall ersättningen fullt motsvara partens kostnad för 
rättegångens förberedande och talans utförande, jämte arvode till biträde 
eller ombud. Kostnaden ska dessutom ha varit skäligt påkallad för att 
tillvarata partens rätt. I det fall att parterna når en förlikning stadgar 18 kap. 
5 § att vardera parten skall bära sin egen kostnad om inget annat avtalats.  
 
Domstolskostnaderna för uppfinnaren kan för övrigt variera beroende på i 
vilket land tvisten förs. Det kan t.ex. ha stadgats i avtalet att dispyter vid 
frågor rörande intrång ska föras under ett annat lands lag, alternativt att 
behörig domstol är den i svarandes hemvistland80.   
 

2.6.2 Skadeståndets kostnader 

Ett företags möjligheter att få ut skadestånd för ett patentintrång kan spela 
stor roll vid bedömningen om företaget ska driva en rättslig process.  
 
I NIR 2009:2 hävdar författarna Ficks & Groop att straffbestämmelser utgör 
en liten praktisk betydelse när det kommer till patent, jämfört med andra 
immaterialrättsliga områden som upphovsrätt och varumärkesrätt. Vid 
patentintrång utgörs den huvudsakliga sanktionen av skadestånd.81 Av PL 
57 § följer ändå att det är straffbelagt att med uppsåt eller grov oaktsamhet 
begå patentintrång.  
 
PL 58 § stadgar att ersättningens storlek ska bestämmas med hänsyn till (1) 
utebliven vinst, (2) vinst som den som begått intrånget har gjort, (3) skada 
på uppfinningens anseende, (4) ideell skada, och (5) patenthavarens 
intressen av att intrång inte begås.  
Som tidigare nämnts kan små och medelstora företag ha problem med att 
genom domstolsprocess kräva ut skadestånd vid patentintrång. Det förefaller 
vara sällsynt att ersättningen döms över 100,000 EUR, eller ca. 1 000,000 
                                                 
80 Jmf. om lagval genom avtal stadgas i förordning nr 593/2008/EG om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (Rom I). 
81 Ficks & Groop, NIR 2009:2, s. 126 f. 
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SEK82, samt att rättegångskostnaderna i första instans i genomsnitt ligger på 
120,000 EUR, eller ca. 1 200,000 SEK. Domstolskostnaderna dedikeras 
oftast till den förlorande parten med 100% enligt den generella regeln att 
förloraren betalar rättegångskostnaderna.83 En reservation görs dock för hur 
kostnaderna fördelas vid partsförlikning.  
 
Om intrånget skett i god tro utgår skadeståndet i den mån det är skäligt och 
kan i så fall innefatta uteblivna licensavgifter som borde utgått om licens 
hade upplåtits.84 Har intrånget skett av oaktsamhet eller med uppsåt måste 
rätighetsinnehavaren visa att ytterligare skada föreligger. RB 35 kap. 5 § 
anger att rätten får uppskatta skadan till ett skäligt belopp när frågan rör en 
redan inträffad skada och svårigheter föreligger i bevisföringen, eller om 
kostnaderna för bevisningen inte står i rimlig proportion till den uppstådda 
skadans storlek, alternativt om skadeståndsanspråket utgör ett mindre 
belopp.  
 
Inom de flesta av EU:s medlemsstater beräknas skadeståndet efter den 
uteblivna vinst rättighetsinnehavaren skulle fått om intrång ej skett.85 Vid 
framgång i målet kan kompensation för rättegångskostnaderna utdömas. I 
tvister om immateriella rättigheter framkommer dock komplexiteten i att 
beräkna skadeståndet utifrån utebliven vinst och beräkningsmetoderna 
skiljer sig åt markant. Ofta följer andra negativa konsekvenser än endast den 
uteblivna profiten. Den uppfattning som har framförts är att 
rättighetsinnehavaren sällan kompenseras i tillräcklig mån för andra 
kostnader som vidtagits för att hindra intrånget.86  Förslag riktades redan 
1985 genom prop. 1985/86:86, om att skadeståndets reparativa och 
preventiva funktion bör vidgas så att patenthavaren inte bara ska beviljas 
ersättning för förlorade intäkter, obetalda licensavgifter e.d. utan dessutom 
kan intrånget då innebära en slags personlig kränkning så att 
rättighetsinnehavaren även därigenom kan erhålla kompensation.87 
 
En parallell kan dras till några andra medlemsländers totala tvistekostnader 
inbegripet utdömda skadestånd, i samband med mål om patentintrång. 
Tyskland ligger på topp bland EU:s innovationsstarka medlemsstater när det 
kommer till totala tvistekostnader för patent, då landet står för praktiskt 
                                                 
82 Sveriges riksbank,valutakurs hämtad från  januari 2006. Vid denna tidpunkt motsvarade 
1 EUR, 9.138 SEK. Se vidare på www.riksbank.se. Notera att kompletterande information 
inte har kunnat inhämtas från Svenska Skiljedomsinstitutet, varför statistiken endast ger en 
fingervisning om hur avgörandena utfaller. 
83 CJA Consultants Ltd. (2006), s. 24, 30. Notera att informationen är från 2006 varför 
summorna ska bedömas som ungefärliga. RB 18 kap. 1 §. 
84 Ds 2007:19 s. 276.  
85 Brohm & Dixon m.fl., s. 6 f. 
86 Ax & Gustafsson m.fl., s. 51. 
87 Prop. 1985:86/86 s. 31.  
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taget mer än hälften av tvisterna inom EU. Efter Tyskland följer 
Storbritannien och sedan Nederländerna. Däremot toppar Storbritannien vid 
beräkningen av utdömt skadestånd per patent som förklarats giltigt och är i 
kraft. I Sverige kan det noteras att skadeståndsersättningen per patent hålls 
relativ låg i förhållande till de andra medlemsstaternas utdömda 
skadestånd.88 I propositionen från 1985 föreslogs vidare att i de fall 
rättighetshavaren är en juridisk person skulle alternativet till kränknings-
ersättning utgå i form av företagsbot.89 En parallell kan dras till 
Storbritannien där det föreslogs redan år 2009 genom fallet Collins, att 
juridiska personer och inte bara privatpersoner ska få ersättning för 
försvårande skador/kränkning, s.k. aggravated damages, vid exempelvis 
patentintrång. Tidigare har företag inte ansetts möjlighet att begära 
ersättning för kränkning.90 En kränkningsersättning skulle på så vis öka 
rättighetsinnehavarens chans att få ut ersättning för andra kostnader än bara 
förlorade intäkter i samband med patentintrång. 
 
Enligt patentlagens specialpreskriptionsbestämmelse i 58 § tredje stycket 
föreligger en femårig preskriptionstid för skadeståndsanspråk. Det kan 
därför innebära att patenthavaren vid mycket långvariga rättegångar kan 
behöva tilläggsstämma för skada som uppstått under rättegången för att inte 
gå miste om rätt till ersättning.91  
 

2.7 Obalans mellan stora och små företag 

Det är vanligt i dag att patenterade innovationer som bedöms representera 
betydande värden, drabbas av rättsliga tvister.92 En enskild uppfinnare och 
innovatör har ofta svårt att ensam hävda ensamrätten, vilket leder till att 
intrånget riskerar underminera vidare utveckling av innovationen. Patentet 
blir ofta mer eller mindre ”rättslöst” för det lilla och medelstora företaget, då 
företaget som patenthavare inte har resurser att kunna försvara det,93 även 
om det skulle kunna väntas vinna en tvist.94  
 
Enligt en, inom EU företagen undersökning har två tredjedelar av små- och 
medelstora företagare i Sverige och Europa haft erfarenheter av att andra 
försökt kopiera deras patenterade innovationer.95 För 21 % av företagen 

                                                 
88 Se Tabell 1. Bilaga A. 
89 Jmf. prop. 1985/86:26.   
90 Se Collins Stewart Ltd and another v. Financial Times Ltd [2005] EWHC 262 (QB). 
91 Von Heidenstam, NIR 2000 s.132 f. 
92 Swedish ICT, Affärsplan Statens Patentpartner Sweden AB, s. 5. 
93 Swedish ICT, Affärsplan Statens Patentpartner Sweden AB, s. 5.  
94 Ax & Gustafsson m.fl., s. 50 f.   
95 Kingston, s. 9 
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innebar intrången allvarliga konsekvenser. Då ett stort företag inkräktar på 
ett litet företags patent, har det i allmänhet resurser att direkt tillverka och 
marknadsföra komponenten eller produkten omedelbart. Var dag som det 
stora företaget kan skjuta upp en dom efter ett litet företags 
stämningsansökan, kan detta innebära en förtjänst för det stora företaget. 
Enligt den nyss nämnda undersökningen var det i mer än 26 % av 
intrångsfallen mycket större intrångsgörande företag. I en tredjedel av fallen 
handlade det om företag av motsvarande storlek.96 För 13 % av de 
tillfrågade patenthavarna var rädslan för rättsprocesser väldigt stor och för 
37 % var den signifikant.97 23 % av företagen fick ett avgörande innan de 
nådde till domstolsavgörande, 21 % tog sig till rättegång och hälften av 
dessa överklagade domstolens beslut.98  
 
Även om patenten i en domstolsprocess slutligen skulle anses giltiga och 
intrång fastställs, så kan förseningar innebära att de stora företagen har 
tjänat mer under tiden än vad de sedan utdöms att ersätta i skadestånd.99 Det 
förekommer även att stora företag utnyttjar sin makt för att skrämma 
småföretagare att inte försöka hävda sina patent, för att de då skulle riskera 
ohållbara rättegångskostnader.100  
 
När ett litet företag anser att ett större företag gör sig skyldigt till 
patentintrång måste företaget göra en strategisk bedömning rörande vilka 
processuella åtgärder som ska vidtas. Valet står mellan kostsamma 
civilrättsliga åtgärder och billigare men å andra sidan mer tidskrävande 
straffrättsliga åtgärder.101 Företaget kan också välja att tillgripa utomrättsligt 
förfarande t.ex. skiljeförfarande, med detta krävs att motparten är med på ett 
sådant förfarande. 
   
Då uppsatsen behandlar civilrättsliga mål där uppfinnaren gör anspråk på 
ekonomisk ersättning för skada, utesluts diskussion om straffrättsliga 
åtgärder hädanefter.102 För ett rättsligt förfarande krävs att företaget har 
resurser att driva sin talan. En avgörande fråga vid patentintrång som ett 
företag måste ta ställning till är således vilken slags rättslig process företaget 
vill föra. Vid rena avtalsbrott kopplat till patentet, som t.ex. utnyttjande av 

                                                 
96 Kingston, s. 9, Statistiken är hämtad från ett utsänt frågeformulär till 4000 små och 
medelstora företag inom EU under perioden 1994-1997. 
97 Kingston, s. 9 och 32. 
98 Ibid., s. 33, 39 och 41. 
99 Ibid., s. 39. 
100 Ibid., s. 41. 
101 Ibid., s. 71. 
102 En reservation görs dock för de fall där skadeståndsanspråk kan grundas på straffrättsligt 
förfarande.  
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företagshemlighet eller brott mot licensavtal103, kan inte immaterialrättsliga 
sanktioner vidtas.104 Bevisläget kan därför vara avgörande vid talan gällande 
intrång om hur stämningsansökan ska utformas.105  
 

2.8 Sammanfattning  

Syftet med detta kapitel är att dels svara på frågan om konsekvenserna vid 
patentintrång av produkter och uppfinningar, dels ge en övergripande 
introduktion till problematiken kring hur ett företag som blivit föremål för 
patentintrång kan få ut skadestånd för den uppstådda skadan.  
 
Det kan konstateras att intrång  i en patenträttighet kan kräva en god 
ekonomi hos ett litet och medelstort företag, för att rättegångskostnader ska 
kunna finansieras och även uppfylla kravet om ställande av säkerhet för 
svarandes förlust om talan inte skulle bifallas av domstolen. Ett intrång 
medför för en stor andel företag allvarliga risker i fråga om ekonomisk 
styrka som företagens storleksskillnader kan innebära.  
 
Straffrättsliga åtgärder kan vidtas men dessa kan ur ett företagssammanhang 
sällan ses som attraktiva då den långa handläggningstiden innebär stora 
nackdelar för patenthavaren. Vidare måste ett ställningstagande ske 
beträffande hur talan ska föras, om det är straffrättsligt eller civilrättsligt. 
Talan om patentintrång kan innefatta andra frågor som brott mot 
sekretessavtal, brytande av företagshemlighet, illojal konkurrens och därför 
kan konsekvensen bli att talan måste föras vid flera domstolar samtidigt om 
samma patent.    
 
Beträffande själva skadeståndets beräknande, kan det noteras att 
beräkningsmetoderna skiljer sig åt från land till land och domstol till 
domstol, varför det på förhand kan vara svårt för någon som blivit föremål 
för intrång att räkna ut möjligheterna till skälig ersättning.  

