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”I begynnelsen var genen
Denna sanning var dock länge förborgad och det krävdes 3,5 miljarder år av
biologisk utveckling innan den gick upp för en av genens sentida inkarnationer,
människan. Inte ens för henne var vägen till upplysning och insikt rak och
rättfram: Hon behövde flera tusen år för att finna svaret på en fråga hon tidigt
ställde sig – frågan om hur det kommer sig att barn liknar sina föräldrar. Eller i
mer allmänna ordalag: Hur nytt liv kan springa fram ur gammalt liv.”1

                                                
/1 von Heijne s. 43
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Jag vill tacka Gunnar Höst för att han svarat på frågor, låtit sig intervjuas och
sedan granskat det kapitel som handlar om genteknik, kapitel 2. Eventuella fel
och missförstånd är naturligtvis mina egna.
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1 Inledning

1.1 Problembakgrund
Under de senaste åren har stora framsteg gjorts inom biotekniken och då framför
allt inom gentekniken. Det mänskliga genomet är nu kartlagt och det nya stora
projektet med att kartlägga alla proteiner i människokroppen har startat. En del
forskare söker orsaker och behandlingar till olika sjukdomar. Andra försöker
förbättra djur och växter. Samtidigt som gentekniken i mångt och mycket ännu
befinner sig i sin linda, går utvecklingen snabbt framåt. Det finns redan gen-
modifierade läkemedel på marknaden, bl.a. insulin, tillväxthormon, hepatit B-
vaccin m.fl.2 I takt med framstegen uppkommer bl.a. diskussioner om
möjligheterna att tillgodogöra sig ekonomiska vinster som uppkommer p.g.a. de
nya upptäckterna och uppfinningarna. För att ekonomisk vinning ska bli möjlig
krävs framför allt att upptäckterna och uppfinningarna kan skyddas juridiskt. Det
behövs således ett immaterialrättsligt skydd. Det skydd som oftast används är
patenträtt. När biotekniken och patenträtten möts uppkommer frågor som inte
uppkommer vid ”vanliga” patent. Gränsdragningen mellan upptäckt och
uppfinning är en sådan fråga. En annan fråga är vad patenträtten skyddar när
patent berör självreproducerande material.

Patentering av gener, eller ägande av liv som motståndarna till patentering av
gener kallar det, är kontroversiellt. Än mer kontroversiellt blir det då det är
mänskliga gener som diskuteras. Vissa grupper, framför allt religiösa grupper,
protesterar mot möjligheten att patentera en gen. De anser, ofta, att hela gen-
tekniken är oetisk. Ingen människa har enligt dem rätt att ändra Guds skapelse.
Ett annat argument mot patentering av gener är att sådan rätt vore orättvis, på
grund av att merparten av det genetiska råmaterialet kommer från tredje världen,
medan gentekniken och patenten kommer att kontrolleras av i-länder. Detta
skulle ytterligare öka den ekonomiska obalansen mellan fattiga och rika länder.
Mot dessa grupper står bl.a. företag, forskare och många ”vanliga” människor.
Bland dessa finns det sjuka människor som hoppas att gentekniken en dag skall
bota dem.

I takt med bioteknikens snabba framväxt och dess allt större ekonomiska
betydelse har det således blivit önskvärt att det juridiska läget diskuteras och
fastställs. I samband med detta är det även intressant att belysa hur mycket inom
området som styrs av internationella konventioner och EG:s regler och hur
mycket den svenska lagstiftaren själv kan bestämma.

                                                
2 Läkemedelsindustriföreningen s. 41
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1.2 Problemformulering
Kan man ta patent på en gen, eller delsekvens av en gen, i Sverige? Om svaret på
denna fråga är ja, uppkommer flera följdfrågor. Vad innebär det att ha patent på
en gen, eller delsekvens av en gen, d.v.s. vilken sorts rätt får en patenthavare?
Vilka gener, och delsekvenser av gener, får man patentera? Skiljer sig
förutsättningarna för att få patent på gener, och delsekvenser av gener från vad
som gäller för andra patent?

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att klarlägga huruvida det idag är möjligt att, i
Sverige, få patent på en gen samt om, och i så fall vilka, begränsningar som
finns. Jag vill även ta reda på om det är tillåtet att ta patent på mänskliga gener.
Vidare vill jag undersöka huruvida kriterierna för eventuella patent på gener
skiljer sig ifrån kriterierna för andra patent, som t.ex. patent på kullager.

1.4 Avgränsningar
Jag kommer att göra jämförelser endast med ”europapatentet”. Jag vill även
betona att detta är en uppsats i juridik och inte i etik. Jag diskuterar således inte
det etiska eller oetiska i att patentera gener. Jag kommer inte heller att ta upp
frågan om vem som äger en gen i förhållandet mellan den som söker patent och
den som bidragit med råmaterialet, exempelvis en patient som lämnat blodprov.
Jag kommer inte att gå in närmare på reglerna om tvångslicens, deposition eller
gränsdragningen mellan yrkesmässigt och privat utnyttjande av en patenterad
uppfinning.

1.5 Metod
Materialet jag använder kommer att bestå av svensk rätt, EG-rätt på området,
samt de konventioner Sverige är anslutet till. En jämförelse med europapatentet
är oundviklig. Jag använder mig av traditionell juridisk metod, traditionell
rättskällelära samt av praxis.
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 2 Bakgrund; gener och genteknik3

2.1 Gener
Ordet gen kommer från grekiskans genna’o som betyder alstra, frambringa. På
svenska används orden gen och arvsanlag. En gen är en del av arvsmassan som
bestämmer en viss ärftlig egenskap hos bäraren, genom att ange vilken samman-
sättning en polypeptid skall ha. Gener är uppbyggda av DNA. DNA-molekylen
är uppbyggd av en dubbelspiral som består av nukleotider. Det finns fyra
nukleotider, adenin (A), cytosin (C), guanin (G) och tymin (T). Nukleotidernas
ordningsföljd bestämmer sammansättningen av en polypeptid. Polypeptiderna är
uppbyggda av aminosyror. Det finns 20 naturligt förekommande aminosyror.
Vidare finns det tripletter, d.v.s. grupper av tre nukleotider i DNA som bildar
kodord för de enskilda aminosyrorna. ”Med uttrycket den genetiska koden avses
sambandet mellan nukleotidtripletter och aminosyror. Varje gen börjar med en
starttriplett (vanligtvis ATG) och avslutas med en termineringstriplett, som
markerar att polypeptiden är slut (en av tripletterna TGA, TAG eller TAA).”4

Nukleotiderna A, C, T och G kan bilda 64 olika tripletter. Följaktligen existerar
det fler tripletter än vad som är nödvändigt. Samtliga tripletter används dock,
vilket betyder att det finns flera koder för samma aminosyra.

Människans arvsmassa innehåller ca 100 000 gener. Alla celler i en människas
kropp innehåller samma gener, men utnyttjar olika gener beroende på cellens
uppgift. Hos människor och däggdjur upptar generna i arvsmassan endast 10 %
av arvsmassans sammantagna längd. De resterande 90 % utgörs av okodad DNA,
ibland även kallad ”skräp-DNA”. Okodad DNA återfinns både inuti och mellan
generna. Det finns inte någon känd funktion för den här delen av DNA:t. De
kodade delarna av generna kallas exoner och de okodade kallas introner.
”Intronerna anses spela en stor roll för evolutionen och gör det möjligt att
omkombinera olika exoner för att skapa proteiner med nya funktioner.”5 I
anslutning till generna innehåller DNA speciella kombinationer av nukleotider
som utgör styrelement, promotorer. Dessa bestämmer hur aktiv en gen skall vara
och i vilken vävnad proteinet, som genen kodar, skall tillverkas.6 Förenklat kan
man säga att en gen är en sekvens som översätts till ett protein.

2.2 Genteknik
Genteknik kan grovt sett delas in i två stora grupper. I den ena gruppen påverkar
forskaren ett helt bestånd av genmaterial genom att t.ex. stråla eller bespruta det.
Sedan väljs organismer som fått de önskvärda förändringarna ut och används.
Detta sätt att förändra gener är det traditionella sättet. Det är också avsevärt mer
slumpmässigt än den nya teknik som används. Med den andra gruppen åsyftar
jag således de mer moderna tekniker, där man med hjälp av genteknik går in och
ändrar en eller flera nukleotider eller gener. Skillnaderna mot originalmaterialet

                                                
3 Detta kapitel är granskat av Gunnar Höst.
4 Nationalencyklopedin s. 378
5 Nationalencyklopedin s. 378
6 Nationalencyklopedin s. 378
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är specifika och inte slumpmässiga. Denna teknik möjliggör även ett utbyte
mellan organismer som är så olika att förändringen inte skulle kunna ske
spontant i naturen. Exempel på en sådant utbyte är att från en fisk till en potatis
flytta en gen som gör att potatisen tål fukt bättre.

Grunden till modern genteknik lades under 70- och 80-talen, då flera tekniska
landvinningar gjorde den moderna gentekniken möjlig. Några av de viktigaste
landvinningarna var den så kallade hybrid-DNA-tekniken, tekniken för att läsa av
nukleotidernas ordningsföljd i DNA-molekylen, även kallat DNA-sekvensering,
samt tekniken för att tillverka DNA på konstgjord väg. Det senare möjliggjordes
genom den så kallade PCR-metoden, vilken gör det möjligt att mångfaldiga DNA
i ett provrör. Andra avgörande upptäckter har varit den rad av enzymer som kan
klippa och sammanfoga DNA-bitar på ett kontrollerbart sätt. Nedan kommer jag
att närmare presentera de olika teknikerna.7

2.3 Hybrid-DNA-tekniken
Hybrid-DNA-tekniken utgör grundstenen i genteknik. Tekniken möjliggör
transplantation, omflyttning, av gener mellan levande organismer. Gener kan fritt
överföras från en ras, art eller individ till en annan. De organismer som mottagit
nytt genmaterial brukar kallas transgena organismer. I början användes tekniken
till att flytta DNA-material mellan enkla organismer såsom bakterier men idag
kan gener överföras till högre organismer såsom växter, djur och människor. En
rad tekniska redskap används i tekniken.8

Ett av de viktigaste redskapen är restriktionsenzymer. Dessa är en sorts bio-
kemiska saxar som används för att klippa DNA-molekylen i mindre bitar.
Restriktionsenzymerna är så kallade endonukleaser. De klipper DNA-kedjan vid
vissa nukleotidkombinationer. Endonukleaserna isoleras från bakterier.
Bakterierna använder dem för att skydda sig mot främmande DNA-material. Idag
känner man till över 900 olika endonukleaser. Skillnaden mellan de olika endo-
nukleaserna är att de klipper DNA-molekylen vid olika nukleotidkombinationer.9

Överföringen av den avklippta DNA-biten underlättas av att fragmentet först
kopplas samman med en vektor, även kallad bärar-DNA. Vektorer, som är DNA-
molekyler, har en förmåga att flytta sig mellan olika individer. En del vektorer
har en naturlig förmåga att förflytta sig mellan olika individer, vanligen krävs
dock att cellerna specialbehandlas först och sedan utsättas för något stimuli för
att ta upp DNA. En vanlig vektor utgörs av plasmider. Dessa är små cirkel-
formade DNA-molekyler som finns hos, och därför fås från, många bakterier. En
annan typ av vektor är virus. DNA-fragmentet blir då en sorts passagerare som
följer med virusets arvsmassa då den tar sig in i värdcellerna. För att förvissa sig
om att organismen tagit upp det nya DNA-materialet, brukar det kopplas samman
med t.ex. motståndskraft mot antibiotika. Om forskaren valt att koppla

                                                
7 Nationalencyklopedin s. 397-400
8 Nationalencyklopedin s. 398
9 Nationalencyklopedin s. 398
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fragmentet med motståndskraft mot antibiotika så kan han sedan behandla
materialet med antibiotika. Det material som överlever kuren består då av de
organismer som fått det nya DNA:t i sin arvsmassa. Om detta sker i bakterier
som sedan kan föröka sig i mycket snabb takt talar man om att man klonar
DNA.10