                                                 
103 (Notera dock att varumärkeslagen 34 § 2st. innehåller regler om licensavtal där 
licensgivaren i relation till licenstagaren kan åberopa rättigheter som är knutna till 
varumärket om avtalet överträds).  
104 Se t.ex. Hovrätten över Skåne och Blekinges mål Ö 281-01, och NJA 1997 s.109. 
105 Bengtsson & Lyxell, s. 61f. 
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3 Tvisteförfaranden 

3.1 Inledning 

I svensk domstol står flera alternativ till buds vid tvist om patentintrång då 
en part önskar avgöra frågan rättsligt. Små och medelstora företag har dock 
som behandlats i kapitel 2, ofta svårigheter att ekonomiskt och tidsmässigt 
driva process(er) genom allmänt domstolsförfarande. De alternativa 
tvistlösningsformerna i detta kapitel kännetecknas av att de utgör 
samförståndslösningar. Kapitlet avslutas med viss rättspolitisk kritik som 
riktas mot nuvarande domstolssystem ifråga om patenttvisters handläggning 
och prövning.  
 

3.2 Tvistemålsprocessen – dyr och 
utdragen 

Den ordinära tvistemålsprocessen tar ofta lång tid. Den höga 
arbetsbelastningen för domare, prioritering av brottmål och familjemål samt 
andra ärenden av förturskaraktär är några faktorer som gör att civilrättsliga 
tvister får vänta i domstolarna. Svaranden kan också ha ett intresse av att 
medvetet fördröja handläggningen genom att göra sig otillgänglig eller 
motarbeta processen på olika sätt. Vidare kan förhandlingar skjutas upp eller 
ställas in på grund av att ett vittne är sjukt eller bortrest.  Vad gäller 
patentmål avgjordes huvvuddelen i tingsrätt först efter 41,7 månader enligt 
den s.k. Målutredningen.106 Europadomstolen har i åtskilliga domar under 
de senaste åren konstaterat att Sverige utifrån Europakonventionens artikel 
6.1, kränkt rätten till domstolsprövning inom skälig tid.107 De svenska 
processprinciperna om muntlighet108, omedelbarhet109 och koncentration110 
innebär att processförfarandet och dess handläggning därefter måste 
anpassas till dessa principer, t.ex. om svaranden gör sig otillgänglig, vilket 
kan resultera i att tidsfördröjningen följer som konsekvens.111  

                                                 
106 SOU 2010:44, s. 272. 
107 Se NJA 2005 s. 462, Klemeco Nord AB mot Sverige 19 december 2006 och Wassdahl 
mot Sverige 6 februari 2007. En närmare redogörelse förs även i betänkandet SOU 2008:16 
-  Förtursförklaring i domstol s. 37 ff. och 70 f. 
108 46:5 Rättegångsbalk (1942:740),(RB). 
109 30:2 RB, med undantag 46:7 RB, se även prop. 2004/05:131, s. 81. 
110 46:11 RB, se även prop. 2004/05:131, s. 81. 
111 SOU 2007:26, s. 166. Jmf. prop. 2004/05:131 s.81 där regeringen uttalade att 
grundprinciperna garanterar förutsättningarna för riktiga avgöranden och att fri 
bevisvärdering sker på bästa sätt. 
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3.3 Alternativa tvisteförfaranden  

3.3.1 Allmänt om tvistlösning i 
immaterialrättsliga sammanhang 

I flera fall kan ett patentintrång som hanteras av allmän domstol resultera i 
stora kostnader för rättighetsinnehavaren. Speciellt gäller detta när 
processen måste drivas i olika domstolar på grund av att flera konkurrenter 
begått intrång, att andra rättsliga frågor är kopplade till patentet och 
patentintrånget, alternativt att intrånget sker i olika länder. En möjlighet som 
kan bli billigare och mindre tidskrävande är s.k. alternativ tvistlösning. Med 
alternativa tvistlösningsmetoder avses alla andra former för tvistlösning än 
den som försigår i allmän domstol. 
 
Eftersom alltfler tvister om patentintrång har global karaktär, med parter 
från flera länder, riktas kritik mot att enskilda nationers handläggning av 
patenttvister med stöd av internationellt immaterialrättsligt regelverk skulle 
vara effektivt långsiktigt.112 Det finns förslag om att en exterritoriell 
tillämpning av immaterialrätt istället skulle innebära att staterna kan vidga 
bedömningsunderlaget vid t.ex. patentintrång, för att även uppmärksamma 
rättsfall och fakta baserade på andra länders förfaranden. En annan lösning 
som föreslås kan vara ett system med enhetliga rättigheter gällande över 
hela världen. Ett sådant system skulle troligtvis inte kunna träda ikraft som 
ett effektivt system för rättegångsprocesser, eftersom det kan vara mer 
önskvärt med möjligheten att tillåta länderna skräddarsy sina lagar efter 
individuella behov och möjligheter att utforma patenträtt.113 Tillämpningen 
involverar internationell privaträtt där civil law- och common law-domstolar 
har en betydande auktoritet och skulle även kunna innebära ett utökat 
praktiskt närmande av ALI/UNIDROIT-principerna.114 
 

3.3.2 Skiljeförfarande 

Att nyttja möjligheten till skiljeförfarande är den vanligaste metoden vad 
gäller alternativ tvistlösning.115 Förfarandet kräver avtal mellan 
tvisteparterna, d.v.s. att de kommit överens om en skiljeklausul enligt vilken 
tvisten ska avgöras av en eller flera skiljemän eller en skiljenämnd.116 Vid 
ett skiljeförfarande är parterna solidariskt ansvariga för 
                                                 
112 Leible & Ohly, s. 29. 
113 Ibid., s. 29.  
114 Ibid., s. 29, Se även ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure. 
115 Ax & Gustafsson m.fl., s. 43.  
116 Lag (1999:116) om skiljeförfarande 1 §. 
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skiljedomskostnaderna och skall betala en skälig ersättning för 
skiljemännens utlägg och arbeten.117 Själva bestämmandet av 
skiljenämndens ersättning skall vid institutionella skiljeförfaranden 
fastställas av berört institut.118 Parternas solidariska ansvar för 
skiljemännens ersättning innebär, om parterna inte kommit överens om 
annat, att skiljemännen på begäran av ena parten kan förplikta motparten att 
betala ersättning för partens kostnader och i övrigt avgöra hur ersättningen 
till skiljemännen skall fördelas slutligen.119 Vid skiljeförfarande får parterna 
en mera vidsträckt befogenhet att ordna med hur förfarandet ska gå till. 
Processen ska vara opartisk, skyndsam och ändamålsenlig. Skiljedomen har 
rättskraftsverkan som en dom från allmän domstol. I fråga om möjligheten 
att verkställa en skiljedom mellan parter i olika länder gäller 1958 års New 
York- konvention om erkännande och verkställighet av utländska 
skiljedomar och skiljeavtal, samt anslutning till Genévekonventionen.120 
Detta innebär att internationella domar kan verkställas på ett effektivt sätt.  
 
Frågor har väckts om varför inte fler internationella patenttvister handläggs i 
skiljeförfarande enligt Internationella Handelskammarens regler. 
Argumenten är att det skulle vara mer tidseffektivt, att parterna då kan 
tillföra processen hög expertkompetens rörande framförallt den teknik som 
patentet omfattar samt att kostnaderna kan hållas nere i viss mån.121 Det 
finns statistik som har visat att skiljeförfarande inte alltid  kan lämpa sig för 
företag där parterna har obalancerade ekonomiska styrkeförhållanden. 
Statistiken visar på att företag framförallt tillämpar skiljedomsinstitutet i de 
fall när parterna är jämnstora.122 En viktig anledning till varför parter väljer 
allmän domstol är att en prövning av patentets giltighet endast kan göras av 
domstol.123  
 
EPO (European Patent Organisation) har föreslagit att giltighet av patent 
även ska kunna prövas av skiljedomstol.124 Europeiska Unionens 
kommission (härefter kommissionen) konstaterade dock redan 1981 att 
frågan om ett patents giltighet får avgöras av medlemsstaterna själva och 
                                                 
117 Ibid., § 37. 
118 Nationella regler och internationella regler om detta stadgas utöver i lag och 
skiljeförfarande även i RSH § 43 andra stycket (Skiljedomsregler för Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut (RSH) (2010) ) , ICC Rules of Arbitration (ICC-RoA) 
art 31.1 samt Rules of Arbitration of the London Court of International Arbitration (LCIA-
RoA) art 28.1.  
119 Lag om skiljeförfarande 42 §. 
120 Lindell, s. 142.ff.  
121 Kingston, s. 44 f. 
122 Ibid., s. 46.  
123 Ibid., s. 44-46. Det kan även noteras att World Intellectual Property Organization 
(WIPO) har fört upp ett skiljedoms-institut men det har använts i ett trivialt antal fall. 
124 Ibid., s. 11, med hänvisning till; EPO Working Party on Litigation, recommendation of 
16.06.2000, WPL/9/00 ADD. 1. Rev.2 e. 



 30 

detta gäller fortfarande.125 I doktrin framhävs att det kan vara möjligt att 
genomföra ett obligatoriskt skiljedomsinstitut om nationerna själva 
inkorporerar obligatoriet i linje med Pariskonventionen och vilkoren i 
TRIPS-avtalet.126 På så vis skulle även frågan om ett patents giltighet även 
kunna prövas vid skiljeförfarande.  
Rent praktiskt kan skiljedomsavgöranden vara attraktiva för företag 
eftersom de kan vara mer tidseffektiva än vissa förfaranden vid allmän 
domstol. För små och medelstora företag kan förlorad tid vara mer skadligt 
vid patentintrång än de förlorade intäkterna i sig.127  
 

3.3.3 Medling genom domstol 

Medling innebär att en medlare förmår parterna till en överenskommelse. 
Bland annat kan medling vara lämpligt när t.ex. ett patentavtal ligger till 
grund för tvisten. Den senaste ändringen128 i rättegångsbalken med nya 
regler om förlikning efter införande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv129, samt särskild medling i hovrätt, innebär att tingsrätten numera är 
skyldig att ta ställning till om en förlikning kan ske genom medling130. 
Medling ska bedrivas med snabbhet och om det drivs av Stockholms 
Handelskammares medlingsinstitut, skall förfarandet vara avslutat inom två 
månader.131 Fördelar med medling är att preskriptionstider och talefrister 
inte ska löpa under en pågående medling.132 Vidare gäller att medlaren har 
tystnadsplikt. En annan fördel är att tingsrätten kan förklara 
medlingsöverenskommelsen verkställbar.133 Genom medlingsförfarandet i 
domstol undviks ett mer tidskrävande och kostsamt domstols- eller 
skiljeförfarande och parterna kan därigenom få tvisten slutbehandlad.134 I 
samband med 1987 års lagändringar135 uttalade departementschefen att 
medlingsförfarandet bör reserveras för de mål som kan befaras kräva stora 
resurser inom det ordinära domstolsförfarandet. Det innebär att tvister om 
rena rättsfrågor inte är lämpliga för medling, likaså gäller detta tvister där 
yrkanden, bevisning och grunder inte kan preciseras utan större svårigheter. 
Däremot bör ett medlingsförfarande framförallt bli aktuellt när tvisten kan 
                                                 
125 C-144/81, Keurkoop mot Nancy Kean. 
126 Kingston, s. 50.  
127 Kingston, s. 67f. 
128 Genom lag (2011:861) om ändring i rättegångsbalken. 
129 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG. 
130 RB 42 kap. 17 § 2 st.  
131 SOU 2007:26, s. 66. 
132 Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister, 6 §. 
133 Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister (2011:860), § 3. Jfr prop. 2010/11:128, Jfr 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter 
på medling på privaträttens område. 
134 Prop. 2010/11:128 s. 80, se även NJA II 2011:10.  
135 Prop. 1986/87:89 s. 207. 

http://zeteo.nj.se.ludwig.lub.lu.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1942q740x_lopnr5
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antas bli mycket tidsödande, eller när bevisningen är omfattande. En fördel 
med medling är slutligen att det är en friare handläggningsform som även 
parterna var för sig eller gemensamt kan ta intitiativ till och öppnar upp för 
parterna att även diskutera andra rättsförhållanden än det instämda.136       
 

3.3.4 Förlikning 

Med förlikning menas att parter i dispositiva mål når en överenskommelse 
utan att huvudförhandling hålls. Därav följer att käranden återkallar sin 
talan, eller delar av den och målet kan i vissa fall skrivas av i sin helhet.137 
Om parterna så önskar kan förlikningen stadfästas genom dom138. Detta kan 
vara aktuellt om förlikningsavtalet innehåller en exekutionstitel eller om 
parterna önskar ett rättskraftigt avgörande. Det finns flera fördelar med 
förlikning, bl.a. att förfarandet blir snabbare och billigare än vid ordinär 
domstolsprövning. Att tvister leder till förlikning är relativt vanligt då 
närmare 60% av tvistemålen leder till överenskommelse mellan parterna.139 
Finns stark bevisning om att intrång försigår kan en motpart visa större vilja 
att nå förlikning än att belasta företaget med rättegångskostnader.140 En 
snabb förlikning håller vanligtvis rättegångskostnaderna nere, men om 
tvisten rör stora belopp kan chanserna att nå förlikning vara mindre.141 
 
Rätten har en obligatorisk plikt att undersöka och aktivt verka för 
möjligheten att parterna kan nå en förlikning, med hänsyn till målets 
beskaffenhet och parternas inställning.142 Rätten kan vidare pröva 
förlikningsavtalets innehåll så till vida att det överensstämmer med gällande 
rätt och att avtalet avser den sak tvisten rör. Det får heller inte finnas 
anledning till att domen undanröjs på grund av domvilla utifrån att avtalet 
innehåller oklarheter.143  
 
Avsikten med domstolens förlikningsarbete är inte att få parterna att känna 
sig tvingade till att gå med på förlikning som då kan innebära att de måste 
ge efter sin rätt. Uppger en part att han eller hon avser att få saken prövad, 
bör inte domstolen pressa denna part ytterligare eller utöva påtryckning för 
att få parten att godta ett framlagt förlikningsbud.144 I framförallt 

                                                 
136 Se Fitger, Rättegångsbalken, (9 april 2012, Zeteo), kommentaren till 42 kap. 17 § andra 
stycket.  
137 Fitger, Rättegångsbalken, (9 april 2012, Zeteo) kommentaren till 17 kap. 6 §.  
138 Domen är verkställbar med stöd av UB 3 kap. 1 §.  
139 Lindell, s. 275 f.  
140 Bengtsson & Lyxell, s. 206.  
141 Lindell, s. 278.  
142 RB: 42:6 2 p. 5., 42:17. Lindell, s. 278.  
143 Fitger, Rättegångsbalken, (9 april 2012, Zeteo) kommentaren till 17 kap. 6 §.  
144 Prop. 1986/87:89 s.112.  