Hybrid-DNA-tekniken används ofta när man vill få fram en stor mängd identiskt
material. Materialet är viktigt inom grundforskning, samt i produktion av
läkemedel, vacciner och andra proteiner av intresse för läkemedels- och den
biotekniska industrin. Tekniken gör det även möjligt att i stor skala framställa
enskilda gener från mycket komplexa organismer.11

2.4 DNA-sekvensering
DNA-sekvensering, d.v.s. avläsning av DNA-molekylens sammansättning, blev
möjlig då man på 70-talet fann metoder för att läsa av nukleotidernas ordnings-
följd. Detta har inneburit en revolution för den biologiska forskningen. Det finns
nu möjligheter att studera genernas uppbyggnad samt försöka karakterisera olika
mutationer som bl.a. kan ha samband med olika sjukdomar. Då DNA-tråden är
för liten för att kunna ”läsas” med hjälp av mikroskop använder man sig av andra
metoder. Avläsningen sker med hjälp av en blandning av enzymatiska, kemiska
och fysikaliska metoder. Numera finns även speciella instrument som kan avläsa
korta DNA-molekylers sammansättning. DNA-sekvensering användes bl.a. för
att läsa av den mänskliga arvsmassan i det så kallade HUGO-projektet.12

2.5 Tillverkning av DNA på konstgjord väg
Forskarna har under relativt lång tid kunnat skapa korta DNA-kedjor genom att
koppla samman enskilda nukleotider, men arbetet var mycket tidskrävande.
Numera kan man skapa hela gener på konstgjord väg. Det går till så att man på
automatiserad väg, inom loppet av några timmar, kan koppla samman upp till
200 nukleotider. Sådana kedjor kan sedan kopplas ihop med hjälp av enzymet
ligas så att hela gener bildas.13

2.6 PCR-metoden
PCR-metoden, efter engelskans polymerase-chain-reaction, gör att DNA kan
mångfaldigas i provrör. Detta sker i två steg. Först delar man DNA-molekylen,
som består av två strängar, i två strängar, genom upphettning. Till detta sätts
sedan två syntetiskt framställda DNA-bitar, så kallade oligonukleotider, som
binds samman med originalsträngarna. Genom att samtidigt tillsätta enzymet
DNA-polymeras, som har förmågan att föröka DNA-molekylen utifrån oligo-
nukleotiderna, får man en ny kopia. Förfarandet upprepas många gånger så att en
stor mängd material erhålls efter avslutad reaktion. Förökningen kan göras
selektiv så att endast delar av en gen eller en enstaka gen förökas. Metoden är

                                                
10 Nationalencyklopedin s. 398
11 Nationalencyklopedin s. 398-399
12 Nationalencyklopedin s. 399
13 Nationalencyklopedin s. 399
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viktig för bl.a. grundforskning och rättsgenetiken. Den har till viss del kommit att
ersätta den molekylära kloningen.14

2.7 Mänskliga gener jämförda med andra gener15

Den storskaliga organisationen av genomet, med det menas utseende på
kromosomer och dylikt, är ganska lik mellan schimpanser och människor, men
vissa skillnader går att se. När det gäller gener överensstämmer sekvensen ofta
till 98-100 %, om man jämför en gen från det mänskliga genomet med
motsvarande gen från schimpansen. Vidare verkar det som om det är ytterst få
mänskliga gener som saknar motsvarighet hos schimpanser och vice versa,
dessutom ligger generna oftast arrangerade i samma ordning och på motsvarande
kromosomer. Även den del av DNA som ligger mellan olika gener, d.v.s. DNA
som inte kodar för proteiner, uppvisar väldigt stora likheter. Det finns dock vissa
typer av icke kodande, repetitiva sekvenser som skiljer sig åt mellan schimpans
och människa.

Det faktum att gener kan uppvisa 100 % likhet i vissa fall betyder alltså att
ursprunget till en sådan gen inte går att avgöra bara med ledning av DNA-
sekvensen. Mänskliga gener finns oftast i många olika varianter, och samma sak
gäller även för schimpansers gener. Vid jämförelser mellan dels olika människor,
dels mellan schimpanser och människor har det visat sig att en mänsklig gen, i
vissa fall, är mer lik en schimpansvariant av genen ifråga än den är lik en annan
variant av genen hos en människa. Det finns alltså inga typiska kännetecken på
sekvensnivå som gör det möjligt att avgöra om en gen kommer från en
schimpans eller en människa. För att säkert få veta genens ursprung krävs en
jämförelse med en databas som innehåller hela genomet för respektive art. Detta
fungerar dock inte eftersom sekvenserna är identiska, såsom nämnts ovan.

                                                
14 Nationalencyklopedin s. 400
15 Detta avsnitt är baserat på ett email från Gunnar Höst som i sin tur baserat stycket på Strachan & Read s. 228-
237
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 3 Skillnader mellan äganderätt och ensamrätt

3.1 Bakgrund; äganderätt och ensamrätt
Emellanåt står i någon skrift uttrycket ’att äga patent’, vilket i samband med
gener ibland ändras till ’att äga liv’. På grund av den osäkerhet som förefaller
råda på området är det viktigt att klargöra vad för slags rättigheter en patent-
havarare faktiskt får.

En patenthavare får två sorters rättigheter: dels en äganderätt, dels en ensamrätt.
Det patenthavaren äger är patentet, vilket i sin tur utgörs av en ensamrätt till det
som patenteras, d.v.s. själva uppfinningen. Således äger patenthavaren inte
uppfinningen, men ensamrätten till denna. Det patenthavaren kan sälja, pantsätta,
upplåta nyttjanderätt till etc. är således ensamrätten till uppfinningen men inte
uppfinningen. Denna ensamrätt är en exklusiv rätt att utnyttja uppfinningen på
vissa i lagen preciserade sätt, medan övriga sätt att utnyttja uppfinningen faller
utanför ensamrätten. Nedan kommer äganderätt samt ensamrätt p.g.a. patent,
liksom en jämförelse däremellan, att presenteras, för att klargöra vad en patent-
havare får för rättigheter.

3.2 Äganderätt
Äganderätten anses vara den mest fullständiga rätten till ett förmögenhets-
föremål.16 Det ägande som kommer att diskuteras nedan är fullgånget ägande,
d.v.s. ”de starkt skyddade former av ägande som erkänns av rättssystemet i
moderna marknadsekonomier.” 17 Den fullgångna äganderätten anses bl.a.
kännetecknas av den endast kan definieras negativt. Med detta menas att det ägda
får utnyttjas som ägaren vill, om detta inte begränsas av lag eller av avtal som
ägaren valt att ingå.18 Ägaren skall dock inte bara ha rätt att utesluta andra från
att dra nytta av objektet ifråga utan denne skall även ha rätt att tillåta sådant
nyttjande för att äganderätt skall kunna anses föreligga.19 Den rätt att exkludera
som en ägare har stöds av staten gentemot samhället.20

Det finns andra sätt att definiera ägande. Honoré t.ex. anser att ägandet, i
typfallet, har elva beståndsdelar: besittningsrätt, nyttjanderätt, bestämmanderätt,
rätt till inkomst, rätt till kapital, rätt till ägartrygghet, ärftlighet, frånvaro av
förfallotid, förbud mot skadlig användning, utmätbarhet och återstods-
karaktären.21 Med det sistnämna menar Honoré att ägaren ”till ett föremål har en
särställning bland dem som har juridiska intressen i detta föremål. Särställningen
består bl a i att ägaren har de rättigheter till föremålet som ingen annan har.”22

                                                
16 Håstad s. 23
17 Hansson s. 50
18 Håstad s. 23 & 26
19 Hansson s. 12
20 Cohen, Felix s. 39
21 Hansson s. 50 ff.
22 Hansson s. 52
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Äganderätten är även begränsad på så sätt att man inte kan äga allt. Vad som kan
ägas ändras t.ex. över tiden. Man kunde i det klassiska Aten äga en människa.23

Numera är det, som bekant, inte möjligt. Inom juridiken är det naturligt att tala
om ägande när det gäller fysiska föremål, men ägandets terminologi omfattar
även annat än fysiska föremål.  Det går således att äga ett arrende, ett företag, en
patenträtt m.m.24

3.3 Ensamrätt
Liksom äganderätten kan ensamrätten definieras negativt, men är en svagare
rättighet till ett förmögenhetsföremål än äganderätten. De förmögenhetsföremål,
som är objekt för den ensamrätt som följer med ägandet av ett patent, är de
produkter som framställts helt eller delvis med hjälp av den patenterade
uppfinningen samt eventuella fordringar med/i anledning av licensavtal och
dylikt. Det finns även de som beskriver patenträtten som varande ”av
lagstiftningen skapade monopol på vissa aktiviteter.”25 I promemorian talas det
dock om ensamrätt.26

För att förtydliga vad ensamrätten omfattar kan konstateras att det finns flera
typer att uppfinningar. En del uppfinningar är en produkt i sig och då samman-
faller produktbegreppet med uppfinningen. Andra uppfinningar ingår som en stor
eller liten del av den produkt som sedan säljs. Det finns även förfarandepatent.
Då omfattar ensamrätten de produkter som framställts med hjälp av det patent-
skyddade förfarandet. Vad ensamrätten omfattar och hur den avgränsas inom
patentområdet framgår av 3 § Patentlag (1967:837), som lyder;

3 § Den genom patent förvärvade ensamrätten innebär att, med de undantag som anges
nedan, ingen får utan patenthavarens samtycke utnyttja uppfinningen genom att

1) tillverka, utbjuda, bringa i omsättning eller använda patentskyddat alster eller införa
eller inneha sådant alster för ändamål som nu sagts,

2) använda patentskyddat förfarande eller, om han vet eller det med hänsyn till
omständigheterna är uppenbart att förfarandet inte får användas utan patenthavarens
samtycke, utbjuda det för användning här i Sverige,

3) utbjuda, bringa i omsättning eller använda alster som tillverkats enligt patentskyddat
förfarande eller införa eller inneha alstret för ändamål som nu sagts.

Ensamrätten innebär även att ingen får utan patenthavarens samtycke utnyttja
uppfinningen genom att erbjuda eller tillhandahålla någon som inte är berättigad att
utnyttja uppfinningen sådant medel för att utöva den här i Sverige som hänför sig till
något väsentligt i uppfinningen, om den som erbjuder eller tillhandahåller medlet vet
eller det med hänsyn till omständigheterna är uppenbart att medlet är lämpat och avsett

                                                
23 Hansson s. 59
24 Honoré s. 81
25 Hansson s. 180
26 Ds 2001:49 bl.a. s. 31
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att användas vid utövande av uppfinningen. Är medlet en vara som allmänt förekommer
i handeln, gäller vad nu sagts dock endast om den som
erbjuder eller tillhandahåller medlet försöker påverka mottagaren till en sådan handling
som avses i första stycket. Vid tillämpning av bestämmelserna i detta stycke skall den
som utnyttjar uppfinningen på det sätt som sägs tredje stycket 1, 3 eller 4 inte anses
såsom berättigad att utnyttja uppfinningen.

Från ensamrätten undantas

1) utnyttjande som inte sker yrkesmässigt,

2) utnyttjande av patentskyddat alster som bringats i omsättning inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet av patenthavaren eller med dennes samtycke,

3) utnyttjande av uppfinning för experiment som avser själva uppfinningen,

4) beredning på apotek av läkemedel enligt läkares förskrivning i enskilt fall eller
åtgärder med sålunda berett läkemedel. Lag (1992:1688).