 32 

affärstvister kan det finnas processekonomiska skäl som ändock talar för att 
rätten bör påpeka de ekonomiska fördelarna med en förlikning, likaså för att 
möjliggöra parternas framtida och fortsatta relationer.145 En förlikning kan 
stadfästas enligt RB 17 kap. 6 § och får då rättskraftsverkan. Om parterna 
förliks stadgar RB 18 kap. 5 § 3 st. att kostnaderna ska kvittas mellan 
parterna och om inget annat har avtalats.146 
 
Ett förlikningsavtal kan lämpligen utgöras av följande klausuler147:  
 

- Intrångets omfattning  
- Motpartens skyldighet att upphöra med intrång, respektera patenthavarens 

rättigheter och vidta proaktiva åtgärder 
- Vitesklausuler  
- Fortsatt hantering av produkter som utgör intrång 
- Upplysningar om intrångsgörarens leverantörer och kunder 
- Korrigerande och kompenserande åtgärder 
- Patenthavarens revisionsrätt och materiell edition av intrångsgörarens 

verksamhet och bokföring 
- Skadestånd och kostnadsersättning till patenthavaren  
- Sekretess om bl.a. avtal som kan utgöra företagshemligheter och om 

förlikningsavtalet som sådant 
- Frågan om utstående förlikningsfrågor finns eller om slutlig förlikning 

föreligger 
- Prorogationsklausul om att t.ex. framtida tvister prorogeras till 

skiljeförfarande eller Stockholms tingsrätt 
- Härrörande konkurrensrättsliga aspekter till patenthavarens rättigheter, 

t.ex. konkurrensrättsligt tillåtna eller otillåtna samexistensavtal. 

 

3.4 Företags utsikter till rättshjälp vid 
patenttvist 

Efter 1997 blev möjligheten till rättshjälp subsidiär till den 
rättsskyddsförsäkring som idag erbjuds av flera försäkringsbolag till 
näringsidkare.148 Rättskyddet täcker dock endast rättegångskostnader och 
arvoden upp till 75-100 000 kr. Självrisken utgör 20 % av kostnaderna, dock 
som lägst 1000 kr. Rättskydd förutsätter att en tvist har uppkommit. 
Rättsskydd beviljas näringsidkare vilka har tecknat en speciell 

                                                 
145 Prop. 1986/87:89, s.112. Se även Fitger, Rättegångsbalken (16 april 2012, Zeteo) 
kommentaren till 42 kap. 17 §. 
146 Gärde m.fl. s. 207.  
147 Bengtsson & Lyxell, ss. 207 – 218. 
148 Rättshjälpslag (1996:1619) (RhL) 9 §.  
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rättsskyddsförsäkring knuten till sin ansvarsförsäkring. Rättsskyddet täcker 
även utgifter ifall parten tappar målet.149 Trygg Hansa erbjuder rättshjälp till 
småföretagare upp till fem basbelopp men tvister med anknytning till 
patent- eller upphovsrätt ersätts inte alls.150 
Rättshjälp kan i vissa fall beviljas näringsidkare av staten. Rätten till 
rättshjälp för näringsidkare stadgas i rättshjälpslagen (RhL) 13 § och får 
förekomma i undantagsfall med hänsyn till hans eller hennes personliga och 
ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt. De ekonomiska 
förhållandena kan enligt praxis inte utgöra tillräckliga skäl i sig.151 Den s.k. 
Rättshjälpsutredningen föreslog i sitt betänkande SOU 1995:81 att ett 
företag inte under några omständigheter skulle tillerkännas rättshjälp, att 
näringsverksamheten skulle bära kostnaderna för en process. Enligt RhL 8 § 
kan dock staten i vissa fall gå in och bidra till tvistekostnaderna. I 
förarbetena öppnades det dock upp för möjligheter att bevilja rättshjälp om 
det annars skulle anses som stötande eller om verksamheten är nystartad och 
innehavaren inte har hunnit skaffa någon försäkring.152 I avgörandet RH 
1998:57 fastställdes att rättshjälp endast beviljas åt näringsidkare i speciella 
fall. Det blir aktuellt främst vid en mindre verksamhet, där verksamhetens 
omsättning ska ligga under 500 000 kr153 eller om fler än två personer är 
anställda, personliga förhållanden och med hänsyn till omständigheterna i 
övrigt. Vid mer komplicerade rättsfrågor kan Europakonventionen ge stöd 
för beviljande.154 Beträffande angelägenhetens art beror det på utsikterna till 
framgång, tvistens komplexitet och vad det finns för möjligheter att realisera 
anspråket.155 I förarbetena konstateras att det är orimligt om staten bidrar till 
kostnader som inte har samband med den enskildes vardagliga välfärd eller 
större transaktioner.156 Motiveringen till statlig rättshjälp är att det i första 
han ska vara en social förmån för näringsidkare vilken ska ge skydd mot 
”plötsliga och oförutsedda händelser” som påverkar den enskildes 
personliga och ekonomiska angelägenheter.157  
Inom EU finns fördelen att den legala kompetensen mellan EU och staterna 
verkar exklusivt, samverkande eller supplementärt.158 I fallet Johnston 
förklarade domstolen att principen om juridisk kontroll utifrån ”1976 Equal 

                                                 
149 Lindell, s. 523 ff.  
150 För mer information, se www.trygghansa.se. Notera att en reservation görs för att andra 
försäkringsbolag kan erbjuda en produkt som ersätter patent- och upphovsrättsliga tvister.  
151 Göta Hovrätt Ö 1694-09, NJA 1981 s. 873 I, prop. 1996/97:9 s. 127 f. 
152 Ibid., se även prop. 1996/97:9 s. 127 f. och s. 211 f. där det framgår att prövning enligt 
rättshjälpslagen bör göras först efter 9 §, sedan 8 § och slutligen 13 §.  
153 1996 års beräkning i prop. 1996/97:9 s.128. 
154 Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) art. 6 och 13. Jmf. 
Marguerite Johnston mot Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, mål C-222/84. 
155 NJA 2001 s. 274. Högsta domstolen nr. Ö 3867-00, prop. 1978/79:90 s. 162 f. 
156 Prop. 1996/97:9 s. 119 ff, 207 f. 
157 NJA 2001 s. 274. 
158 Craig & Búrca, s. 316.  

http://www.trygghansa.se/
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Treatment Directive159” härstammar från både nationella konstitutionella 
traditioner och från artiklarna 6 och 13 EKMR vilket innebar att detta krav 
skulle tolkas som att det gav rätt till en effektiv hjälp.160 EU-domstolen 
avgjorde i ett mål att principen om effektiv juridiskt skydd i artikel 47 skulle 
tillgodoses genom att det blev möjligt för juridiska och fysiska personer att 
bli beviljade rättsskydd vilket täcker ersättnings-kostnader till advokat samt 
domstolskostnader. Det var upp till nationella domstolar att avgöra 
förutsättningarna för att bevilja rättsskydd vilket utgjorde en oproportionelig 
begränsning av rätten till rättslig prövning.161 
Detta har betydelse ifråga om rättstvister rörande patentintrång, eftersom 
rättshjälp i vissa fall kan vara avgörande för att små företag ska ha råd att 
driva en tvist gentemot en ekonomiskt starkare motpart.  
 

3.5 Fallet Fermigel – ett alternativt 
tillvägagångssätt i allmän domstol 

Det kan i vissa fall finnas tillvägagångssätt för patenthavare att hävda sina 
rättigheter gentemot ett större företag i allmän domstol. Vid ett ordinärt 
domstolsförfarande år 2006, valde en advokatbyrå att tillämpa en kreativ 
lösning för att ett litet företag skulle få kapital att driva en process om 
patentintrång gentemot ett större och ekonomiskt starkare företag. Det stora 
företaget var ovilligt att pröva saken genom alternativ tvistlösning, vilket då 
bygger på frivilligt deltagande av båda parter. För att det lilla företaget 
skulle få råd att driva tvisten i allmän domstol blev lösningen att skapa ett 
aktiebolag, i form av ett joint-venture. Joint-venture-avtalet innebar att ett 
avtal mellan en riskkapitalist och småföretaget upprättades om att bilda 
gemensamt bolag.  
 
Bakgrunden till tvisten rörde sig om brott mot ett sekretessavtal rörande 
patentet mellan L.AB och Arla FoU, där Arla FoU fick ta emot praktisk 
information om ett förfarandepatent för att tillverka en slutprodukt. 
Informationen och patentet hade förts över från Arla FoU till dess 
moderbolag Arla Foods AB, vilket var i strid med avtalet mellan 
uppfinnaren och Arla FoU. Tingsrättskostnaderna som hotade företagets 
fortsatta verksamhet gjorde det omöjligt för det lilla företaget L.AB att 
ensam ta tillvara sin rätt som patenthavare. Företaget ingick då ett joint-
venture i form av Fermigel AB tillsammans med en finansiär. Den nya 
juridiska personen ”Fermigel” väckte talan mot Arla FoU och Arla Foods 

                                                 
159 Council Directive 76/207/EEC. 
160 Case 222/84 Johnston (n 19). 
161 Case, C-279/09 DEB v Bundesrepublik Deutschland.  
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(hädanefter Arla) med påstående att obehörigen ha utnyttjat patentet. Arlas 
invände att metoden redan var allmänt känd.162   
 
I fallet var det uppenbart att röjande av den patentskyddade informationen 
skulle innebära skada för Fermigel/ L.AB eftersom L.AB redan hade ingått 
produktionsavtal med ett konkurrerande företag till Arla. Efter att 
uppfinnaren hade demonstrerat sin uppfinning startade Arla en egen 
produktion enligt förfarandepatentets innehåll, utan att informera 
uppfinnaren. Det blev klarlagt att Arla direkt eller indirekt utnyttjat den 
information som framkommit under demonstrationen och informations-
utbytet mellan parterna. Det yrkade skadeståndet byggde på alternativa 
grunder, dels obehörig vinst, alternativt förlorat täckningsbidrag och skäligt 
vederlag samt allmänt skadestånd. Det kan tilläggas att Fermigel AB var 
villig att nå förlikning, dock utan respons från motparten. Arla lyckades inte 
bevisa att det var en allmänt känd metod under den aktuella tiden, inte heller 
att metoden var känd före avtalets undertecknande, varför Arla ansågs 
uppsåtligen och olovligen ha utnyttjat den information som företaget fick av 
uppfinnaren. Trots att L.AB ansåg att patentintrång förelåg fördes dock talan 
om brott mot sekretessavtal på grund av att det fanns bättre bevisunderlag 
för detta påstående. Tingsrätten bestämde skadeståndet utifrån 
skadeståndslagen163, 11 § lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter, 
och allmänna skadeståndssrättsliga principer vid avtalsbrott.164 Det 
allmänna skadeståndet avsåg att reparera uppkommen skada beräknat utifrån 
ett täckningsbidrag avseende L.AB affärsförhållande med konkurrenten.165 
Beloppet vitsordades av Arla som skäligt i och för sig. Skadeståndet 
utdömdes till 48 miljoner kronor plus vite om 500 000 kr vid var enskild 
tillverkningssats om de skulle röja eller utnyttja Fermigels 
företagshemligheter, samt ersättning för rättegångskostnaderna.166  
 