Denna ensamrätt kan patenthavaren disponera på olika sätt. Ett är att själv
utnyttja uppfinningen på det sätt som anges i 3 § PL. Ett annat är att upplåta
sådan nyttjanderätt till en eller flera, d.v.s. sluta licensavtal. Sådana licenser kan
vara exklusiva, d.v.s. ge licenstagaren/havaren ensamrätt till nyttjande av ensam-
rätten. Den ensamrätt som följer med ett patent är beskuren på olika sätt, bl.a. kan
reglerna om tvångslicens medföra att produkter som utgörs av den patenterade
uppfinningen, eller vari den patenterade uppfinningen ingår, kan produceras och
omsättas utan patenthavarens samtycke, men med ersättningsrätt för patent-
havaren.

3.4 Ensamrätt kontra äganderätt
Nedan följer en jämförelse mellan stark, oinskränkt äganderätt å ena sidan och
ensamrätt till en patenterad uppfinning å andra sidan. Jämförelsen görs med hjälp
av de elva punkter, som Honoré ansåg att ägande bestod av.

En ägare har besittningsrätt till det ägda förmögenhetsföremålet. Ensamrätt p.g.a.
patent däremot ger inte i sig patenthavaren en besittningsrätt till de produkter
som framställs m.h.a. uppfinningen. Ensamrätten omfattar visserligen indirekt
även produkter som gör intrång i patenträtten, d.v.s. föremål som består av eller
inkluderar den patenterade uppfinningen, som tillverkats utan patenthavarens
samtycke, men inte på så sätt att patenthavaren får besittningsrätt till dem. Det
patenthavaren kan göra är att hindra besittningshavaren/ägaren av föremålen från
att yrkesmässigt göra något med föremålen som innebär att patentet utnyttjas,
såsom att sälja dessa. Om patentet omfattar t.ex. ett kullager som används i en
bil, kan patenthavaren inte heller få besittningsrätt till en bil innehållande det
patenterade, även om användandet av den patenterade uppfinningen inneburit ett
patentintrång.
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Det föreligger inte heller någon automatisk nyttjanderätt till produkter som
utgörs av eller innefattar den patenterade uppfinningen. Tvärtom får dessa
produkter nyttjas, säljas och dylikt, endast om det inte strider mot lagar och
regler. Exempelvis får ett patenterat läkemedel inte säljas utan läkemedelsverkets
godkännande. Även andra patent kan hindra att produkterna får tillverkas, säljs
o.dyl, eftersom utövandet av en ensamrätt p.g.a. ett patent, i vissa fall, kan utgöra
ett intrång i ett annat patent ifall licensavtal inte slutits mellan patenthavarna.

Ensamrätt p.g.a. patent ger liksom äganderätt en bestämmanderätt angående vem
som får använda de produkter som består, helt eller delvis, av den patenterade
uppfinningen, och hur dessa får användas. Båda rättigheterna ger exempelvis en
möjlighet att hyra ut eller sälja förmögenhetsföremål, som i ensamrättsfallet
utgörs av en eller flera av de produkter som innehåller den patenterade
uppfinningen.

Ensamrätten till produkter, som helt eller delvis består av den patenterade
uppfinningen, ger ensamrättsinnehavare rätt till inkomst från det patenterade,
d.v.s. från uppfinningen. Detta är för övrigt grundtanken med patentsystemet. På
denna punkt skiljer sig ensamrätten således inte från äganderätten.

Frånvaro av förfallotid anger Honoré vidare som kännetecken på ägande, vilket
står i stark kontrast till den tydligt tidsbegränsade ensamrätten inom patenträtten.
Ensamrätten p.g.a. ett patent gäller i högst 20 år. Det finns dock undantag för
läkemedel och växtskyddsmedel. Dessa kan skyddas i ytterligare 5 år. Orsaken
till denna möjlighet är att det inom dessa områden ofta tar lång tid från det att
patent söks till dess att produkterna når marknaden.27

Liksom vid ägande förkommer det vid ensamrätt ett förbud mot skadlig
användning. Ensamrätten, som en innehavare av ett patent får, innebär dock inte
endast ett förbud mot (skadlig) användning av produkter baserade på den
patenterade uppfinningen. Det innebär även ett krav på att den patenterade
uppfinningen skall användas, d.v.s. att produkter som inkluderar den patenterade
uppfinningen skall tillverkas, säljas o.s.v. Således finns det regler om tvångs-
licens i både patentlagen28 och bioteknikdirektivet29.

Ensamrätten innehåller inte återstodskaraktären, ägandetrygghet, ärftlighet, rätt
till kapital och utmätbarhet. Frågan om återstodskaraktären aktualiseras inte
eftersom den som har rättigheter, som ingen annan har, är ägaren av patent-
rättigheten. Samma sak gäller rätten till kapital. Frågan om rätt till ägartrygghet
aktualiseras av förklarliga skäl inte. Således ärvs ej uppfinningen, men väl
patenträtten. Likaså kan ensamrätten till uppfinningen inte utmätas. Det som kan
utmätas är patenträttigheten, d.v.s. ägandet av ensamrätten och inte ensamrätten i
sig.

                                                
27 Ds 2001:49 s. 33
28 Patentlagen 1967:837 45 § - 50 §
29 98/44/EG art. 12
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En annan skillnad är att ensamrätten, till det patenterade, endast existerar om den
blivit godkänd och registrerad, vilket inte är nödvändigt för att äganderätt skall
anses föreligga.

En stor skillnad torde också vara att ensamrätten till produkter, som består av
eller innefattar den patenterade uppfinningen, endast gäller i förhållande till
yrkesmässigt utnyttjande. En patenthavare kan inte hindra någon från att, för
enskilt bruk, framställa något vari den patenterade uppfinningen ingår. Patent-
havarens rätt gäller istället gentemot andra som yrkesmässigt använder sig av det
som skyddas av patentet. Äganderätten skyddar ägaren från allt nyttjande av
objektet. Det är stöld, eller egenmäktigt förfarande, oavsett om personen som
olagligt tog din bil avsåg att använda den för enskilt bruk eller för att starta en
taxirörelse.

Det finns ytterligare en skillnad mellan ägande och ensamrätt till patent.
Ensamrätten till det patenterade är, till skillnad från äganderätten, geografiskt
begränsad. Ett svenskt patent ger innehavaren ensamrätt endast inom Sveriges
gränser. Äganderätten till t.ex. en bil behåller ägaren även om denne t.ex. bilar
utomlands.
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4 Bakgrund; patent

4.1 Grunden för patent
Grunden för patenträtt och även annan immaterialrätt är framför allt ett
rättfärdighetsargument: en uppfinnare bör inte sitta tomhänt medan andra blir
rika på hans uppfinning. Den insats som leder fram till en uppfinning bör
belönas.30 Detta argument underbyggs ofta med hänvisning till den så kallade
arbetsteorin som går tillbaka till Locke.31 Locke menade att ursprungligt ägande,
d.v.s. ägande av en resurs som inte ägs av någon annan, uppkommer då någons
arbetsinsats blandas med naturens gåvor, vilket gör att denna någon blir
ursprunglig ägare till föremålet.32 Gerald Cohen har tolkat Locke på så sätt att
ägandet till föremålet, genom en blandning av eget arbete och naturens gåvor, har
sin grund i att detta kopplas till något som personen ifråga redan äger, nämligen
sitt arbete.33

4.2 Lagstiftning
Sverige fick sin första patentförordning år 1819.34 I Sverige var läkemedel inte
patenterbara förrän år 1978.35 Dagens lagstiftning på området utgörs av Patentlag
(1967:837) och Patentkungörelsen (1967:838).36 Rättsområdet styrs även av
konventioner och direktiv. I Sverige gäller för närvarande, förutom patentlagen
och patentkungörelsen, EG:s direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för bio-
tekniska uppfinningar. Direktivet har ännu inte implementerats i svensk lag. Ett
förslag till hur implementeringen, d.v.s. ändringarna i de berörda lagarna, skall gå
till, har lämnats i en promemoria från Justitiedepartementet.37 Förslaget innebär
att ändringar görs i framför allt patentlagen men även i patentkungörelsen och
Växtförädlarrättslag (1997:306).

4.3 Europapatent
Sedan 1978 har det varit möjligt att erhålla ett patent med giltighet i Sverige
genom att lämna in en ansökan till det Europeiska patentverket, EPO, European
Patent Organization, i München. Alla kan söka ett europeiskt patent men det
erhålls endast i de konventionsanslutna staterna. Den Europeiska patent-
konventionen, EPC, innehåller vissa regler för hur europeiska patent skall
behandlas nationellt, bl.a. deras giltighetstid.38 Sådana europeiska patent är
underkastade nationella patenträttsliga regler i de länder som designerats39 i
ansökan. Det finns särskilda regler för dessa patent i den svenska patentlagen.40

                                                
30 Föllesdal, Dagfinn s. 23
31 Föllesdal, Dagfinn s. 23
32 Hansson s. 102
33 Cohen, Gerald s. 126
34 Hansson s. 165
35 Hansson s. 183
36 Patentlagen förkortas hädanefter PL.
37 Ds 2001:49
38 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 11 f.
39 Sökande designerar d.v.s. anger vilka länder patentansökan avser. Sökande anger själv hur många länder som
ansökan avser. Den kan maximalt avse samtliga konventionsanslutna länder.
40 11 kap. PL
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Svenska patent och europeiska patent har samma rättsverkan i Sverige och
svensk domstol kan ogiltigförklara båda typerna av patent.41

4.4 Internationella konventioner
Det finns flera konventioner avseende såväl patenträtt som genteknik. På
genteknikens område finns det bland annat konventioner som skall skydda den
biologiska mångfalden, bl.a. Konventionen om biologisk mångfald. Denna
konvention fastslår dock att varje fördragsslutande stat har suverän rätt att, i sin
nationella lagstiftning, besluta över tillgång samt äganderätt till genresurser.42

Nedan kommer de viktigaste konventionerna på patenträttens område att
presenteras.

4.4.1 GATT-avtalet
GATT-avtalet, General Agreement on Tariffs and Trade, innehåller regler även
rörande patent. Avtalets främsta mål är att avskaffa handelshinder. I avtalet finns
det dock inskrivet att länder har rätt att undanta vissa områden från
patenterbarhet.43

4.4.2 Pariskonventionen
Pariskonventionen för industriellt rättsskydd omfattar bl.a. patenträtt. Den
tillkom år 1883. Sverige och drygt 150 andra stater är anslutna till konventionen
som bygger på principer om territorialitet44 och nationell behandling45.
Konventionen innehåller ett antal minimiskydd. Med nationell behandling menas
att varje konventionsstat är skyldig att ge medborgare i andra konventionsstater,
minst lika bra rättsskydd och tillgång till samma rättsmedel som tillerkänns
statens egna medborgare.46

4.4.3 Konventionen om patentsamarbete
Konventionen om patentsamarbete, eller Patent Cooperation Treaty, PCT, som
den heter, har 100 anslutna stater, däribland Sverige. Genom konventionen har
möjligheten till en s.k. internationell ansökan skapats. Ansökan lämnas in till
antingen en nationell patentmyndighet eller en internationell organisation som är
behörig att motta sådana ansökningar. Detta förfarande inkluderar en
internationell, centraliserad nyhetsgranskning och en möjlighet att få en
internationell förberedande prövning av om uppfinningen kan patenteras. Arbetet
utförs av ett begränsat antal myndigheter bl.a. av PRV. För att en internationell
ansökan skall leda till patent, måste ansökningen fullföljas hos patent-
myndigheterna i de olika länder som sökanden vill ha patent i. De nationella
patentmyndigheterna gör en slutlig bedömning enligt sin nationella patenträtt.47

                                                
41 SOU 1992:82 s. 267
42 Konventionen om biologisk mångfald, preambel st. 4, och art. 15, pkt 1
43 Roaldsøy, s. 30 f.
44 Principen innebär att giltigheten av de nationella lagarna är begränsad till respektive stat.
45 Denna princip innebär att staten måste tillerkänna medborgarna i de andra konventionsanslutna staterna
rättsmedel och rättsskydd som minst svarar mot vad statens egna medborgare tillerkänns.
46 Ds 2001:49 s. 35
47 Ds 2001:49 s. 36
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4.4.4 Patenträttskonventionen
Patenträttskonventionen, eller Patent Law Treaty, PLT, är en annan konvention
som skall leda till avregleringar samt viss harmonisering av bestämmelserna om
formalia kring patentansökningar.48 Sverige har undertecknat, men ännu inte
ratificerat49, konventionen, som antogs vid en diplomatkonferens år 2000.50

4.4.5 Europeiska patentkonventionen
Europeiska patentkonventionen, European Patent Convention (EPC), innehåller
reglerna för så kallade europeiska patent.  Europeiska patent beviljas av det
europeiska patentverket, European Patent Office, EPO, beläget i München.
Samtliga EU-länder, samt Cypern, Liechtenstein, Schweiz, Turkiet och Monaco,
är anslutna till konventionen. EPC innehåller förutsättningarna för att patent skall
meddelas samt regler för ansökningsförfarandet. Europeiska patent gäller i de
länder som designerats i ansökan. Europeiska patents exakta innehåll bestäms
dock enligt varje stats nationella patenträtt. Patent utfärdade av EPO är därför
snarare ett knippe europeiska patent än ett europeiskt patent. Grunden för när
patent kan ogiltigförklaras finns i konventionen. EPC anger dock inte någon
gemensam jurisdiktion för intrångs- och ogiltighetsfrågor, vilket kan leda till
olika bedömningar i de olika staterna.51

EG:s direktiv om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar har lagts till i
EPC:s tillämpningsföreskrifter.52 Där anges även att direktivet skall användas
som tillägg till konventionens föreskrifter vid tolkning och tillämpning av
konventionsbestämmelser som rör biotekniska uppfinningar. Direktivet å sin sida
överensstämmer med EPO:s praxis. EPO spelar således en viktig roll vad gäller
praxis utveckling i fråga om patent på biotekniska uppfinningar.53 Den svenska
praxisen har utvecklats till att nära följa EPO:s praxis.54 Regeringsrätten har
skrivit att ”Sveriges anslutning till den Europeiska patentkonventionen motiverar
att vi i vår interna rättstillämpning, inom ramen för vad som är förenligt med vår
lagstiftning, beaktar den praxis vid tillämpning av motsvarande bestämmelser i
den europeiska patentkonventionen som kommer till uttryck inom EPO.”55 År
2000 hölls en diplomatkonferens som beslutade om ändringar i konventionen.
Ytterligare en diplomatkonferens planeras till juni 2002 eftersom det bland annat
anses behövligt med en ytterligare analys av hur speciella bestämmelser om bio-
tekniska uppfinningar kan infogas i konventionen på ett lämpligt sätt.56

                                                
48 Ds 2001:49 s. 36
49 En ratificering är ett slutgiltigt undertecknande av en konvention eller ett fördrag. Staten ifråga bekräftar sitt
godkännande av dokumentet genom sin ratificering. Ett dokument blir gällande först sedan det ratificerats.
50 http://www.wipo.int/treaties/documents/english/word/u-page33.doc (den 15 april 2002)
51 Ds 2001:49 s. 37
52 EPC:s tillämpningsföreskrifter, regel 23 b-e
53 Ds 2001:49 s. 37 f.
54 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 12
55 RÅ 1990 ref. 84
56 Ds 2001:49 s. 38
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4.4.6 TRIP:s-avtalet
TRIP:s-avtalet, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights, hör samman med, och undertecknas således av alla de som är anslutna
till, avtalet om Världshandelsorganisationen, WTO, World Trade Organization.
TRIP:s-avtalet behandlar olika sorters immaterialrättsliga skydd. Däremot
innehåller den inte någon speciell reglering av växtförädlarrätten. Några av de
grundläggande bestämmelserna i avtalet är nationell behandling och mest-
gynnade-nationsbehandling57.58 Enligt avtalet får djur och växter, men inte
mikroorganismer, undantas från patenterbarhet. Vidare får väsentligen biologiska
förfaranden för framställning av djur eller växter undantas, men ickebiologiska
och mikrobiologiska förfaranden får inte undantas från patenterbarhet.59 Avtalet
innehåller även detaljerade bestämmelser för tvångslicens.60 Vidare innehåller
avtalet en bestämmelse om att ett mottagarland för t.ex. ett läkemedel som
utvecklats utan patenthavarens medgivande, skall förhindra att läkemedlet införs
i landet.61

4.4.7 UPOV
Det finns en konvention på växtförädlarrättens område, UPOV (Union
internationale pour la protection des obtentions végétales) som Sverige
ratificerat. En växtsort som tagits fram med genteknik kan registreras i
växtregistret och därmed omfattas av skydd enligt växtföräldarrättslagen.62 Detta
gör att både växtförädlarrättsskyddet och patenträttsligt skydd kan användas för
att skydda en genmodifierad växt immaterialrättsligt.

4.4.8 WIPO:s mellanstatliga kommitté för intellektuell äganderätt och
genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore
WIPO:s mellanstatliga kommitté för intellektuell äganderätt och genetiska
resurser, traditionell kunskap och folklore är en mellanstatlig kommitté inom
WIPO, World Intellectual Property Organization. Kommitténs första möte hölls
2001. Då diskuterades bl.a. frågor om genetiska resurser samt fördelning av
avkastningen som uppkommer då dessa används.63

4.4.9 Budapestöverenskommelsen
Budapestöverenskommelsen är en internationell överenskommelse om deposition
av mikroorganismer i samband med patent, bl.a. har internationella depositions-
myndigheter utsetts.64 Överenskommelsen innehåller även garantier för att
utlämnande av prov på de deponerade mikroorganismerna sker till dem som

                                                
57 Principen innebär att rättigheter m.m. som invånare i en annan medlemsstat tillerkänns även skall tillerkännas
medborgaren i alla de andra konventionsanslutna staterna.
58 Ds 2001:49 s. 38 f.
59 TRIP:s-avtalet art. 27.3.b
60 Ds 2001:49 s. 39
61 Läkemedelsindustriföreningen s. 12
62 SOU 1992:82 s. 282
63 Ds 2001:49 s. 41
64 Ds 2001:49 s. 41
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efterfrågar det, eller till den som utsetts som person som har rätt att ta ut prov på
mikroorganismerna.

4.4.10 EG
För närvarande förhandlas inom Rådet om ett så kallat gemenskapspatent. Detta
innebär i korthet ”att EG skall ansluta sig till EPC och att en ny specialdomstol
på EG-nivå skall pröva mål om ogiltighet av och intrång i gemenskapspatent.”65

Den stora stötestenen i förhandlingarna sägs vara språkfrågan.

4.5 Bioteknikdirektivet
När reglerna för patenträtt skapades var bioteknik inte ens ”påtänkt”. Detta
medförde att, när denna teknik blivit etablerad, patentreglerna i deras dåvarande
tillstånd inte ansågs tillfredsställande. Det behövdes dels en reglering av vad
inom biotekniken som får patenteras och hur, dels regler för fenomen som inte är
aktuella i samband med klassiska patent, som t.ex. att biologiskt material kan
reproducera sig självt. Genmodifierade djur och växter kan ge upphov till nya
generationer vari genförändringen existerar.

De olika medlemsstaterna har enligt direktivet olika skydd för biotekniska
uppfinningar. Detta bör, enligt direktivet, undanröjas då det kan utgöra hinder för
den inre marknadens funktion.66 Ett harmoniserat, effektivt skydd för biotekniska
uppfinningar anses vara viktigt, både för att bibehålla och för att uppmuntra till
investeringar inom bioteknik. Jag har inte funnit några kostnadskalkyler för hur
mycket det kostar att ta fram en genmodifierad produkt. Då många av dessa
produkter väntas användas som läkemedel kan det vara intressant att se hur
mycket det kostar att ta fram ett läkemedel. Enligt Läkemedelsindustriföreningen
tar det ”upp till 12 år och kostar 300-500 miljoner USD att föra en innovation
från laboratoriet till apotekshyllorna”.67 Det anses dock inte nödvändigt att
ersätta den nationella patenträtten med nya regler, utan det räcker med att
anpassa eller komplettera reglerna för nationella patent så att hänsyn tas till
utvecklingen på de områden där biologiskt material används. Bioteknikdirektivet
grundas på vad som nu är artikel 95 i EG-fördraget.68 Enligt artikel 15 i direktivet
skulle det ha varit genomfört den 30 juli 2000.

Nederländerna väckte talan mot Europaparlamentet och yrkade att direktivet
skulle ogiltigförklaras. Italien och Norge intervenerade och biträdde
Nederländernas talan. Som grund angav Nederländerna bl.a. att direktivet
felaktigt grundats på vad som nu är art. 95 i fördraget, att det är oförenligt med
internationella åtaganden, att det strider mot subsidiaritetsprincipen69 samt att det

                                                
65 Ds 2001:49 s. 42
66 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska
uppfinningar. Hädanefter kallat bioteknikdirektivet, direktivet eller 98/44/EG.
67 Läkemedelsindustriföreningen s. 13
68 Ds 2001:49 s. 43 f.
69 Subsidiaritetsprincipen kallas även närhetsprincipen och handlar om på vilken nivå makten skall placeras.
Enkelt uttryckt kan man säga att beslut skall fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. I EU-sammanhang handlar
principen om huruvida makten skall vara på statlig eller överstatlig nivå. Se art. 5 i Amsterdamfördraget.
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kränker grundläggande rättigheter eftersom människokroppen, som anses vara en
bärare av en människas värdighet, görs till ett instrument. Talan ogillades dock
av domstolen.70

I juni 2000 antogs en resolution, av Europarådet, vilken kräver att bioteknik-
direktivet skall omförhandlas. Det är främst mot artikel 5 i direktivet, vilken
godkänner patent på mänskliga celler, som flera länder protesterat.71 Carl
Josefsson, hovrättsasessor vid enheten för immaterialrätt och transporträtt vid
justitiedepartementet, handlägger ärendet med att implementera direktivet.
Josefsson betonar att direktivet skall implementeras, vilket Sverige, liksom
övriga medlemsstater, har en skyldighet att göra.72 Sverige är sent med
implementering, vilket har gjort att EU-kommissionen har skickat en formell
underrättelse om bristande genomförande. Detta är första steget i en process som
kan leda till att Sverige blir dömt för fördragsbrott om direktivet inte genomförs i
svensk lag.73

4.6 Direktivets implementering i svensk lag
Av promemorian74 framgår att reglerna för patent är användbara också på
bioteknikområdet, men måste kompletteras med regler för bl.a. frågor som hör
samman med att den patentsökta uppfinningen avser självreproducerande
material. Utvecklingen har även medfört att växtförädlarrättens och patenträttens
områden närmat sig varandra, vilket kräver nya regleringar.75

Av promemorian framgår att det anses att etiska aspekter bör regleras genom
patentlagen. Det framhålls särskilt att utvecklingen inom bioteknik har gjort att
det är särskilt angeläget att patenträtten ger uttryck för respekt för människans
integritet och värdighet.76

Utgångspunkten för promemorian är således att grunderna för den gällande
regleringen inte skall påverkas samt att reglerna ”skall ge uttryck för respekt för
grundläggande principer om människans värdighet och integritet.”77 I
promemorian förslås vidare att det skall införas uttryckliga lagregler om
möjligheten att få patent på en uppfinning som har samband med biologiskt
material.78 Det föreslås därför att det i patentlagen skall klargöras att en
uppfinning kan patenteras även om den avser ett alster som innehåller biologiskt
material, eller avser ett förfarande genom vilket biologiskt material används,
framställs eller bearbetas. Förslaget innebär även, att det av patentlagen
uttryckligen skall framgå, att biologiskt material, som isoleras från sin naturliga