Joint-venture-avtalet gav finansiären ett 50%-igt ägande i Fermigel. Detta är 
en lösning som var avgörande för tvisten men samtidigt något som olika 
patenthavare kan förväntas ställa sig tveksamma inför. I detta fall fick 
företaget genom upplåtande av patenträttigheten in en investerare med stor 
branscherfarenhet och know-how.167 
 

                                                 
162 Stockholm tingsrätts mål, T 1894-03, samt intervju med uppfinnaren vilken önskade att i 
möjligaste mån få vara anonym i uppsatsen.  
163 Skadeståndslag (1972:207). 
164 Stockholm tingsrätts mål, T 1894-03. 
165  Jmf. prop. 1985/86:86 s. 29–31, 43–45. 
166 Stockholm tingsrätts mål, T 1894-03. 
167 Intervju, C.L.  

http://juridik.thomsonreuters.se.ludwig.lub.lu.se/app/document?stid=se-doclink&doclink=PROP_1985_1986_0086_S_0029&crumb-action=append&crumb-label=SFS+1967%3A837+Patentlag+%281967%3A837%29+PatL&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3Di7E62EB96E7FC2857E040DF0A17655DDD
http://juridik.thomsonreuters.se.ludwig.lub.lu.se/app/document?stid=se-doclink&doclink=PROP_1985_1986_0086_S_0043&crumb-action=append&crumb-label=SFS+1967%3A837+Patentlag+%281967%3A837%29+PatL&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3Di7E62EB96E7FC2857E040DF0A17655DDD
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3.6 Förslag om en reformerad domstol 

I Målutredningens betänkande168 fastslogs att en rättighetsinnehavare kan 
vid en konkurrents kopiering av en produkt tvingas föra minst sex processer 
parallellt och hanteras i nio skilda domstolar. Målutredningen såg därför en 
anledning till att överväga om en ny särskild domstol, eller specialdomstol, 
bör inrättas för att samtliga marknadsrättsliga och immaterialrättsliga mål 
istället ska föras där. På så vis skulle domstolsförfarandet effektiviseras och 
bidra till ökad kompetens genom att flera specialdomstolar slås ihop.169 
Liknande förslag har även förekommit vid tidigare utredningar.170    
 
Professor Ulf Bernitz har i en till Målutredningen ingiven särskild  
Promemoria171 vilken tillkommit på uppdrag av Svenskt Näringsliv, utrett 
den nuvarande situationen för patenträttsliga och andra immateriella 
rättsliga tvister om en såväl förvaltningsrättslig som allmän processordning 
och omfattar två specialdomstolar, Marknadsdomstolen och 
Patentbesvärsrätten. Tvistlösningssystemet innebär enligt Bernitz en 
försvårande eller hindrande kumulation och i flertalet fall kan tvistemål med 
samma grund prövas i olika domstolar. Processandet blir sålunda 
omfattande med långa handläggningstider. Vidare poängterar han att en 
sammanhållen domstol även skulle bidra till ökad EU-rättslig kompetens. 
Han föreslår att Marknadsdomstolen, Patentbesvärsrätten och Svea hovrätts 
avdelningar för immaterialrättsliga mål ska bilda grunden till en ny domstol 
med en kombination av en- och tvåinstanssystem. Genom detta skulle 
effektivitet och koncentration av kompetens frambringas.172 
 
Kommissionen uppmärksammade under början av detta decennium behovet 
av en alternativ tvistlösning i bl.a. patenttvister. År 2002 lades en grönbok 
fram om alternativa förfaranden för tvistelösning både inom civil- och 
handelsrätt.173Avsikten med grönboken var att initiera en remissrunda om 
alternativ tvistlösning. År 2004 lades ytterligare förslag fram till direktiv om 
vissa synpunkter på medling i civilrättsliga tvister.174 Syftet var här att 
förbättra parternas tillgång till tvistelösning genom att uppmuntra till 
medling samt skapa ett bättre samspel mellan sedvanliga 
domstolsförfaranden och medlingsåtgärder. 
   
                                                 
168 SOU 2010:44, s. 412. 
169 Ibid., s. 413 ff. 
170 Se SOU 2001:33, och Åtgärder för bättre konkurrens i Konkurrensverkets rapportserie 
2009:4 samt skrivelser från Svenskt Näringsliv till regeringen t.ex. Ju2008/2611/DOM. 
171 Bernitz, 2011, s. 5. 
172 Bernitz, 2011, s. 43.  
173 KOM(2002) 196 slutlig.  
174 KOM (2004) 718 slutlig.  
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3.7 Sammanfattning 

I ovanstående kapitel har jag redogjort för några av de alternativa 
tvisteförfaranden som kan innebära ett snabbare och billigare resultat än 
tvistlösning i allmän domstol. Genom skiljeförfarande kan parterna bli 
solidariskt ansvariga för rättegångs-kostnaderna. Förfarandet innebär också 
att parterna får större frihet att lägga upp sin process. En internationell 
skiljedom kan relativt verkställas.  
  
Allmän domstol har en skyldighet att söka få parterna att nå en 
samförståndslösning genom förliknings- eller medlingsförfarande. Beslutet 
kan sedan fastställas genom domstolens försorg. Fördelar med dessa 
förfaranden är att de kan ske under sekretess och att parterna i detalj kan 
komma överens om hur framtida ageranden ska ske.  
Det kan noteras att företag i vissa fall kan söka rättshjälp men väldigt höga 
krav ställs för ett godkännande. 
 
Själva rättegångskostnaderna kan beroende på val av tvistlösning utfalla på 
olika sätt. I ett rättsfall belystes hur en joint-venture-lösning kan användas 
för att en småföretagare ska få in kapital, då motparten motsätter sig att lösa 
tvisten genom alternativ tvistlösning. På så vis kunde det lilla företaget få 
ekonomiska resurser att driva en rättslig process vid allmän domstol. 
 
Den s.k. Målutredningen har föreslagit införande av en ny specialdomstol 
för att korta ner behandlingstiden av mål genom kortare instanskedjor och 
uppnå ökad kompetens inom domstolsväsendet gällande immaterialrättsliga 
frågor, så att rättighetsinnehavaren billigare och snabbare ska kunna nå ett 
slutlig avgörande.     
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4 Alternativa metoder för 
konfliktlösning 

4.1 Inledning 

Det är relativt vanligt att tvistlösning sker utanför domstol då det generellt 
är kostsamt att driva en process.175  Europaparlamentet utfärdade den 25 
oktober 2011 en resolution vilken stadgar att alternativ tvistelösning hör till 
”rättvisa för tillväxt” och bör inkludera civil- och handelsrättsliga tvister 
utöver kommissionens förslag om alternativ tvistelösning inriktad mot 
konsumenttvister. Vidare anser Europaparlamentet att miniminormer176 ses 
som en nödvändig ram inom medlemsstaternas rättsordningar för hur dessa 
alternativa tvistlösningsförfaranden ska gå till. Tvistlösningsstöd och 
förhandlingsteknik i medlemsländerna har flera gemensamma inslag men 
skiljer sig ändå avsevärt från varandra. De lagstiftningsåtgärder som nu 
antagits på EU-nivå menar parlamentet kommer underlätta tillämpningen av 
alternativa tvistelösningsförfaranden, speciellt vid gränsöverskridande 
tvister och därmed innebära lägre kostnader och tidsmöda för parterna. 
Vidare påpekar Europaparlamentet att de alternativa tvisteförfarandena ska 
innebära att preskriptionstiden vid skiljedoms och medlingsförfaraden och 
även i andra särskilda situationer ska ha en uppskjutande effekt. Ett 
lågkostnadsalternativ menar parlamentet, får inte leda till ”billig rättvisa” 
utan därför måste systemen utvecklas ytterligare samt att inblandade 
sektorer uppmuntras till ökad finansiering.177 
   
Även om en europeisk patentdomstol (UPC), vilken redogörs för nedan, en 
dag skulle komma att realiseras finns likväl förslag om ett förbättrat 
tvistlösningssystem som ska verka inom den svenska marknaden. I detta 
kapitel behandlas förslag om offentliga stödsystem som lanserats under det 
senaste decenniet och som kan komma att realiseras senare.   
 

                                                 
175 Ax & Gustafsson m.fl., s. 42. 
176 Se vidare i dir. 2008/52/EG.  
177 2011/2117(INI), (Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om alternativ 
tvistlösning i civil-, handels- och familjerättsliga ärenden). Notera att lagförslag om 
alternativ tvistlösning i konsumenttvister lagts fram, se KOM (2011) 793 slutlig, men att 
förslag om lagstiftningsförslag som omfattar handels- och andra civilrättsliga tvister 
fortfarande dröjer.   
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4.2 EU-patent och en ny europeisk 
patentdomstol 

Med ett EU-patent avses i detta kapitel de förslag om enhetliga europeiska 
patent som behandlas av europeiska kommissionen för att skapa enhetliga 
patentskydd inom ramen för den europeiska patentkonventionen (EPC) och 
Lissabonfördraget178. EU-patent skiljer sig från de nuvarande europa-
patenten genom att dessa därmed kommer att utgöra ett enhetligt skydd på 
samtliga medlemsstaternas territorier. En ansökan om enhetligt skydd 
beviljas av the European Patent Organisation (EPO).179 Målsättningen med 
en enhetlig prövning och intrångs- eller ogiltighetsbedömning är att ett 
patent utfärdat av EPO eller ett s.k. nationellt EPO-patent, inte ska bli 
föremål för intrångsprocesser i alla de europeiska länder där patentet kan 
göras gällande, så som det förekommer nu.180  
 
Syftet med ett förstärkt partnerskap mellan medlemsstaterna inom EU är att 
främja innovation genom att öka patentens effektivitet och motverka 
dubbelskapande.181 Avsikten är att patent ska levereras snabbare och 
därigenom bidra till en effektivare tillgång till marknaden för innovativa 
produkter och tjänster. Sökandes kostnader förväntas därmed att minska 
vilket gynnar framförallt små och mikroföretag.182 Vidare hävdas att 
patentdomstolen bör organiseras på ett så effektivt och kostnadseffektivt sätt 
så att det möjliggör en rättvis tillgång till rättslig prövning.183   
 
För närvarande kan ett patentskydd kosta ett företag uppemot 12 500 euro 
endast för patentets validering till ett medlemslands lag, och minst 32 000 
euro för att patentet ska valideras i hela EU.184 Den 27 juni 2011 enades 
EU-rådet om en allmän riktlinje för att skapa två utkast till nya EU-
förordningar om enhetliga patent inom Europa. Den första förordningen 
reglerar ett utökat samarbete om ett enhetligt patentskydd, den andra 
innehåller regler för översättningsarrangemangen för ett sådant skydd. 25 av 
EU:s fördragsslutande stater var deltagande. Förslaget om enhetliga patent 
inom EU innebär ett frivilligt komplement till de traditionella och nationella 
patenten. Ett enhetligt patent ska beviljas av EPO under EPC, och samma 
verkan ges efter patenthavarens begäran. Beträffande kommande 

                                                 
178 http://www.epo.org, och Rådets beslut 2011/167/EU av den 10 mars 2011 om 
bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett enhetligt patentskydd. 
179 KOM(2011) 216 slutlig, s. 2. 
180 Levin, s. 230. 
181 Council of the European Union (2009)2982, Pt 41 ff, se även KOM(2011) 287 slutlig. 
182 KOM(2011) 287 slutlig  s.8, Council of the European Union (2009)2982, Pt 41 ff.  
183 Council of the European Union (2009)2982. Pt.31.  
184 KOM(2011) 216 slutlig, s. 2. 

http://www.epo.org/
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patenttvister så har EU-rådet gjort en tydlig politisk koppling mellan 
införandet av enhetliga patent och skapandet av ett enhetligt system för 
patenttvister.185 Det föreslagna systemet för patenttvister strävar efter att 
vara förenligt med EU-lagstiftningen. En ny europeisk patentdomstol, UPC 
(Unified Patent Court), kommer efter förslag att bestå utav en 
förstainstansrätt, en appellationsdomstol och ett kansli.186 Tillsammans med 
en ny domstol, behandlas en ny EU-förordning om gemenskapspatent (även 
kallat EU-patent). Ett fördjupat samarbete mellan medlemsländerna 
bemyndigades genom rådets beslut (2011/167/EU). Målet är att lansera de 
nya europapatenten redan 2013.187  
 
UPC:s domstolskostnader ska vara rimliga och proportioneliga i förhållande 
till tvisteparternas ekonomi. I undantagsfall kan domstolen besluta att 
parterna bär vardera sina kostnader eller att de fördelas rättvist. På 
svarandens begäran får domstolen kräva att käranden ställer adekvat 
säkerhet för de rättegångskostnader och andra utgifter som svaranden kan 
bli skyldig att bära. Dock kan en fysisk person vilken helt eller delvis saknar 
möjligheter att bära kostnaderna ha möjlighet att ansöka om rättshjälp. 
Förfarandet beslutas sen av domstolen.188 För en småföretagare är det dock 
stränga krav som ska uppfyllas för tillgång till rättshjälp. Grundén 
förtydligar i sin artikel att om mindre företags kostnader för att föra talan 
vid rättegång i UPC framstår som ekonomiskt omöjliga, kommer resultatet 
bli att de slutligen inte anser det värt att skaffa patentskydd.189 
 