                                                
70 mål C-377/98
71 Falk, Patent på mänskliga gener stötesten i EU-direktiv
72 Falk, Patent på mänskliga gener stötesten i EU-direktiv
73 Falk, Patent på mänskliga gener stötesten i EU-direktiv
74 Ds 2001:49
75 Ds 2001:49 s. 49 f.
76 Ds 2001:49 s. 51
77 Ds 2001:49 s. 1
78 Ds 2001:49 s. 1
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miljö eller framställs genom ett tekniskt förfarande, kan bli föremål för en
uppfinning, även om det biologiska materialet redan finns i naturen. Djurraser
och växtsorter, samt väsentligen biologiska förfaranden för framställning av djur
och växter, skall, liksom tidigare, inte kunna patenteras. Uppfinningar, som avser
djur och växter, är dock patenterbara om uppfinningens genomförbarhet inte är
tekniskt begränsad till en viss djurras eller växtsort. I den nuvarande patentlagen
finns en bestämmelse om att patent kan meddelas på mikrobiologiska
förfaranden och alster av sådana förfaranden. Det rekommenderas att denna
bestämmelse kompletteras med en bestämmelse som likställer andra tekniska
förfaranden med mikrobiologiska.79

Möjligheten att meddela patent på biotekniska uppfinningar har lett till att större
vikt fästs vid etiska frågor. ”I promemorian föreslås att patentlagen kompletteras
med uttryckliga regler om att människokroppen i sina olika bildnings- och
utvecklingsstadier, liksom enbart upptäckten av dess beståndsdelar, däribland
gensekvenser och delsekvenser av gener, inte skall kunna utgöra patenterbara
uppfinningar.” 80 Däremot skall en isolerad, eller på annat sätt genom tekniskt
förfarande framställd beståndsdel, kunna utgöra en patenterbar uppfinning, även
om beståndsdelens struktur är identisk med den hos en naturlig beståndsdel. 81

Biotekniken anses mycket viktig, framför allt för läkemedelsindustrin. Det anses
att avgörande framsteg på läkemedelsområdet bygger på möjligheterna att isolera
beståndsdelar från människokroppen, och att sedan framställa material som är
identiska med dessa på ett annat sätt.82 Orsaken till att det är viktigt att kunna få
rättsligt skydd för biotekniska produkter är att forskningsinsatser på bioteknik-
området är omfattande och kostsamma. Vidare anses att innovationsgraden för
dessa kostnadskrävande forskningsområden är starkt relaterad till möjligheten att
få immaterialrättsligt skydd för de produkter företagen framställer.83

4.7 Att söka patent
För att få patent måste uppfinnaren skicka in en patentansökan, till Patent- och
Registreringsverket, PRV, eller till EPO om det är ett europeiskt patent som söks.
En patentansökan skall innehålla ”bestämd uppgift om vad som sökes skyddat”.84

Ett annat sätt att uttrycka detta på skulle kunna vara: ”En ansökan om patent skall
bl.a. innehålla en beskrivning av uppfinningen och en bestämd uppgift om vad
som begärs skyddat genom patentet, uttryckt i ett eller flera patentkrav. PRV
prövar om de formella och materiella förutsättningarna för att patent skall kunna
meddelas är uppfyllda.”85 Patentkravet är uppfinningstanken i ord. Patentkravet

                                                
79 Ds 2001:49 s. 1 f.
80 Ds 2001:49 s. 2
81 Ds 2001:49 s. 2
82 Ds 2001:49 s. 48
83 Ds 2001:49 s. 49
84 8 § 2 st. PL
85 Ds 2001:49 s. 32
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skall bestå av två delar. En ingress, vari teknikens ståndpunkt 86 redovisas, samt
”en kännetecknande del som anger det nya i uppfinningen”.87 Patentkravets
utformning är mycket viktig. Ett detaljerat patentkrav kan således minska
patentets skyddsomfång, men det kan också öka chansen att patent beviljas.

Under de första 18 månaderna efter det att patentansökan lämnats in är den
sekretessbelagd. En patentansökan kan när som helst dras tillbaka; dras den
tillbaka inom de 18 månaderna blir den inte offentliggjord. Efter de 18
månaderna kan de som ansöker om det få ut handlingarna angående patent-
ansökan. PRV publicerar dock inte, till skillnad från vissa andra länders patent-
myndigheter, dessa ansökningar. Efter att ansökan skickats in så kommer, efter
7-8 månader ett föreläggande. Detta är nästan alltid negativt. Detta betyder inte
att patent inte kommer att beviljas i slutändan, utan det betyder att det behövs
ändringar i patentansökan. Sökanden får sedan svara på PRV:s föreläggande.
Sammantaget tar det flera år innan PRV meddelar ett beslut på patent inom
bioteknikområdet. Efter att patent beviljats kommer en period om 9 månader då
invändningar mot patentet kan göras. PRV är inte någon domstol, men vardera
parten får ändå ta del av motpartens inlagor. PRV:s beslut kan överklagas till
patentbesvärsrätten, vars beslut i sin tur kan överprövas av Regeringsrätten, om
Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd.88

4.8 Vad är patenterbart?
4.8.1 Ej patenterbart
För att patent skall kunna meddelas måste patentansökan röra en uppfinning som
uppfyller de tre patentkraven, och som inte är undantagen från patentbarhet. De
tre patentkraven kommer att presenteras närmare i avsnitt 4.9.

Det patenterbara området har, utöver vad som sagts i första stycket, avgränsats så
att det inte går att få patent på upptäckter, vetenskapliga teorier samt matematiska
metoder, 1 § PL, och art. 52 EPC. En uppfinning anses skilja sig från en upptäckt
genom att den, till skillnad från upptäckter, inte bara är ett påvisande av en viss
regelbundenhet; den utnyttjar regelbundenheter till att fylla praktiska behov.
Detta medför att en upptäckt som ges en praktisk användning kan bli en
uppfinning, vilket är vanligt inom bl.a. kemiområdet.89 ”Att kemiska substanser
som isolerats ur naturen kan vara patenterbara är sedan länge vedertaget i svensk
rätt.”90 Detta kommer sannolikt att bli vanligt även inom genteknikområdet.

Vidare kan dataprogram inte patenteras.91 Patent får inte heller meddelas på
djurraser, växtsorter eller väsentligen biologiska förfaranden för framställning av

                                                
86 Med teknikens ståndpunkt menas det som en uppfinning har gemensamt med tidigare teknik och som den
bygger på.
87 http://www.prv.se/patent/02_ansokan.html
88 26-27 §§ PL
89 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 18 f.
90 Ds 2001:49 s. 59
91 1 § 2 st. 3 p PL
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växter och djur.92 Detta stadgande, väsentligen biologiska förfaranden, syftar på
traditionella förfaranden för korsning och urval av djur och växter. Resultatet av
sådana förfaranden beror på slumpmässiga variationer och de saknar därför
reproducerbarhet, vilket gör att de inte är patenterbara.93 Tidigare har förbudet
inneburit att det knappast gick att veta om genetiskt förändrade växter föll
innanför det patenterbara området eller inte.94 Enligt Patentbesvärsrätten95

respektive EPO:s riktlinjer beror det på närvaron av teknisk påverkan från
människans sida i processen, huruvida ett förfarande är att anse som väsentligen
biologiskt eller inte. Om sådan, teknisk, påverkan spelar en betydelsefull roll för
att uppnå ett visst resultat, eller för att kontrollera det resultat som skall uppnås,
m.a.o. när processen är reproducerbar, är förfarandet inte uteslutet från patent.96

Det har klargjorts i bioteknikdirektivet att genetiska förändringar som inte är
tekniskt begränsade till en viss växtsort kan patenteras.97

4.8.2 Mikroorganismer
Det anses inte föreligga någon faktiskt motsättning mellan biologiskt och
mikrobiologiskt förfarande. Att det senare är patenterbart beror snarare på att
människan i tillräckligt hög grad kan styra de mikrobiologiska processerna för att
dessa, och indirekt produkter från dem, ska kunna uppfylla reproducerbarhets-
villkoret. När det stod klart att detta var möjligt, ville man inte utesluta patent
genom praktiska hinder, som t.ex. svårigheter att beskriva en uppfinning som
innefattar en mikroorganism. Mot denna bakgrund skapades, genom Budapest-
överenskommelsen98, möjligheten att deponera mikroorganismer samt garantier
för utlämnande av prov. I praktiken sker deposition genom att frystorkade
organismer lämnas in. Patentsökande måste i test visa att organismerna är
levande innan deponering av dem kan ske. Sedan organismerna frystorkats och
deponerats, testas de med olika tidsintervall, för att se om de är levande,
beroende på hur känsliga de är. Mikroorganismer som inte kan beskrivas i ord
och som ej heller kan bevaras kan däremot inte patenteras.99

Produktpatent för mikroorganismer kan beviljas i fler än 90 länder (1992), enligt
uppgifter från WIPO.100 Patentbesvärsrätten har angående 1 § st. 4 p 2 PL, i
plenum uttalat att ”för det fall att ett mikrobiologiskt förfarande leder fram till ett
alster i form av en mikroorganism – [utgör] första satsen i 4 st således inte hinder
för patent på organismen, även om denna skulle anses falla under något av
begreppen växtsort eller djurras”.101 PRV beviljar patent på mikroorganismer
efter ett principbeslut 1981.102

                                                
92 1 § 4 st. 2 p PL
93 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 21
94 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 22
95 1989-06-22 i mål nr P87-129
96 SOU 1992:82 s. 273
97 Direktiv 98/44/EG art. 4 p 2
98 Se st. 4.5.9 angående Budapestöverenskommelsen.
99 SOU 1992:82 s. 275
100 SOU 1992:82 s. 274 f.
101 1989-06-22 mål nr P87-129 eller 1990-12-28 mål nr P89-062
102 SOU 1992:82 s. 277



32

”Med uttrycket mikrobiologiskt förfarande avses dels förfaranden
där mikroorganismer används, dels påverkan på mikroorganismer, såsom
förfaranden för framställning eller isolering av mikroorganismer, t.ex.
gentekniska förfaranden.

Produkten (alstret) av ett mikrobiologiskt förfarande kan också vara
patenterbar i sig. Även djur framställda genom ett mikrobiologiskt förfarande är
således enligt det europeiska patentverket patenterbara.”103

Trots att djurraser inte får patenteras, har patent på den så kallade Onko-musen
beviljats.104 Onko-musen är en mus som är genetiskt manipulerad för att vara
extra känslig för cancerframkallande ämnen. Enligt EPO:s besvärskammare
innebar förbudet mot patent på djurraser inte nödvändigtvis ett generellt förbud
mot patent på djur. Kraven i patentansökan i Onko-mus-fallet avsåg gnagare eller
däggdjur och därmed en högre taxonomisk kategori än djurras. Rättsläget är nu
uttryckligen fastställt i och med artikel 4 i direktivet 98/44/EG:

1. Icke patenterbara är

a) växtsorter och djurraser,

b) väsentligen biologiska förfaringssätt för framställning av växter och djur.

2. Uppfinningar, som avser växter och djur, är patenterbara om uppfinningens
genomförbarhet inte är tekniskt begränsad till en viss växtsort eller djurras.

3. Punkt 1 b påverkar inte patenterbarheten hos uppfinningar, vilkas föremål är ett
mikrobiologiskt förfaringssätt eller annat tekniskt förfaringssätt eller genom sådana
förfaringssätt framställd produkt.

Patent skall inte meddelas på en uppfinning vars utövande strider mot goda seder
eller allmän ordning.105 Detta innebär bl.a. att man i ett fall som Onko-musen
måste ta ställning till om musens lidande och de risker som förelåg, uppvägdes
av uppfinningens värde för forskningen. Det har i Onko-mus-fallet kommit
många, 16 st., invändningar mot beslutet att meddela patent.106

4.9 Tre patentkrav
För att en uppfinning skall kunna patenteras måste den uppfylla tre patentkrav.
Uppfinningen måste vara ny; nyhetskravet. Den måste skilja sig från tidigare
kända uppfinningar, d.v.s. ha uppfinningshöjd. Vidare måste uppfinningen kunna
tillämpas industriellt. Dessa tre krav kommer att presenteras utförligare nedan.

                                                
103 SOU 1992:82 s. 274
104 T 19/90, OJ EPO 1990 s. 476
105 1 § 4 st. 1p PL
106 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 23
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4.9.1 Nyhetskravet
En nyhetsgranskning görs vid patentansökningar, men ofta även då en patent-
havare för talan om intrång. Då kommer nämligen motparten, den som anklagas
för att göra intrång, att göra en noggrann undersökning av huruvida nyhetskravet
var uppfyllt när patentet meddelades.107 Om nyhetskravet inte var uppfyllt, och
uppfinningen således inte kunde patenteras, har ju inte något intrång skett i
patentet.

Nyhetsskadande material kan komma från tre källor: från patenthavaren själv,
från självständiga uppfinnare samt från illojala personer med tillgång till samma
informationskälla som patenthavaren/patentsökaren. I det sistnämnda fallet har
lagstiftaren försökt lindra konsekvenserna för sökanden genom en regel108 som
innebär att ”patent kan meddelas på en allmänt tillgänglig uppfinning, om en
patentansökan lämnas in inom sex månader efter det att uppfinningen blev
allmänt tillgänglig, förutsatt att offentliggörandet skett genom uppenbart
missbruk i förhållande till sökanden eller någon från vilken denne härleder sin
rätt.”109 Ordet ”uppenbart” innebär inte att det illojala beteendet måste vara
speciellt grovt. Enligt ett EPO-avgörande krävs inte en avsikt att skada.110 Vad
som krävs är att den illojala personen har varit medveten om att hans eller hennes
agerande har inneburit en risk för skada för patentsökanden.111 ”Om
offentliggörandet av uppfinningen skett helt omedvetet om de effekter som
kunde drabba uppfinnaren kan dock inte bortses från offentliggörandet.”112 Detta
har bl.a. fastslagits av EPO.113 Stockholms tingsrätt har i ett mål uttalat att offert-
handlingar har sekretesskydd p.g.a. handelsbruk även utan uttryckligt tal om
sekretess.114 Av detta följer att illojalitet inte kräver brott mot ett bindande
avtal.115

Det framkom i ett EPO-avgörande att en nyhet anses föreligga även på en känd
produkt med känd användning om syftet är nytt116. Nytt syfte utgjorde således ett
kännetecken som kunde uppfylla nyhetskravet.

En uppfinning kan inte uppfylla nyhetskravet om patenträtten är konsumerad.
Konsumtionsreglernas syfte är att en patenthavare skall kunna utnyttja sin
ensamrätt endast en gång inom EES, Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.
Om patenthavaren, eller någon som har dennes samtycke, släpper ut en produkt i
EES-området, kan import till Sverige inte förhindras. Patenthavaren kan välja att
inte sälja sina produkter i länder där han inte har patent. Om produkten släpps
utanför Europa, eller om produkten tillverkats lagligt inom EES men p.g.a. regler

                                                
107 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 32
108 2§ 5 st. PL
109 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 33
110 T 173/83 (OJ EPO 1987 s. 465)
111 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 33
112 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 33
113 T 585/92 (EPOR 1996 s. 579)
114 T 7-98-85 från 1987-12-04
115 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 34
116 G2/88 (OJ EPO 1999 s. 93)
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om tvångslicens, så får import förhindras/förbjudas. I dessa två fall saknas
nämligen patentinnehavarens stöd för att sälja produkterna inom EES.117

4.9.2 Kravet på uppfinningshöjd
För att fastställa om uppfinningshöjd föreligger använder sig PRV av den så
kallade fackmannanormen. Denna skall fastslå om uppfinningen låg nära till
hands för en fackman. En uppfinning ligger nära till hands om det är troligt att
någon annan än uppfinnaren, fackmannen, också hade kunnat komma på
uppfinningen p.g.a. att den ligger nära den kunskap som redan finns på området.
Om den gör det anses uppfinningshöjd inte föreligga. Fackmannanormen
innehåller två moment: dels fackmannens tekniska färdigheter, dels hans motiv
för att göra en viss uppfinning. Fackmannen anses inte drivas av lättjefull
nyfikenhet.118 Den fackman som skall lösa det definierade problemet har vad som
kallas ”common general knowledge”.119 Detta kunskapsförråd anses innehålla
bl.a. den kunskap som kan inhämtas ur handböcker och läroböcker, oberoende av
vilket språk de är skrivna på, och även om de är 20 år gamla.120 ”Svårigheten
med kravet på uppfinningshöjd är att man använder en vag och kvalitativ
måttstock: den tekniske fackmannens förmåga. Uppfinningshöjden har blivit det
största enskilda osäkerhetsmomentet inom patenträtten.”121

En enskild åberopad egenskap, hos en uppfinning, har vid flera tillfällen ansetts
kunna ligga till grund för prövningen av uppfinningshöjden.122 Ibland kan
uppfinningshöjden bestå av att uppfinnaren pekat på ett tidigare ouppmärk-
sammat problem eller påvisat ett behov. Dessa uppfinningar benämns ofta
”problemuppfinningar”.123 EPO har i ett avgörande uttalat att: ”the perception of
the problem has to be considered as being the main contribution to the inventive
merits…”.124

Till skillnad från den amerikanska patenträtten, innehåller europeisk patenträtt
inte något krav på ”best mode”. Detta innebär att den som söker patent inte är
skyldig att redovisa det bästa sättet att använda uppfinningen på.125 EPO har,
beträffande kravet på kvalité, i ett fall126 fastslagit att ”det är fullt tillräckligt bara
någon teknisk effekt uppnås.”127 Hur högt kvalitetskravet bör sättas finns det i
doktrinen olika åsikter om. Det finns bl.a. förespråkare för att man i Sverige skall
ha de lägre krav som EPO använder sig av.128

                                                
117 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 66
118 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 46
119 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 49
120 T 206/83, OJ EPO 1987 s. 5
121 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 44
122 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 47 (Exempel på fall är T 254/86, OJ EPO 1989 s. 115)
123 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 52
124 T 225/84, 1986 European Patent Office Reports s. 263
125 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 58
126 T 923/92, EPOR 1996 s. 275
127 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 58
128 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 58 f.
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4.9.3 Kravet på industriell tillämpbarhet
Hur skall de uppfinningar som patenteras uppfylla kravet på industriell
tillämpbarhet? Det innebär att de måste gå att tillverka i relativt stor mängd med
samma resultat. Med andra ord är det fungerande och reproducerbara tekniska
lösningar av praktiska problem som kan patenteras. Hur högt detta krav ställs
beror ibland på hur väl de andra kraven, framför allt kravet på uppfinningshöjd,
är uppfyllda. Svea Hovrätt har i ett mål 129 ställt kraven på kvalité högre än i
EPO:s ovannämnda rättsfall130. Hovrätten betonade kravet på att uppfinningen
skall kunna tillgodogöras industriellt. Ansökan i målet avsåg ett förfarande för att
framställa ett läkemedel. Domstolen påpekade dock att även mycket små
mängder läkemedel kunde vara aktuella att framställa industriellt. Enligt
domstolen skulle bedömningen vara beroende av läkemedlets effektivitet och
behovet av läkemedlet.

4.10 Patent och bioteknik
Under patenträttens framväxt diskuterades inte patent på levande organismer.131

På senare tid har intresset för patent på levande material ökat i och med
utvecklingen på bioteknikområdet. En fråga som ofta aktualiseras på
bioteknikområdet är gränsdragningen mellan en upptäckt och en uppfinning. I
promemorian sägs det, att det att finna en substans som uppträder fritt i naturen
enbart är en upptäckt och substansen är därför inte patenterbar.132 Om däremot en
i naturen funnen process för att utvinna substansen har utvecklats, är denna
process patenterbar. Om substansen kan karaktäriseras tillräckligt, antingen
genom den process med vars hjälp den utvinns, eller genom sin struktur, eller
med hjälp av andra parametrar, och om den är ”ny” i den absoluta meningen att
den inte har tidigare känd existens, kan substansen i sig vara patenterbar. Ett
exempel på det sistnämnda är en ny substans som är framställd av en mikro-
organism.133

För biotekniska uppfinningar gäller, utöver undantaget för ovannämnda
upptäckter, de tre patenterbarhetsreglerna.134 Kravet på reproducerbarhet kan för
mikroorganismer, frön samt växt- och djurceller uppfyllas genom en möjlighet
till deponering.135 En svensk domstol har angående reproducerbarhetskravet
angivit, att: “ett sätt att framställa virusstammar, som leder till oförutsedda, på
slumpvisa faktorer beroende förändringar i DNA-uppbyggnaden av ett utgångs-
virus, kan inte anses reproducerbart.”136

                                                
129 mål T 447/81, 1984-10-26
130 T 923/92, EPOR 1996 s. 275
131 SOU 1992:82 s. 267
132 Ds 2001:49 s. 59
133 SOU 1992:82 s. 268
134 SOU 1992:82 s. 268
135 SOU 1992:82 s. 269
136 Rättsfallet RÅ 1985 Ab 49 (rättsfallsnotisen är ofullständig: domen gavs den 11 april 1985).
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Kirurgisk eller terapeutisk behandling eller diagnostisering som tillämpas på
människor eller djur är undantagna från patenterbarhet.137 Patent får dock
meddelas på “alster, däribland ämnen och blandningar av ämnen, för användning
vid förfarande av detta slag.”138 I praktiken skrivs i patentansökan ofta att:
”Använder X för framställning av läkemedel”, om den aktiva substansen.
“Jacobsson m.fl. anför i sin kommentar till patentlagstiftningen, att patent kan
meddelas på uppfinning för framställning av serum i en levande djurorganism,
medan patent däremot vägrats på användning av människokroppen för
serumframställning. Förfarande som utövas på sådan levande eller död cellväv
eller plasma som har avlägsnats från kroppen synes däremot i vissa fall vara
patenterbart, och detta även om utgångsmaterialet härrör från människokroppen.
Förfarande för transplantation torde däremot enligt författarna inte vara
patenterbart.”139

4.11 Patent och genteknik
När det gäller patent på gener kan, mot bakgrund av den praxis som utvecklats
vid PRV och det europeiska patentverket, följande sägas. Liksom andra kemiska
föreningar, kan en gen i princip patenteras. Genen kan karakteriseras genom sin
sammansättning, m.a.o. sin DNA-sekvens, eller genom den produkt för vilken
den kodar. Två förutsättningar för patent i det sistnämnda fallet är att produkten,
som genen kodar för, är ny och har uppfinningshöjd.140 I promemorian har
uttalats att det ”i fråga om gensekvenser och delsekvenser av gener finns ett
särskilt intresse av att avgränsningen av det patenterbara området tydligt kommer
till uttryck i lagtexten”.141

Ett konstaterande av att en viss gen finns i naturen är enbart en upptäckt. Det kan
däremot föreligga en uppfinning om man på grund av upptäckten kan lösa ett
tekniskt problem, t.ex. på grund av särskilda egenskaper hos genen. Genen kan i
sådant fall inte uteslutas från patent endast på grund av att den utgör en upptäckt.
Om en forskare isolerar en gen vars existens redan är känd, men som inte tidigare
kunnat isoleras, anses den isolerade genen som ny. Då kan genen patenteras, om
övriga villkor är uppfyllda.142 För att det ska vara möjligt att få patentskydd
måste gensekvensen ha isolerats från sin naturliga miljö på ett sätt som naturen
själv inte är i stånd att göra.143 Sedan det biologiska materialet isolerats från sin
naturliga miljö, eller sedan det framställts genom ett tekniskt förfarande, är det
möjligt att få patent på uppfinningen. Detta oavsett om uppfinningen anges vara
det framställda eller isolerade materialet eller det förfarande genom vilket
materialet framställts.144