I justitiedepartementets faktapromemoria190 välkomnar regeringen förslaget 
till avtal för att upprätta en enhetlig patentdomstol för att en rättssäker och 
kostnadseffektiv rättegång ska främjas. Behandlingen av förslaget har pågått 
under 2011 i regeringen och man väntas nå en överenskommelse under 
våren 2012.191   
 
Trots att det kan komma att bildas en patentdomstol och ett enhetligt 
patentsystem inom EU, inkluderar inte det en ekonomiskt fördelaktig 
lösning för alla patenthavare. Eftersom ett europeiskt patent inte är enhetligt 
utan nationellt bundet,  kan det därför bli nödvändigt att processa i varje 
land där patentskyddet finns.192 För patenthavare innebär ibland 

                                                 
185 SEC(2011) 355 final, pt.5. 
186 Council of the European Union (2008), chap.1.   
187 Se även flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen , KOM(2010) 546 och En integrerad 
industripolitik för en globaliserad tid , KOM(2010) 614. 
188 Council of the European Union (2009)5072 Art. 42 ff.  
189 Grundén, NIR 2010:6, s. 581  
190 Faktapromemoria 2010/11:FPM139. 
191 Ibid., (2.1) och (4.1).  
192 Faktapromemoria 2010/11:FPM139, (1.1). 
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kostnadsfrågan att det redan är omöjligt att ta tvisten till första instans, till 
en svensk tingsrätt. Hur som helst kan det, om man kommer hit i framtiden, 
finnas en möjlighet till rättshjälp för vissa enligt de processrättsliga reglerna 
som föreslås följa en ny europeisk patentdomstol. Som tidigare nämnts är 
kraven höga för att patenthavaren ska beviljas rättshjälp från staten eller 
genom UPC.193  
 

4.3 Förhandsbeslut 

I utredningen för alternativa tvistlösningsformer194 föreslås bland annat 
förhandsbeslut som parter i en dispositiv tvist kan begära istället för ordinär 
rättegång hos en valfri tingsrätt. Förfarandet skulle innebära en 
förhandsbedömning om hur domen skulle förväntas utfalla om den blev 
föremål för en ordinär prövning. I särskilda fall skall möjlighet finnas till 
verkställande. Det innebär ett snabbt, formlöst och billigt förfarande samt 
gör en efterföljande process onödig. Proceduren grundas på att parterna vill 
ha detta förfarande och att rätten finner det lämpligt. Det krävs att parterna 
lägger fram ett begränsat skriftligt material för domaren och argumenterar 
för sin ståndpunkt vid ett kort sammanträde på högst två timmar. 
Avgörandet kommer inte att ha någon rättskraft men utmynnar i ett bifall 
eller ogillande av sökandes talan. Däremot får parterna en uppfattning om 
hur bevissituationen eller rättsläget ser ut med eventuella svagheter i endera 
partens talan, hur rätten ställer sig till tvisten och vem som har bevisbördan. 
En fördel med förfarandet är att det sker under sekretess och kan användas 
för att undvika en ordinär rättegång men samtidigt ge underlag för att istället 
ingå förlikningsförhandlingar. På så vis fungerar det som styrmedel för de 
tvistandes fortsatta agerande. Verkställighet kan ske redan efter tre veckor 
efter förhandsbeslutets meddelande vilket skall ske inom en vecka efter 
sammanträdet. En nackdel är att det inte är möjligt för parterna att få 
ersättning för sina rättegångskostnader.195 
 

4.4 Snabbrättegång 

Med snabbrättegång avses enligt Målutredningens förslag om alternativ 
tvistlösning ett förfarande för framförallt privatpersoner eller små och 
medelstora företag i dispositiva tvistemål.196 Syftet är att privatpersoner och 
små eller medelstora företag ska få ett snabbt, verkställbart och slutligt 
                                                 
193 Prop. 1996:97:9 s 127 f. 
194 SOU 2007:26. 
195 Ibid., s. 239 ff. 
196 SOU 2007:26, ss. 163 ff och 211 ff. 
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avgörande samt endast behöva stå för sina egna rättegångskostnader. 
Processen ska i sin helhet präglas av partsinflytande. Målutredningen 
föreslår att en fristående lag om snabbrättegång skall reglera förfarandet 
eftersom detta förfarande i sitt praktiska utförande kommer att avvika från 
grundprinciperna om muntlighet, omedelbarhet och koncentration. Vidare 
ska rättegångsbalkens bestämmelser tillämpas om inget annat följer av 
lagens lydelse.197 Om det i en immaterialrättslig tvist framställs yrkande om 
vitesförbud blir tvisten indispositiv.198 Målet blir då ett s.k. blandat mål där 
dispositiva och indispositiva frågor handläggs samtidigt, vilket gör att 
snabbrättegång inte blir tillämpligt. Även tvister inom konkurrensrättens 
område är vanligtvis indispositiva men kan innehålla dispositiva moment 
som t.ex. ett avtal vilket visar sig oförenligt med tvingande 
konkurrensrättsliga regler. Här kan parterna förlikas om att viss ersättning 
ska betalas för de marknadsbrott som förekommit. Det blir i vissa 
sammanhang därför möjligt att göra en uppdelning så att de dispositiva 
frågorna prövas var för sig.199 Somliga måltyper kräver dock en särskild 
sammansättning av domstolen. Stockholms tingsrätt är t.ex. exklusiv 
domstol i patenträttsliga mål, konkurrensmål och marknadsföringsmål.200 
Dessa frågor ska enligt Målutredningens förslag inte tas upp i det alternativa 
förfarandet, vilket betyder att patenttvister inte kommer att prövas genom 
snabbrättegång.    
 

4.5 Patentförsäkring 

Svenska Uppfinnareföreningen tillhandahöll från år 1981 till år 1995 en 
patentintrångsförsäkring för sina medlemmar vilken täckte processkostnader 
upp till två miljoner kronor per tvist. Försäkringen sträckte sig som längst 
till att gälla patent inom Västeuropa. Den upphörde på grund av två 
förlorade mål vilka resulterade i att försäkringsgivaren såg försäkringen som 
olönsam. Till försäkringen var kopplat en patentkommitté som skulle 
godkänna de försäkringsfall där utsikterna att vinna i domstol var goda. 
Under perioden gick kommittén igenom ca 50 ärenden, av vilka 20 
godkändes som försäkringsärenden.201 Efter att Uppfinnareföreningens 
försäkring upphört gjorde NUTEK en utredning år 1997 baserat på 
kommissionens grönbok202, om en ny möjlig försäkringslösning. Det visade 
sig att det skulle krävas ett baskapital om 29 miljoner kronor efter 

                                                 
197 SOU 2007:26, s. 163.  
198 Se NJA 2000 s. 435.  
199 SOU 2007:26, s. 165.  
200 Se DV-rapport 2003:4, s. 26. 
201 VINNOVA 2003, s. 9 f.  
202 KOM(97), 314 final.  
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Finansinspektionens krav, för att en ny försäkring skulle kunna godkännas. 
Den enskilda försäkringen skulle då täcka kostnader upp till två miljoner 
kronor. Syftet var att skapa en privat aktör som administrerade 
kundkontakten. Försäkringen skulle för övrigt vara obligatorisk för alla 
patenthavare. Regeringen utsåg senare en förhandlingsman vilken skulle 
arbeta för att etablera en försäkringslösning, men utan resultat.203 
De internationella patentförsäkringslösningar som finns erbjuds av 
amerikanska bolag och bolag med anknytning till Lloyds i London. Premien 
baseras på försäkringens omfattning och avgörande är då oftast typen av 
överträdelse så att patentägaren kan skyddas vid intrång och få tillgång till 
erforderligt försvar vid patentintrång. Försäkringen ska också möjliggöra för 
patentägaren att själv utöva intrång i andra patent som t.ex. utgör en 
blockerande funktion på marknaden, samt begära stämning av 
intrångsgörare för att pröva det egna patentets giltighet. En känd uppfinnare 
i Storbritannien betalar 750,000 kr per år i försäkringspremier och anser att 
summan är fullt acceptabel då hon segrat i flera rättstvister tack vare 
försäkringen.204 I Japan finns en gemensam försäkringspool för patent där 
alla försäkringsbolagen är involverade.205 Precis som i Sverige är 
skadestånden i Japan relativt låga. I USA däremot ligger skadestånd på 
300% över beräknad skadeersättning.206 Där tillämpas en typ av 
straffskadestånd, punitive damages, vilket ska verka avskräckande för 
skadegörare. I kontraktuella dispyter tillämpas endast sanktionen när endera 
parten förfarit illojalt.207 Skadeståndet beräknas generellt i flera stater efter 
skadevållarens förmögenhet varför skadesummorna varierar från fall till 
fall.208 En part skulle dock ha svårt att få straffskadeståndet accepterat av en 
europeisk domstol då det troligtvis antas strida mot ordre public.209 
 
Som det ser ut idag är det svårt att skapa kommersiell lönsamhet i en svensk 
eller europeisk patentintrångsförsäkring.210 Ett problem som har uppstått 
under Sveriges medlemskap i EU är att de statsstödsregler som gäller inom 
EU, innebär att en medlemsstat inte kan etablera statliga stödfunktioner som 
inte anpassas till regelverket.211  
CJA Consultants Limited (CJA), arbetar som rådgivande organisation åt 
kommissionen. Deras rapport från 2006 visade att de hittills gjorda försöken 
att upprätta ett patentförsäkringssytem innebar att försäkringspremierna 

                                                 
203 Sjögren, NUTEK.  
204 VINNOVA 2003, s 14 f.  
205 Ibid. 
206 Ibid. 
207 Comunale v. Traders & General Ins. Co. och Gruenberg v. Aetna Ins. Co. 
208 Von Mehren & Murray, s. 180. 
209 Liptak, NY Times 2008. 
210 CJA Consultants Ltd. (2006), s. 9. 
211 VINNOVA 2003, s. 18. 
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skulle bli för dyra på grund av för få försäkringstagare. I rapporten 
noterades vidare att det fanns en efterfrågan bland små och medelstora 
företag vars verksamhet var beroende av patentskydd, att kunna nyttja en 
försäkring vid överträdelser.212 Utifrån studier som CJA hade genomfört, 
fann man att patenthavare gärna önskade försäkra sina patent om premien 
och villkoren var rimliga. Vidare konstaterades att marknaden är för liten 
och för svag, varför riskerna och möjligheterna till potentiell avkastning gör 
att försäkringsbolag blir ointresserade att träda in på marknaden på egen 
hand.213 Försäkringsbyråernas representanter uttalade i CJA-rapporten att 
det skulle kosta för mycket att beräkna risken för varje typ av patent 
eftersom patent idag finns i stor skala. Detta skulle i sin tur generera dyrare 
premier för kunderna och minska efterfrågan. Skulle en 
patentförsäkringslösning sättas in kommer den att kräva att det föreligger 
minst 51% chans att patenthavaren vinner målet.214 
Slutsatsen av rapporten var att förslaget på offentligt stöd för att sätta upp en 
frivillig patentförsäkring inte var attraktivt och robust nog, men att ett 
obligatoriskt försäkringssystem kunde vara svaret på patenthavarnas 
efterfrågan om skydd. Konsekvenser av en sådan försäkring kunde leda till 
att fler tvister startades, men att det också kunde leda till att fler innovatörer 
skaffade och försäkrade sina patent. Dessutom kunde försäkringsbolagen 
motivera parterna att nå en förlikning för att hålla kostnaderna nere.215 
Vidare bör ett obligatoriskt system minska kostnader som uppkommit till 
följd av moral hazard vilket skulle innebära ökade premier för 
försäkringstagarna. Moral hazard inom försäkringsbranchen innebär 
kortfattat att de kunder som är villiga att täcka en försäkring kan tänka sig 
att de någon gång kommer att hamna i en tvist. Därigenom räknar 
patenthavarna med att någon annan – försäkringsbolaget – tar 
konsekvenserna för risken som ett patent kan innebära när patenthavarna 
själva inte rättsligt kan skydda sina patenträttigheter. Deras innovationer är 
ofta högt värderade och troligtvis under hög risk att bli kopierade.216  
 

                                                 
212 CJA Consultants Ltd (2006), s. 8f.  
213 Ibid., s. 14. 
214 Ibid., s. 45. 
215 Ibid., s. 81. 
216 Kingston, s. 78. Mer om innebörden av moral hazard  redogörs bl.a. i mål C-346/02 med 
domstolens förslag till avgörande av generaladvokat Stix-Hackl föredraget den 30 mars 
2004, pt. 98. 
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4.6 IPR-bolag 

4.6.1 Svenskt IPR-bolag 

4.6.1.1 Statens patentpartner AB 
2011 väcktes en motion i riksdagen om att bilda ett statligt IPR-bolag217 
kallat Statens patentpartner AB. Motiveringen bakom motionen var att 
skydda upphovsmäns rätt till skälig ersättning, med hjälp av ett statligt 
bolag som bevakar upprätthållande av bl.a. patentskydd och erbjuder 
preventiva åtgärder för bl.a. patenthavare. I motionen påpekades att det i 
dagens samhälle kan vara lönsamt att begå immaterialrättsliga intrång såväl 
som andra ekonomiska brott då det kan vara svårt att finna intrångsgöraren. 
Den enskilde upphovsrättsinnehavaren kan därmed drabbas av ekonomiska 
förluster på grund av luckor i rättsystemet. Ett ökat kontrollsystem genom 
vilket betydande värden och framtida innovationer skyddas har efterfrågats. 
Upphovsmännen förlorar inkomster på grund av att de ofta från början 
befinner sig i en ekonomiskt svag position vid intressekonflikter och tvister 
när patenten kommersialiseras. Redan 2009 påbörjades utredningen om ett 
statligt patentbolag. Det fanns då motsvarigheter i Italien, Frankrike och 
Tyskland vilka kunde interagera på europeisk nivå. Det har även startats en 
kampanj i Storbritannien med namnet SME Innovation Alliance218, som 
lobbar för att brittiska politiker ska skapa en organisation vilken offentligt 
stödjer patenthavare.  Enligt motionen är denna lösning essentiell för att, 
som det konstateras, inte Sverige som kunskapsnation och utbud av 
arbetstillfällen ska urvattnas.219  
 
Under hösten 2011 sände VINNOVA, efter revidering av Swedish ICT och 
PRV, in ett förslag till regeringen om bildandet av ett statligt ägt 
patentbolag. Förslaget innebar att det statliga IPR-bolaget skulle erbjuda 
olika typer av tjänster för patenthavaren, bl.a. hjälp vid tvistemål, intrång 
och förhandlingar. Vid sidan om detta skulle en internationell fond vid 
finnas för att driva in utestående licensintäkter. Vidare skulle en s.k. Lex 
Licens gälla, vilket har en motsvarighet i begreppet Lex Maria.220 Det 
statliga IPR-bolaget skulle då utfärda Lex Licens-avgifter avseende 
straffränta mot de företag som inte betalade licensavgifter. Ytterligare skulle 

                                                 
217 Med det menas ett bolag som på olika sätt skall tillvarata skyddet av patenträttigheter, 
där IPR står för Intellectual Property Rights.  
218 Karlberg, Uppfinnaren.  
219 Motion 2011/12:N261 Ett statligt IPR-bolag. Prop. 2008/09:50 s. 1.  
220 Anmälningskravet baseras på att om en patient skadas eller utsätts för risk att drabbas av 
allvarlig skada eller sjukdom, ska vårdgivaren anmäla detta till Socialstyrelsen, enligt 6 
kap. lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS). Se 
även LYHS 2 kap. 7 § och vidare i prop. 2005/06:63, 4.3.  



 46 

det inrättas en förhandlingsjour med upphandling av advokattjänster. 
Advokaterna skulle då fungera som ombud vid ingåenden av avtal, i 
pågående tvistemål eller vid förlikningsprocesser. Förslaget innebär vidare 
att staten skulle gå in som riskkapitalist och få viss procent av 
licensintäkterna mot att uppfinnaren överlåter sitt patent till det statliga 
patentbolaget. De påtänkta kunderna till företaget skulle i så fall vara 
företag, framstående forskare, institut, innovatörer, och universitet med 
tillhörande holdingbolag. Tanken är att Statens Patentpartner AB skulle 
kunna verka både nationellt och inom Europa.221 Uppfinnaren skulle enligt 
förslaget då erbjudas mellan 70-90 % av licensieringens inkomster.  
 
Det finns flera organisationer som står bakom en statlig lösning för att 
skydda upphovsrättsinnehavare, bland dem kan räknas Swedish ICT, 
VINNOVA, IVA, Uppfinnarekollegiet och Innovationsbron. Kostnaden för 
själva upprättandet av ett statligt IPR-bolag beräknas till 45 miljoner SEK 
för de tre första åren samt att företaget skulle kräva 5 miljoner i eget kapital, 
för att utgöra grund till en ekonomisk fond.222 Förslaget har lett till flera 
följdfrågor, bl.a. om statens roll och hur rollfördelningen ska ske mellan 
olika aktörer. Om båda tvisteparterna skulle vara små företag uppkommer 
frågan om båda skulle omfattas av stödet. Ett statligt ägt patentbolag skulle 
också påverka andra regelverk om statsstöd. Slutligen har stödets 
tillämpning ifrågasatts beträffande situationer då båda parterna är små 
företag.223 Näringsdepartementet har sedermera förklarat att det inte 
kommer att bildas något statligt patentbolag eftersom det kommer att bli för 
kostsamt.224 Ett ytterligare skäl var att det inte är ”önskvärt att staten driver 
företag på kommersiella marknader”.225 
 

4.6.1.2 Privat patentförsvarsbolag 
Privata initiativ till ett patentbolag liknande det förslaget om det statliga som 
just beskrivits, till förmån för samma målgrupp har förekommit, men där 
anser man att ett sådant i så fall bör bedrivas på internationell nivå. Initialt 
utgör Sverige en liten marknad för patent med betydande värden.226 
Tidigare genomförde NUTEK en undersökning om det var möjligt att skapa 
en försäkringslösning för enskilda innovatörer. Resultatet blev att det skulle 
bli för kostsamt för den enskilde samt att administrationen skulle bli för dyr 
då det krävs en stor uppslutning av försäkringstagare.  

                                                 
221 Karlberg,  Statens Patentpartner. 
222 Motion 2011/12:N261, Monica Kleja, Ny Teknik 02-02-2011.  
223 Ax & Gustafsson, s. 48 f. 
224 Vetandets Värld, Uppfinnare – ett värv i motvind. 
225 Ax & Gustafsson, s. 48. 
226 Intervju, Lise-Lotte Palmgren, Vinnova.  
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Beträffande VINNOVA’s arbete för ett patentförsvarsbolag uttalade sig 
uppfinnaren Håkan Lans att den enskilde behöver en större part som står 
bakom. Hans råd till uppfinnare är att de först ska ta reda på om de har råd 
att försvara sig innan de söker patent, annars ska de avstå från att söka.227 
Vid en förlust i domstol kan de kostnader som följer i vissa fall leda till 
konkurs.228 
 

4.6.2 Internationellt IPR-bolag 

Så länge det inte finns några regler om gemenskapspatent inom EU behövs 
alternativa strategier för nationella IPR-bolag med ett europeiskt nav. Det 
internationella arbetet kommer att skötas via en fond, kallad Legal Trust 
Exchange, vilken reglerar indrivning av uteblivna licensintäkter. Om 
förslaget på ett svenskt IPR-bolag skulle avvisas är målet att knyta 
samarbete mellan EU:s medlemsstater och uppnå en internationellt 
fungerande organisation som Legal Trust Exchange högst aktuellt. Syftet 
med förslaget om samarbete är inte bara att driva in uteblivna licensintäkter 
utan också att lösa pågående patenttvister. Det finns även förslag om att 
etablera motsvarande nationella verksamheter i andra medlemsstater.229 
 

4.7 Tvistlösning online – ODR  

En alternativ tvistlösning som behandlas online kan bli aktuellt för 
patenthavare i framtiden. Inledningsvis kan sägas att ett begränsat antal 
organisationer redan driver online dispute resolution (ODR). Exempelvis 
kan nämnas att WIPO driver en online plattform för dispyter om domän-
namn. Electronic Consumer Dispute Resolution Rules (ECODIR) drev från 
2001 till 2003 ett pilotprojekt, på initiativ av Europakommissionen, för att 
erbjuda medling och konfliktlösning vid konsumenttvister. Detta kan vara  
intressesant gällande frågan om lösningen av patentintrångstvister. Utan att 
gå in på tekniska detaljer kan några ord nämnas om den utveckling som sker 
inom EU.  
 
Förenta nationernas kommission för internationell handelsrätt (UNCITRAL) 
fick i uppdrag av Europeiska kommissionen  att arbeta fram ett förslag på en 
snabb europeisk online service för tvistelösning in området elektronisk 

                                                 
227 Håkan Lans om Vinnovas innovationsplan, Vetandets Värld. 
228 VINNOVA 2003, s. 7.  
229 Swedish ICT, Affärsplan Statens Patentpartner Sweden AB. Samt kontaktperson Lise-
Lotte Palmgren.  
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handel, mellan näringsidkare och konsument – näringsidkare.230 
UNCITRAL’s sekretariat sände in ett förslag231 den 13 oktober 2010 till 
FNs generalförsamling. Tvistesumman föreslogs som riktlinje vara 
förhållandevis låg och röra sig mellan 1 500 och 5 000 euro. Syftet med 
ODR behöver inte innebära att ett bindande beslut nås av en tredje part, utan 
förfarandet ska inneha flera likheter med andra alternativa tvistlösningar. 
ODR bör vara som mest tillämpligt för tvister rörande elektroniska 
transaktioner över internet.232 Behandlingen sker online genom e-
postkorrespondens eller via en online plattform där parterna kan 
kommunicera med varandra och med medlaren. Plattformen är endast 
tillgänglig för de inblandade i tvisten. USA och Kina har redan arbetat fram 
liknande modeller som idag är i bruk.233 I förfarandet kan parterna frivilligt 
samtycka till att upprätta en elektroniskt bindande överenskommelse vilken 
även signeras elektroniskt. Tillgång till dokument begränsas vidare till ett 
visst antal personer. Medlare eller skiljedomare kan enligt sekretariatet utses 
av parterna, men vikten av transparens, oberoende, opartiskhet och 
förtroende understryks i förslaget. Parterna ska kunna använda sig av ett 
juridiskt ombud och det ska även finnas möjlighet att höra vittnen eller 
oberoende experter vid behov genom video- eller telefonkonferens som 
integreras till plattformen. Enligt sekretariatet ska plattformen tillika fungera 
som stöd för upprättande eller tillämpande av kontrakt. Sekretariatet föreslår 
vidare att ODR i största mån bör vara gratis för att utgöra en attraktiv 
tvistlösningsmetod.234 
 

4.8 Sammanfattning 

Det kan konstateras att det finns flera typer av tvistlösningar som kan äga 
rum utanför domstol. Dessa innebär att preskriptionstiden skjuts upp och att 
parterna kan komma undan med lägre förhandlingskostnader. Det pågår ett 

                                                 
230 De regelverk vilka sannolikt kommer att fungera som grundmodell för ODR baseras på 
Internationella handelskammarens (ICC:s) riktlinjer; Using Information Technology in 
Arbitration (”the ICC Guidelines”), Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD); E-commerce Guidelines for Consumer Protection in the Context of 
Electronic Commerce (1999) samt OECD Recommendation on Consumer Dispute 
Resolution and Redress (2007).Vidare kommer The Global Business Dialogue on e-
Society’s (GBDe) ”the GBDe Agreement”och European Committee for Standardisation’s 
(CEN) ”the CEN Guidelines” stå som utgångspunkt i skapandet av ODR. Det är fortfarande 
osäkert hur de nationella lagarna ska appliceras om detta inte avtalats på förhand. Se vidare 
i UNCITRAL, Online dispute resolution for cross-border electronic commerce 
transactions, C. s. 76 – 81. 
231 UNCITRAL, (A/CN.9/WG.III/WP.109), preamble, draft articles 1-3. 
232COM/2011/0078 final, del 3.3.1. UNCITRAL, se även Official Records of the General 
Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), pt. 257. 
233 UNCITRAL (A/CN.9/WGIII/WP.105), s. 6ff., s.21.   
234 Ibid, s. 12ff.  
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arbete med att skapa nya regler om enhetliga patent för att effektivisera 
företags marknadstillgång och motverka patentintrång235. En ny patent-
domstol skulle kunna innbära rimligare och mera proportioneliga kostnader 
med hänsyn till företagens storlek än vad som gäller idag, samt ge företag 
med ekonomiskt svag utgångsposition tillgång till rättshjälp. 
  
Regeringens s.k. Målutredning har i betänkandet SOU 2007:26 gett förslag 
om två nya typer av alternativa tvisteförfaranden som på ett billigare och 
effektivare sätt skulle kunna fungera som variant till mer omfattande 
tvistemålsprocesser. Förhandsbeslutsinstitutet skulle kunna ge en prognos 
om vilket resultat en tvist skulle utmynna i, och snabbrättegång vid 
dispositiva tvistemål skulle kunna implementeras genom en fristående lag 
och därigenom bidra till ett snabbare förfarande.  
 