                                                
137 1 § 3 st. PL
138 SOU 1992:82 s. 269
139 SOU 1992:82 s. 270
140 SOU 1992:82 s. 280
141 Ds 2001:49 s. 68
142 SOU 1992:82 s. 280
143 Ds 2001:49 s. 58
144 Ds 2001:49 s. 59
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Det betonas, i direktivets ingress, att samma kriterier för patenterbarhet bör
tillämpas för uppfinningar som avser gensekvenser, eller delsekvenser av gener,
som för uppfinningar inom andra tekniska områden. Vidare framhålls det att den
industriella användbarheten av en gen, eller av en delsekvens av en gen, bör
beskrivas i patentansökan.145 En enkel DNA-sekvens utan uppgift om någon
funktion innehåller inte någon teknisk upplysning och kan således inte utgöra
någon patenterbar uppfinning.146 Det är för att uppfylla kriteriet ”industriell
användbarhet” nödvändigt att ange vilket protein eller vilken del av ett protein
som framställs eller funktionen därav, om exempelvis en gensekvens eller en
delsekvens av en gen används för att framställa ett protein eller en del av ett
protein.147 Den industriella användningen av en gen, eller en delsekvens av en
gen, skall framgå tydligt av patentansökan.148 Angående direktivet har uttalats
att: ”Kroppsdelar eller gensekvenser sådana som de existerar i människokroppen
är inte patenterbara. Den tekniska aspekten och människans nödvändiga
ingripande för att få fram produkten som sådan är alltså avgörande för
distinktionen däremellan patenterbara och icke patenterbara mänskliga delar.”149

4.12 Patentskyddets omfattning för biotekniska uppfinningar
I promemorian föreslås speciella regler för det patenträttsliga skyddets
omfattning för uppfinningar av bioteknisk karaktär.150 ”Det patenträttsliga
skyddet skall också omfatta sådant material, undantaget människokroppen, som
en skyddad produkt som innehåller eller består av genetisk information införlivas
i och i vilket den genetiska informationen innefattas och utövar sin funktion.”151

I direktivet har ett så kallat ”jordbruksundantag” införts, d.v.s. rätten för en jord-
brukare att spara lite av sin skörd för att så med nästa år. Regeln motsvarar den
som finns i växtförädlarrättslagen. Beträffande boskap och annat animaliskt
reproduktionsmaterial föreslås en motsvarande regel.152

”Intrång förutsätter att patenthavaren kan visa att alla särdrag i produkt- eller
förfarandekravet utnyttjats av svaranden, åtminstone på ett ekvivalent sätt. Viss
tveksamhet råder dock om alla särdrag också behöver ha utnyttjats när ett s.k.
product-by-process krav åberopas i ett intrångsmål. Vissa nya produkter, särskilt
makromolekylär kemiska föreningar, kan inte entydigt definieras på annat sätt än
med en angivelse om hur de framställts.”153

                                                
145 98/44/EG, beaktandesats 22
146 98/44/EG, beaktandesats 23
147 98/44/EG, beaktandesats 24
148 98/44/EG, art. 5.3
149 Westerlund & Persson s. 38
150 Ds 2001:49 s. 2
151 Ds 2001:49 s. 2 f.
152 98/44/EG art. 11 st. 1
153 Domeij, Fokus på Patenträtten s. 68
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5 Patent på genetiskt material

5.1 Kan man ta patent på en gen?
Det är möjligt att patentera gener och delsekvenser av gener, i Sverige. Eftersom
Sverige inte i tid implementerat EG:s bioteknikdirektiv har direktivet fått direkt
effekt som gäller till dess direktivet implementerats. I direktivet står uttryckligen
att det är möjligt att få patent på gener och delsekvenser av gener.154 Vidare
anges de begränsningar som finns för vilka gener, och delsekvenser av gener,
som får patenteras. Redan innan bioteknikdirektivet kom, utfärdades dock patent
på gener, och delsekvenser av gener, i Europa. ”Patent på isolerade humana
gener, rekombinant DNA, transformerade värdceller och högrenade proteiner är
således relativt vanliga i t.ex. Europa.”155

När patent söks på gener, och delsekvenser av gener, söks de egentligen på
cDNA sekvenser.156 Dessa är ur, biologisk synvinkel, nya skapelser. Det är
mycket ovanligt att vanliga DNA-sekvenser patenteras.157 Patent fås egentligen
inte på en uppfinning som sådan, utan på en generalisering av uppfinningen.158

Patentskyddet för en gen definieras som en nukleotidsekvens i en DNA-molekyl,
och inte som t.ex. genen för fetma, eftersom denna definition är alldeles för
obestämd. ”Skyddet omfattar alltså enbart molekylen med just denna nukleotid-
sekvens. I kroppen förekommer inte denna molekyl; där sitter genen ihop med
andra gener på en kromosom.”159

5.2 Vad innebär det att få patent på en gen eller delsekvens av en gen?
Att få patent på en gen, eller delsekvens av en gen, innebär att innehavaren får en
ensamrätt till produkten som utgörs av, eller skapats med hjälp av, den
patenterade uppfinningen. Denna ensamrätt innebär att ingen, utan patent-
innehavarens tillåtelse, får t.ex. tillverka, sälja, importera eller använda produkter
som utgörs av, eller inkluderar, uppfinningen.160 ”Det finns vissa undantag i
ensamrätten. De viktigaste är utnyttjanden som inte sker yrkesmässigt och
experiment som avser uppfinningen i sig.”161 Ensamrätten som innehavaren får i
samband med patent gäller enbart kommersiell användning. Det är alltid tillåtet
med forskning och vidareutveckling. Att få patent innebär dock inte någon rätt att
använda uppfinningen, eftersom användningen kan begränsas av lagar och regler.
Patentet innebär endast att man kan hindra andra från att använda den patenterade
uppfinningen gratis.162 Om en uppfinning, av uppfinnare A, är en utveckling av

                                                
154 98/44/EG, beaktandesats 22
155 Läkemedelsindustriföreningen s. 43
156 cDNA sekvenser, från complementary DNA, är mycket förenklat uttryckt DNA sekvenser utan okodad DNA
som framställs genom att mRNA används istället för DNA vid Hybrid-DNA-teknik. Hybrid-DNA-teknik finns
förklarat i stycke 2.3. För mer information om cDNA se Nationalencyklopedin s. 398
157 Detta är en mycket fri översättning av: Westerlund s. 44
158 Westerlund s. 398
159 http://www.prv.se/patent/bioteknik/eu_direktiv.html
160 http://www.prv.se/pdf/blanketter/patent/Bioteknik%20för%20Internet.pdf
161 http://www.prv.se/pdf/blanketter/patent/Bioteknik%20för%20Internet.pdf
162 www.prv.se/patent/bioteknik/faq.html
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en redan patenterad uppfinning, av uppfinnare B, måste uppfinnare A få licens
till uppfinnare Bs uppfinning, eftersom han utnyttjar dennes grunduppfinning.
Om uppfinnare A patenterar sin uppfinning, kan han kräva att få licens av
uppfinnare B. Om uppfinnare A istället väljer att inte patentera sin uppfinning,
kan han inte kräva att få licens. Utan licens kan uppfinnare A inte sälja sin
uppfinning, eller på annat sätt dra ekonomisk fördel av sin uppfinning, eftersom
detta innebär ett intrång i uppfinnare Bs patent. Oftast är dock licensrättigheterna
en förhandlingsfråga som avgörs av marknadsvärdet på uppfinningen.163 Patent-
skyddet till gener, och delsekvenser av gener, beror bl.a. på hur patentansökan
har formulerats. Skyddet kan omfatta genen, delsekvensen av genen, den fram-
ställda produkten eller förfarandet för framställningen av produkten.

5.3 Patentets omfattning; produktpatent
Patenthavaren får en ensamrätt till processen som framställer, isolerar eller renar
genen, eller en delsekvens av genen, eller till produkten som framställts på detta
sätt. Direktivet medger produktpatent på gener. ”Det skydd ett patent ger för en
produkt som innehåller eller består av genetisk information omfattar, med
förbehåll för artikel 5.1 164, allt material i vilket produkten införlivas och i vilket
den genetiska informationen innefattas och utövar sin funktion.”165 Detta
obegränsade produktskydd har kritiserats. ”Patentbesvärsrätten, som avgör
överklaganden i patentärenden, är även den kritisk till delar av direktivet.
Lennarth Törnroth, patenträttsråd, håller med om att det finns tolkningsproblem i
direktivet, och att det är mycket olyckligt att det liggande direktivet ger utrymme
för ett obegränsat produktskydd för en gen och dess tillämpningar.

Ett sådant obegränsat produktskydd innebär att även framtida, ännu inte
kända, funktioner och tillämpningar av genen ingår i patentet. I ett
användningsbundet produktskydd, däremot, är det endast den funktion som anges
i ansökan som ska skyddas.”166 Det obegränsade produktskyddet till gener och
delsekvenser av gener har lett till att Institut Curie överklagar EPO:s
godkännande av Myriad Genetics patent på en diagnosmetod som spårar anlag
för bröstcancer med hjälp av genen BRCA 1. ”Det franska institutet anser att
patentet är alldeles för brett, vilket i praktiken innebär att det täcker in alla
framtida diagnosmetoder, där genen BRCA1 ingår. EU-parlamentet antog i
oktober 2001 en resolution167 som stödjer det franska initiativet. I resolutionen
hänvisas till ett uttalande från Unesco:s internationella bioetiska kommitté
(september 2001): ’det finns starka etiska skäl för att den mänskliga arvsmassan
ska vara undantagen från patenterbarhet’.”168

Parlamentets resolution är intressant om man betänker att bioteknikdirektivet
antogs genom det gemensamma förfarande som innebar att det måste godkännas

                                                
163 www.prv.se/patent/bioteknik/faq.html
164 Undantaget gäller människokroppen i sina olika utvecklings- och bildningsstadier samt upptäckten av en av
dess beståndsdelar inklusive gener och delsekvenser av gener.
165 98/44/EG art. 9
166 Falk, Patent på mänskliga gener stötesten i EU-direktiv
167 European Parliament resolution on the patenting of BRCA 1 and BRCA 2 (’breast cancer’) genes
Dokument nr. B5-0633, 0641, 0651och 0663/2001
168 Falk, Institut Curie överklagar patent på bröstcancergen
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av både Europeiska Unionens Råd och Europaparlamentet, vilket också skedde.
Trots det starka motståndet och den livliga diskussionen om produktpatent
framgår det tydligt av direktivet att både Rådet och Europaparlamentet ansett att
det skall vara möjligt att få produktpatent till en gen, eller delsekvens av en gen.
Möjligheten att få produktpatent anses nödvändigt, bland annat på grund av det
informationsöverskott som finns i DNA. Med detta åsyftas att det finns flera
olika nukleotidkombinationer som ger samma aminosyra. Om det visar sig att en
viss genetisk sekvens, kallad X, botar en sjukdom, Y, så är det troligt att det finns
flera varianter av denna sekvens som tillverkar samma ämne, som den första
genetiska sekvensen, och som därför också botar samma sjukdom, Y. Patent-
havaren med produktpatent får patent på samtliga dessa varianter eftersom
varianterna på den genetiska sekvensen tillverkar samma ämne. Detta tillåts
eftersom upptäckten av att gensekvensen X botar sjukdomen Y, tillsammans med
renandet, tillverkandet och mångfaldigandet av X, utgör uppfinningen. Utan ett
produktskydd skulle ett annat företag kunna tillverka och kanske även patentera
en av varianterna av gensekvensen X och tjäna pengar på detta. Dessutom skulle
de då spara in de kostnader innehavaren av X hade för forskning och utveckling
av produkten. Detta anses inte rättvist gentemot innehavaren av X och utgör
därför en av grunderna för att produktpatent tillåts. Motståndarna mot produkt-
patent, som inte är användningsbundet, invänder då att X kan visa sig bota även
det svåra sjukdomstillståndet Z, och om detta upptäcks av någon annan än
innehavaren av X, får denne andra inte någon förtjänst för sin upptäckt, eftersom
X innehar patentet och därmed får pengar för försäljning av X. Vid användnings-
bundet produktskydd får patenthavaren pengar för den sjukdom, Y, han
upptäckte att X botade, medan den uppfinnare som gjorde upptäckten att X även
botade Z kan patentera sin uppfinning och tjäna pengar på denna (diskussioner
om licens i detta hänseende lämnar jag därhän). Genom direktivet öppnas
möjligheten att få produktpatent som inte är användningsbundet.169 För de gener
som kodar för ett protein, och inte för ett styrsystem, blir dock ensamrättens
omfattning inte nämnvärt större än för ett patent knutet till en viss användning.170