Möjligheterna att införa någon slags patentförsäkring har under flera år varit 
diskuterat och även prövats. Försäkringsbolagen har inte sett det 
affärsmässigt motiverat att tillhandahålla patentförsäkring då premien skulle 
bli för dyr på grund av en liten marknad. Däremot kan en obligatorisk 
patentförsäkring minska risken för s.k. moral hazard och innebära lägre 
premier samt ökat finansiellt skydd för patenthavare.  
 
IPR-bolag har diskuterats både inom EU och i Sverige, inom ramen för 
förslag om olika statliga stödåtgärder för småföretagare. Bakgrunden till 
förslaget var att flera intresseorganisationer  argumenterade för det 
samhälleliga intresset av att skydda innovationer som staten finansierar 
utvecklingen av. Det har dock får ett svagt bemötande och tillbakavisats 
med ställningstagandet att staten inte ska driva företagsverksamhet inom 
privat sektor.  
 
Pågående projekt om att skapa en online tvistlösningsplattform för 
patenthavare kan i framtiden utgöra ett skyndsammare och effektivare 
tillvägagångssätt att lösa konflikter med skadeståndsanspråk av mindre 
storlek.        
 
      

                                                 
235 Council of the European Union (2009)2982. Se även rådets beslut 2011/167/EU av den 
10 mars 2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett 
enhetligt patentskydd. 
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5 Analys 

5.1 För- och nackdelar med patent 

Varje företag bör ställa sig frågan hur dess intellektuella rättigheter ska 
skyddas på ett så effektivt sätt som möjligt.  
 
En av de största nackdelarna med patentskydd är den osäkerhet som kan 
kopplas till risken för patentintrång vid offentliggörande av patentet. Risken 
för kringgående av skyddet i form av intrång i mindre företags 
patenträttigheter är ofta stor. Det kan diskuteras huruvida det svenska 
patentskyddet är optimalt. Patents praktiska nyttjandelivsläng ligger i 
Sverige på ca sex år varför kritik kan väckas om skyddstiden i förhållande 
till patentets skyddsomfång idag är optimal.236   
 
En annan nackdel är de administrativa och ofta processuella kostnader som 
kan uppstå till följ av ett patentintrång. Ett företag måste vid intrång göra 
flera processtaktiska överväganden om hur skyddet ska upprätthållas och 
försvaras gentemot intrångsgöraren. Ställningstaganden görs ofta beroende 
och begränsade av de ekonomiska medel företaget innehar. Vid exempelvis 
talan om interimistiskt förbud kan svaranden kräva att företaget ställer 
säkerhet för den förlust svaranden skulle lida om talan visar sig felaktigt 
grundad. Säkerhetens storlek kan vidare inte vara helt oproblematiskt att 
kalkylera. Detta kan i sig, om svaranden är ett större företag, utgöra ett skäl 
till att avstå begäran om interimistiskt förbud.   
 
Det finns både straffrättsliga och civilrättsliga förfaranden att tillgå vid 
patentintrång. Det kan tänkas att de straffrättsliga åtgärderna är otillräckliga 
i fråga om att viss negligering från myndigheter som polis och åklagare 
förekommer samt att arbetsbördan inom domarkåren innebär en lång 
handläggningstid. Vid intrång är det viktigt att beakta att förlorad tid ofta 
kan innebära mer skada för små och medelstora företag än de förlorade 
intäkterna i sig då den konkurrerande företaget kan ta marknadsandelar 
genom en kopierad produkt, eller produkt eller tjänst som innehåller ett 
förfarandepatent. Samtidigt innebär ett långt pågående patentintrång att 
patentets brister synliggörs så att även andra konkurrenter därigenom kan 
väcka stämning om att få patentet ogiltigförklarat. 
 

                                                 
236 CJA Consultants Ltd. (2006), s. 18. 
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Både för- och nackdelar går att nämna när det gäller förslagen att 
internationalisera patent och patentsystem. En fördel är att det kommer 
erbjudas tillgång till snabbare förfaranden och slutliga avgöranden men å 
andra sidan behöver länderna anpassade regleringar som möter upp var 
lands behov utefter egna förutsättningar och innovativa potential. En 
nackdel är att man även måste hitta lösningar som innebär ett närmande mot 
både civil law- och common law länderna. 
 
Själva skadeståndets reparativa och preventiva funktion kan nämnas inte 
erbjuder ett fullgott vederlag vid patentintrång eftersom skadeståndet oftast 
avser att ersätta förlorade intäkter och inte patenthavarens andra kostnader 
som uppstått i samband med patentintrång.  
EU-domstolen har ännu inte gett något vägledande uttalande om hur 
skadestånd vid immaterialrättsintrång skall beräknas utan överlåter detta till 
att ske godtyckligt i olika länder och domstolar utefter tvistemålets 
beskaffenhet. Man kan tänka att en ökad preventiv funktion kan verka mer 
avskräckande om patenthavaren, som föreslås i propositionen237 från 1985, 
även kan ersättas för den kränkning intrånget inneburit, eller genom 
företagsbot. Det kan tänkas inte bara vara förlorade intäkter som ett intrång 
medför, utan även förlorade marknadsandelar, påverkan av företagets 
rennomé och förlorade kundkontakter. En s.k. kränkningsersättning eller 
företagsbot skulle  i sitt ändamål likna den brittiska domen Collins238 
aggravated damages, eller någorlunda likna den amerikanska 
motsvarigheten239 punitive damages.   Kanske kan ett närmande genom ett 
enhetligt EU-patent medföra bättre kompensation till rättighetsinnehavare 
vid intrång.  
 
Medling och förlikningsförfaranden har både i Sverige och utomlands visat 
sig utgöra attraktiva tvistlösningsmodeller. Domstolen har efter lagreformen 
av rättegångsbalken en skyldighet att utreda om parterna kan nå en 
samförståndslösning genom att tillämpa medling eller förlikning innan 
ordinär rättegång inleds. Idag krävs dock frivillighet av båda parterna, vilket 
kan misstänkas inträffar oftast i de fall då parterna är jämnstora. En fråga 
kan väckas om det vore fördelaktigt att inträtta förlikningsförfarandet som 
obligatorisk underinstans, vilken kan utgöra en långsiktigare förutsättning 
för att tvisteparterna ska få möjlighet till ett fortsatt kommersiellt samarbete. 
Vid inrättande av en obligatorisk instans bör det dock krävas att tredje man 
(medlare eller domare) är kompetent inom det immaterialrättsliga området. 
Vidare kan nämnas att man inte bör tvinga en part till förlikning eller 

                                                 
237 Prop. 1985/86:86.  
238 Se vidare i uppsatsens del 2.6 som tar upp frågan om bl.a. kränkningserättning och 
företagsbot till förmån för patenthavare.  
239 Jmf. definitionen om punitive damages i uppsatsens del 4.5.  
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medling om saken framstår som uppenbar att intrång har skett och käranden 
har en rättslig möjlighet att få ersättning fullt ut för sina anspråk. Förlikning 
innebär ofta att parterna möts halvvägs vilket för patenthavaren innebär att 
han eller hon måste ge upp en del av den rättighet som hon eller han en gång 
sökte skydd för. Detta genom att återkalla eller inskränka en del av talan till 
vad svaranden medger.  Förlikning eller medling kan sammanfattningsvis 
sägas inte innebära det bästa resultatet i form av ersättning för den skada 
intrånget medfört, men kan ge möjlighet till fortsatt samarbete och innebära 
billigare rättegångskostnader. Ett upprättat förlikningsavtal kan utöver 
nämnda  klausuler i kapitel 3.3, utgöra en ram för hur långt patenthavaren 
kan tänka sig att inskränka sina patenrättigheter utefter patentkravets 
formulering. Avtalet kan vidare definieras efter vilka delar av rättigheten 
som motparten i framtiden får nyttja som licensiat. I samband med tvisten 
kan patenthavaren bli uppmärksammad på de brister som finns i patentets 
formulering och göra en patentbegränsning för att åstadkomma ett snävare 
skyddsomfång. 
Sist men inte minst kan ett resonemang föras kring de långsiktiga effekterna 
av att en tvist vid allmän domstol inte sker under sekretess. Det kan tänkas 
uppmuntra andra konkurrenter till att begå intrång då man offentliggör 
patentets svagheter. Därmed ligger en fördel i att dessa förfaranden och även 
bland annat Stockholms Handelskammares medlinginstitut för behandlingen 
under sekretess.      
 
Några ord kan nämnas om rättshjälp. Höga krav ställs för att småföretagare 
ska tillerkännas rättshjälp vid tvister om immaterialrättsintrång eller 
relaterade till patent- alternativt immateriella rättigheter. Europeiska 
patentdomstolen kommer att tillerkänna rättshjälp åt ekonomiskt utsatta 
parter när den väl kommer att inrättas. I dagsläget kan svenska staten göra 
det om synnerliga skäl finns. 
Rättskyddets avsikt för företagare var i första hand att skydda mot ”plötsliga 
och oförutsedda händelser”. Det kan vidare föras ett resonemang kring 
huruvida patentintrång sker plötsligt och oförutsett. Då det kan anses känt 
att intrång förekommer borde patenthavare kunna kalkylera med att intrång 
kan ske i hög grad. Det torde därför inte vara möjligt att få statlig rättshjälp 
utefter dessa premisser. Endast i EU-domstolen har det avgjorts ett mål där 
företaget tillerkändes rättsskydd som täckte advokat- och domstols-
kostnader.  
 
Fallet Fermigel gav ett typexempel på hur situationen kan se ut för ett litet 
företag som utsätts för intrång av ett större företag. I fallet ville svaranden 
inte gå med på förlikning och alternativa tvisteförfaranden kom inte på tal. 
Uppfinnaren var tvungen att ta in en extern finansiär för att driva en ordinär 
process och nå ett rättsligt avgörande. Samtidigt fick han avstå från en del 
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av sin intellektuella rättighet. Att han genom investeraren fick in 
branchkunskap och know-how i företaget borde kunna anses balansera upp 
delförlusten av den intellektuella rättigheten och även att det kunde föra 
företagsverksamheten vidare. Det skulle också kunna anses väga upp 
marknadskonsekvenserna av intrånget då det nybildade företaget stärktes 
genom investerarens tillträde. Ur rättslig synpunkt var åtgärden en lösning 
på hur ett litet företag kan åtgärda den risk som en patenträttighet kan 
innebära. Det tyder ytterligare på att patenträttigheternas skydd inte är 
hundraprocentiga i och med att patenhavare för att rättsligt skydda sitt 
patent samtidigt kan känna sig tvingade av att upplåta delar av dem. Frågan 
är därför om detta är den vägen uppfinnare kan väntas gå för att upprätthålla 
sitt patentskydd. Det kan tänkas så vara fallet, fram till att alternativa 
tvistlösningsmetoder kan utgöra attraktiva instrument i en tvist där parternas 
förhandlingsvilja och styrka inte görs beroende av ekonomiska faktorer.     
 

5.2 Bör den nuvarande typen av 
tvisteförfarande i domstol överges? 

Bernitz förslag om kumulation av domstolsinstanserna för patentmål kan 
noteras utgöra stark kritik till att strukturen av dagens domstolssystem inte 
är nog effektiv. Likaså gäller beträffande Målutredningens betänkande om 
inrättande av en special-domstol för marknadsmässiga och patenträttsliga 
mål. Det kan därför hävdas att den allmänna domstolen inte är anpassad 
efter samhällets tekniska utveckling, utan bör behandla andra typer av mål 
som brottmål, familjemål och andra mål som rubriceras ha förturskaraktär.  
 
Svaret på frågan om den nuvarande typen av tvisteförfaranden bör överges 
bör besvaras med; det beror på. Vill patenthavaren fullt ut hävda sina 
rättigheter och därigenom erhålla full ersättning för genom intrånget 
uppkommen skada, kan ett ordinärt förfarande, (om patenthavaren beaktar 
specialpreskriptionstiden) trots höga rättegångskostnader och lång 
behandlingstid vara aktuellt. De alternativa tvisteförfarandena erbjuder 
kortare behandlingstid och snabbare slutgiltig lösning av konflikten, men 
om ersättningsanspråken i så fall kommer att kunna ersättas fullt ut görs 
oklart och kan till stor del bero på tvisteparternas respektive frivillighet att 
delta och förhandlingsförmåga.  
 
Skulle en kumulation ske av domstolsinstanserna som bland annat 
regeringens Målutredning, och Bernitz föreslår, kan en ordinär 
domstolsprocess i högre grad vara attraktiv, varför förfarandena bör fortsätta 
att behandlas i allmän domstol och de alternativa tvistelösningarna endast 
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ses som strategiska alternativ för att ge fördel åt fortsatta samarbeten och 
goda relationer mellan parterna.     
 

5.3 Är alternativ tvistlösning funktionell 
för små och medelstora företag? 

Det görs gällande att privata och publika aktörer, samt intresse-
organisationer har efterfrågat olika lösningar för att stärka patentskyddet och 
småföretagares utsikter att ekonomiskt realisera en rättsprocess. Härpå följer 
en genomgång av de förslag som behandlar olika konfliktlösningsmetoder. 
 
Inom de senaste åren har arbetet för gränsöverskridande harmoniseringar av 
det immaterialrättsliga området uppkommit som åtgärdsprogram för att de 
enskilda medlemsstaterna i sig – och vi kan ta Sverige som exempel, –  kan 
vara för liten marknad för att ensidigt tillgodose små företags hävdande av 
immateriella rättigheter. Förslaget om ett enhetligt europapatent och 
bildandet av en ny europeisk patentdomstol kan innebära ökade 
förutsättningar för patenthavare att hävda sina immateriella rättigheter. 
Frågan är dock om bland annat nya patent i sin helhet kan ersätta nationella 
patent i sin utformning. Fram till att detta görs klart måste det finnas 
alternativa förfaranden och effektivare rättssystem. Den nya föreslagna 
patentdomstolen kommer att präglas av en proportionalitetsprincip med 
kostnadsfördelning mellan tvisteparterna. Det kan dock fortfarande föreligga 
ett problem om käranden är ett litet bolag och skall ställa säkerhet för 
svaranden vilket är ett stort bolag, även i denna instans. En fördel med en 
enhetlig patentdomstol och enhetligt patent är att ett småföretag som driver 
verksamhet inom Europa slipper att föra talan i varje land. Dessutom öppnas 
möjligheterna upp för rättshjälp gentemot ekonomiskt svaga parter.  
 
Det kan synliggöras att större konkurrenter kan begå patentintrång genom 
att  utnyttja konkurrensfördelar genom dominant ekonomisk ställning och 
utan fruktan för rättsliga sanktioner kopiera små företags patent. 
Patenthavarnas möjlighet till kontroll över patent kan i och med detta 
uppnås genom olika avtal, t.ex. genom licensiering, prorogationsklausuler 
vilka innefattar något av de alternativa tvisteförfarandena, och genom 
sekretessavtal eller samarbetsavtal.  
 
Ett införande av förhandsbeslut skulle troligtvis vara det mest attraktiva 
förfarandet att tillgå för ett mindre företag. Det kan ge en vägledning om 
respektive parts bevisläge vilken kan innebära att båda frivilligt går med på 
denna lösning. Om man ser till lydelsen av förslaget, att det ska vara en 
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”prognos” om hur en eventuell tvist skulle utmynna, uppstår frågan om hur 
mycket tilltro parterna bör ha till uttalandet. Mot detta kan ifrågasättas vad 
konsekvenserna i form av ifrågasättande av myndighetsutövning skulle bli 
om parterna inrättar sig efter beslutet, tar tvisten vidare till rättslig process 
och utfallet blir ett annat.   
 
Snabbrättegång kan vara ett lämpligt förfarande i de fall då parterna är 
jämnstora, då det i betänkandet ämnas vara anpassat för små eller 
medelstora företag som har hamnat i tvist. Av patentmåls komplexitet 
(vilket kräver särskild sammansättning i domstol) och inslag av 
indispositiva moment som konkurrensrättsliga eller marknadsrättsliga 
frågor, torde denna typ av förfarande inte kunna utgöra en standardlösning 
för patenthavare. I Målutredningens betänkande angavs inte Stockholms 
tingsrätt som benämnd av föreslagna domstolsinstanser. Utan patent-, 
konkurrens- och marknadsföringsmål får tills vidare föras vid Stockholms 
tingsrätt som exklusivt forum.     
   
Förslag och försök att skapa en patentförsäkring initierats både i Sverige och 
inom EU. Flera studier har gjorts på alternativet att ta fram en internationell 
patentförsäkring men även här har ekonomiska marknadspreferenser 
klargjort att efterfrågan av kommersiell lönsamhet motarbetar möjligheterna 
att ta fram denna typ av försäkring. Det krävs såvida att den blir obligatorisk 
för alla patenthavare. Endast ett fåtal försäkringsbolag i världen 
tillhandahåller försäkringar för näringsidkare som täcker deras immateriella 
rättigheter. Förslaget om att bilda ett statligt IPR-bolag, vilket kan träda in i 
patenthavarens ställning vid uppkommen tvist och driva processen, kommer 
troligtvis inte att kunna realiseras. Den lösning som fortfarande kan 
genomföras är utvecklandet av licensindrivningsfonden Legal Trust 
Exchange vilken drivs på EU-nivå i sammarbete med bl.a. VINNOVA. 
 
En online tvistelösning finns för konsumenter och tillämpas idag vid 
konflikter om elektroniska transaktioner och enklare rättsliga frågor. En 
liknande modell arbetas nu fram genom UNCITRAL’s försorg för att kunna 
täcka andra civilrättsliga tvister däribland patenttvister. Online tvistlösning 
kan vara aktuellt i ett tidigt skede av en tvist  för att lösa enklare 
tvistefrågor, där bevisningen är mindre omfattande och rör mindre 
anspråkssummor. I sammanhanget föreslogs anspråkssumman vara 
förhållandevis låg, varför detta förfarande i så fall måste initieras i ett tidigt 
skede av patenthavaren. Det kan tänkas vara ett alternativ när parterna är 
jämnstora och båda önskar få ett snabbt rättsligt avgörande. Det är dock 
oklart hur vidsträckt rättskraften eller verkställandet kan bli genom denna 
lösning.  
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6 Avslutande reflektioner 

Själva syftet med denna uppsats har varit att utreda om svensk rätt ger 
patenthavare möjlighet att hävda sina immateriella tillgångar i form av 
patent gentemot större intrångsgörande företag.  
 
Uppsatsens problemformulering rör frågan huruvida svensk rätt erbjuder 
patenthavare inom små och medelstora företag fullgoda möjligheter att 
hävda sina immateriella rättigheter vid patentintrång. I uppsatsens kapitel 3 
om tvisteförfaranden vid allmän domstol uppmärksammades de nuvarande 
förfarandetyperna, liksom förslag om alternativa tvisteförfaranden och 
huruvida dessa kan tänkas underlätta patenthavarnas – i form av småföretag 
och medelstora företag – hävdande av immateriella rättigheter.    
 
Nedan följer en genomgång av de slutsatser som kan dras beträffande 
alternativa tvisteförfaranden i patentsammanhang.  
 
Det kan konstateras att patenthavarens möjligheter att tillvarata sina 
patentskydd minskar när företagen är små och inte har ekonomi att rättsligt 
försvara sina patent. Utifrån uppsatsens kapitel två kan det dessutom noteras 
att patenthavarnas administrativa och processuella kostnader har ökat, 
genom att de ständigt måste bevaka sina patent och konkurrenters 
verksamheter för att snabbt kunna utfärda varningsbrev, ingå förhandlingar 
om exempelvis licensiering, eller utfärda stämningar. I och med att 
processuella åtgärder och därigenom rättsliga ombud ofta måste bidra till 
patentskyddet kan detta tänkas utgöra höga kostnader och en negativ effekt 
på innovationsutvecklingen. Det är därför inte överraskande att fler företag 
omsorgsfullt överväger risken med att skaffa patent, eller att istället skydda 
företagshemligheter och know-how på annat sätt.  
 
Om man ser till själva syftet med att inrätta nya alternativ till ordinär 
tvistlösning i allmän domstol, kan man se att dessa förslag i praktiken skulle 
avvika från de grundläggande principerna om muntlighet, omedelbarhet och 
koncentration. De nya alternativa tvistlösningsmetoderna kan istället anses 
genomsyras av en stark proportionalitetsprincip för att tillgodose parters 
möjligheter att hävda sina rättigheter i ojämlika affärsrelationer.  
 
Nämnda syften kan hänga samman med att ekonomiskt svaga parter i 
obalanserade tvisteförhållanden inte stöttas av andra medel som rättshjälp 
eller rättsskyddsförsäkringar.  
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Det kan dock fastslås att alternativa tvistlösningsmetoder fyller några 
viktiga funktioner, nämligen (1) att ge småföretagare och ekonomiskt svaga 
parter i synnerhet, möjlighet att få snabbare prövning av civilrättsliga frågor, 
(2) utdragna processer med höga rättegångskostnader undviks därigenom.   
 
Själva tillämpandet av alternativa tvisteförfaranden kan vara attraktiva som 
förfaranden när patenthavaren vill ha en snabb och billig lösning på en 
konflikt, men det garanterar inte att hon eller han får ut en fullvärdig 
ersättning för den skada intrånget har medfört.  
 
Införandet av nya internationella institut, som en patentdomstol och ett 
enhetligt EU-patent avser att vid flertalet patenttvister förkorta de långa 
behandlingstider som gäller idag och minska rättegångskostnaderna för 
tvistande parter. Ytterligare förslag från andra statliga och privata 
organisationer som tillhandahåller olika typer av stödfunktioner, däribland 
Legal Trust Exchange vilken ska driva in uteblivna licensintäkter, kan 
utgöra ökade förutsättningar för patenthavare att hävda sina rättigheter. På 
så vis sker arbete för förbättringar både preventivt genom t.ex. ovan nämnda 
Legal Trust Exchange och reparativt som genom alternativa 
tvisteförfaranden, i fråga om små och medelstora innovativa företags 
möjligheter att hävda sina immateriella rättigheter gentemot intrångsgörare.  
 
De frivilliga nuvarande och föreslagna förfarandena kan med utgångspunkt i 
analysen i kapitel 5 konstateras vara mer attraktiva då de tvistande företagen 
är av samma storlek, där båda kan ha ett intresse av en snabb lösning och 
inte belasta patenthavare av höga rättegångskostnader. Jag ställer mig därför 
tveksam till om små och medelstora företag kan hävda sina intellektuella 
rättigheter gentemot ett större företag utifrån de förslag och tillgängliga 
förfaranden som finns idag. Frivilligheten som ligger till grund för hur en 
tvist prövas och utfaller spelar en avgörande roll. En möjlig lösning är att 
frivilliga alternativa förfaranden görs tvingande för företag i obalanserade 
partsförhållanden. Därigenom skulle fler uppfinnare i små och medelstora 
företag kunna nå rättsliga avgöranden, vid större företags intrång i deras 
intellektuella rättigheter.    
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Bilaga A 

Tabell 1: Patent vilka är ikraft samt kostnader av tvister och skador, 2004.240 
 Patent i 

kraft 
Tvister: 
total 
kostnad 
(Euro) 

Kostnad 
per 
patent i 
kraft 
(Euro) 

Totala 
skador 
(Euro) 

Skada 
per 
patent 
i kraft 
(Euro) 

Rättegångs
kostnader, 
inkl. skada/ 
patent i 
kraft 
(Euro) 

Belgien 84,621 1,675,000 19,79 * * 19,79 
Dan-
mark 

45,067 4,370,000 96,97 * * * 

Finland 36,064 2,940,000 81,52 62,000 1,72 83,24 
Frank-
rike 

252,798 2,520,000 9,97 1,660,000 6,57 16,53 

Grek-
land 

27,963 190,000 6,79 40,000 1,43 6,39 

Neder-
länderna 

121,337 7,815,000 64,41 100,000 0,82 65,23 

Polen 12,457 460,000 36,93 * * 36,93 
Republik
-en 
Tjeckien 

9,807 189,000 19,27 * * 19,27 

Spanien 97,146 2,360,000 24,29 650,000 6,69 30,98 
Sverige 82,125 2,080,000 25,33 102,000 1,24 26,57 
Storbrit-
annien 

257,600 56,950,000 221,08 4,860,000 18,87 239,95 

Tyskland 307,488 224,500,000 730,11 3,500,000 11,38 741,49 
Ungern 9,513 60,750 6,39   6,39 
Österrik
e 

83,636 284,000 3,40 30,000 0,36 3,75 

Totalt 1,427,622 306,393,750 214,62 11,004,000 7,71 222,33 
• Vissa dokument saknades vid uppförandet av tabellen varför vissa kolumner 

lämnades tomma. 

Som tabellen visar står Tyskland för praktiskt taget mer än hälften av 
tvisterna inom EU. Siffrorna täcker alla typer av patent.241 
 

                                                 
240 CJA Consultants Ltd (2006), s. 13.  
241 Ibid. s. 33. 
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Bilaga B  

Definition enligt Kommissionens rekommendation 2003/361/EG 
av den 06/05/2003 om definitionen av mikroföretag samt små 
och medelstora företag.  
 
 

- Microföretag 

Sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning alternativt 
balansomslutning inte överstiger mer är 2 miljoner euro per år.  
 
 

- Småföretag  

Sysselsätter färre än 50 personer, vars årsomsättning  eller balansomslutning 
inte överstiger 10 miljoner euro per år.   
 

- Medelstora företag 

Sysselsätter färre än 250 personer, där årsomsättningen inte överstiger 50 
miljoner euro, alternativt vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner 
euro per år.  
 

- Stora företag  

Sysselsätter fler än 250 personer och vars årsomsättning överstiger 50 
miljoner euro, alternativt vars balansomslutning överstiger 43 miljoner euro.  
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