5.4 Mänskliga gener eller delsekvenser av mänskliga gener
Angående patentering av gener, och delsekvenser av gener, från det mänskliga
genomet står det i direktivet att: ”Det är därför nödvändigt att påpeka att en
uppfinning, som avser en isolerad beståndsdel av människokroppen eller en
beståndsdel som framställts på annats sätt genom ett tekniskt förfaringssätt, och
som kan användas industriellt, inte är utesluten från patenterbarhet, även om
beståndsdelens struktur är identisk med strukturen hos en naturlig beståndsdel,
medan däremot de rättigheter som patentet ger inte omfattar människokroppen
och dess beståndsdelar i deras naturliga omgivning.”171

Naturen har dock sett till att människan delar ca. 98 % av sitt DNA med andra
djur, vilket medför att det torde finnas beståndsdelar i människokroppen som
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170 SOU 1992:82 s. 281
171 98/44/EG, beaktandesats 20
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även återfinns i andra djur. Räknas dessa gener, delsekvenser av gener, och det
de kodar för som mänskligt material, eller är det endast de 2 % som skiljer oss
från vår närmsta släkting, schimpansen, som utgör mänskligt material i patent-
rättslig mening? Skillnaden ligger, som framkommer av direktivets artikel ovan,
framför allt i patentskyddet. Att en patenthavare inte skall kunna få patent på en
människas kropp är självklart. Det skulle leda till en ny form av slaveri. Den
intressanta här är att patenthavaren inte får rättigheter som omfattar människo-
kroppens beståndsdelar i deras naturliga omgivning. Var går gränsen för vad som
är människokroppens naturliga omgivning? En uppfinnare som på konstgjord väg
tar fram ett ämne som gör att organ kan transplanteras utan att negativa
bieffekter, såsom bortstötning av organet, uppstår, kan få patent på sitt ämne.
Men hur långt sträcker sig hans rättigheter? Försvinner de när ämnet injiceras i
ett organ i en avliden person, i ett organ utanför kroppen eller först när organet
kommit på sin plats i sin nya kropp?

5.5 Vilka gener kan patenteras?
När det gäller råmaterial från djur och växter finns det inte några begränsningar
för vilken sorts gener, eller delsekvenser av gener, som får patenteras, om
patentkraven i övrigt är uppfyllda. Det är, däremot, inte möjligt att patentera
”förfaringssätt för ändring i den genetiska identiteten hos djur som kan förorsaka
dem lidande, utan att det medför några påtagliga medicinska fördelar för
människor eller djur samt djur som framställs genom sådana förfaringssätt.”172

Växtsorter och djurraser kan inte patenteras.173 ”Uppfinningar, som avser växter
och djur, är patenterbara om uppfinningens genomförbarhet inte är tekniskt
begränsad till en viss växtsort eller djurras.”174 Detta innebär att en genetisk
förändring som endast går att genomföra i en speciell växtsort eller djurras inte är
patenterbar. Om en genetisk förändring gör att det skapas en ny växtsort eller
djurras, är inte heller detta patenterbart p.g.a. förbudet mot patent på växtsorter
och djurraser. Om en genetisk förändring är genomförbar på en högre
taxonomisk klass, än en växtsort eller en djurart, är den patenterbar. Om en
uppfinnare lyckas hitta, rena och flytta över, eller skapa och flytta över, en gen
som ger motståndskraft mot sjukdomar eller skadedjur, kan den således inte
patenteras, om den endast går att använda på t.ex. havre. Om den däremot går att
sätta in i alla sorters spannmål, är den patenterbar. Att patent beviljades för den
så kallade Onko-musen berodde bl.a. på att den genetiska förändringen, som
patentet gällde, var möjlig att göra i alla sorters gnagare. Det krävs dock inte att
uppfinnaren i praktiken skapar genförändrade djur bland alla sorter gnagare, men
det ska vara möjligt att göra det. Det är detta som menas när det sägs att det skall
vara genomförbart att använda den genetiska förändringen i en högre taxonomisk
kategori.

                                                
172 98/44/EG art. 6. d.
173 98/44/EG art. 4. 1. a.
174 98/44/EG art. 4. 2.
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5.6 Stridande mot allmän ordning och goda seder
Patent får inte godkännas om det strider mot allmän ordning eller goda seder. Det
finns, således, dels förbud mot vissa förfaranden, dels förbud mot att patentera
förändringar i vissa celler/gener hos människor. Det är därför uttryckligen skrivet
i direktivet att följande inte är patenterbart:

”a) Förfaringssätt för kloning av mänskliga varelser.
  b) Förfaringssätt för ändring i den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller.
  c) Användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål.”175

Förfaringssätt för att klona mänskliga varelser definieras som alla förfaringssätt,
inklusive tekniker för delning av embryon, vars syfte är att skapa en mänsklig
varelse som har samma genetiska cellformation, d.v.s. DNA, som en annan,
levande eller död, människa.176

Förbudet mot att ändra den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller
innebär att det inte går att patentera genetiska ingrepp som ärvs från föräldrar till
barn. Om det visar sig att ingrepp i DNA medför negativa biverkningar vill
lagstiftaren vara säker på att detta är tillfälligt, d.v.s. att förändringen dör ut
tillsammans med den människa som har förändringen. Detta beror även på att
förändringar i DNA i könscellerna kan ha följder som inte visar sig i denna
generation. Att förbjuda patent på genetiska förändringar av mänskliga könsceller
ger samhället en viss kontroll över gentekniken. Det finns naturligtvis nackdelar
även med detta beslut. Genetiska sjukdomar är ofta ärftliga och genom att ändra
den gensekvens, som ger upphov till, eller möjliggör sjukdomen, i könscellerna
skulle framtida generationer kunna skonas från sjukdomen. I praktiken torde
detta redan idag ske, indirekt, vid vissa sällsynta och ovanliga sjukdomar, genom
att parets embryon på ett mycket tidigt stadium undersöks för att se om de har
den genetiska defekten eller ej.

Uteslutande av patenterbarhet för användning av mänskliga embryon för
kommersiella eller industriella ändamål, berör inte uppfinningar vilka har ett
diagnostiskt eller ett terapeutiskt syfte, om de är tillämpliga på samt till nytta för
mänskliga embryon.177

Förteckningen i artikeln är tänkt som vägledning för patentmyndigheter och
domstolar för att avgöra vilka uppfinningar som inte skall vara patenterbara.
Förteckningen är inte uttömmande.178 I direktivets ingress, som inte heller är
uttömmande, anges att bl.a. ”förfaringssätt för framställning av hybridvarelser
från könsceller eller totipotenta celler från människor och djur”179 inte heller bör

                                                
175 98/44/EG art. 6. 2. a-c
176 98/44/EG, beaktandesats 41
177 98/44/EG, beaktandesats 42
178 98/44/EG, beaktandesats 38
179 98/44/EG, beaktandesats 38
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vara patenterbara uppfinningar. ”Patentering av gener som kodar för proteiner,
vars användning är okänd, anses allmänt vara olämplig.”180

Nu får dock inte bestämmelsen om att användningen inte får strida mot allmän
ordning och goda seder ett så stort genomslag som det kan verka vid en första
anblick. Enligt PRV är det så att trots att det kan finnas hundratals oetiska
tillämpningar av en uppfinning, kan den patenteras om det finns en tillämpning
som är etiskt godtagbar. Verket har vidare uttalat att; ”Patentlagen, och därmed
PRV, bör inte ta allt för mycket etiska hänsyn.”181 Det bör även påpekas att det är
kommersiell användning som diskuteras, d.v.s. kommersiellt användande skall
strida mot allmän ordning och goda seder för att patent inte skall kunna utfärdas.

5.7 Skiljer sig förutsättningarna för genpatent från förutsättningarna
för andra patent?
Patent på gener och delsekvenser av gener skiljer sig på vissa punkter från
vanliga patent. Nedan kommer de tre patentkraven samt problematiken kring vad
som är en uppfinning och vad som är en upptäckt att diskuteras. Det tål dock att
påpekas att för att ett patent skall kunna fås måste en uppfinning föreligga som
uppfyller samtliga tre patentkrav.

5.7.1 Upptäckt/uppfinning
En av de stora skillnaderna mellan vanliga patent och patent på gener, och del-
sekvenser av gener, är att gränsdragningen mellan upptäckt och uppfinning blir
svårare, om den ens är möjlig i alla fall. Angående direktivets artikel 5.3, som
säger att det tydligt skall framgå av en patentansökan vilken den industriella
användningen av en gen eller delsekvens av en gen är, har bl.a. uttalats att denna
artikel inte besvarar den avgörande frågan, eftersom det inte klargörs vad ’enbart
upptäckt’ eller ’funktion’ innebär.182 Det är viktigt att veta vad en godtagbar
funktion är. ”Det mesta tyder dock på att avsikten med förslaget har varit att
gensekvenser eller delar av gensekvenser inte skall kunna patenteras om inte den
polypeptid som fragmentet kodar för har en känd terapeutisk eller diagnostisk
effekt. Men om det är en riktig tolkning skulle alla andra användningar av
partiella DNA-sekvenser falla utanför det patenterbara området. Det skulle
riskera att utestänga ett antal ekonomiskt värdefulla uppfinningar från det
patenterbara området.”183 Om en upptäckt har en funktion t.ex. som läkemedel,
anses det vara en uppfinning. Huruvida en upptäckt har en funktion eller inte
avgör om det är en upptäckt eller en uppfinning. I patentlagens ögon är det
således mycket viktigt att veta vad som menas med funktion.

Även Gustaf Brunius, som är kanslichef på Gentekniknämnden, anser att det i
direktivet fortfarande är outrett vad som utgör gränsdragningen mellan vad som
är en upptäckt och vad som är en uppfinning. Han menar vidare att definitionen

                                                
180 Domeij, Läkemedelspatent s. 76
181 http://www.prv.se/patent/bioteknik/etik.html
182 Domeij, Läkemedelspatent s. 77
183 Domeij, Läkemedelspatent s. 77
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angående industriell användning gör att det fortfarande är oklart när och om en
gensekvens skall anses vara en uppfinning.184 Enligt PRV kan ”t.ex. proteiner,
gener, mikroorganismer … bara patenteras om de är isolerade ur sin naturliga
miljö och har en specifik användning.”185

Det finns två kategorier av genetiska uppfinningar; den ena innebär egentligen att
uppfinnaren översätter en aminosyra till dess original-DNA-sekvens. Dessa
kallas översättningsprodukter och kontrasterar mot de skapade eller delvis
skapade strukturer som utgör den andra kategorin av genetiska uppfinningar.
Översättningsprodukter är väsentligen naturligt förekommande produkter.186 Det
är vanligtvis för översättningsprodukter som svårigheten att avgöra skillnaden
mellan upptäckt och uppfinning uppkommer.

5.7.2 Nyhetskravet
Nyhetskravet innebär att det som patenteras skall vara helt nytt. Detta har
föranlett diskussioner i samband med patentering av gener, och delsekvenser av
gener. Eftersom gener existerar naturligt i allt levande, har det framförts att en
gen, eller en delsekvens av en gen, således inte skulle kunna anses vara ny.
Problematiken hör samman med frågan om huruvida en gen, eller delsekvens av
en gen, kan vara en uppfinning och inte en upptäckt. En gen, eller delsekvens av
en gen, kan dock patenteras, vilket bl.a. beror på att genen, eller en delsekvens av
en gen, inte uppträder fritt i naturen, där sitter den på sin plats i DNA-kedjan och
svävar så att säga inte fritt. Exempel på genetiskt material som kan patenteras,
och som därmed anses existera i en annan form än den i naturen, är renade och
isolerade former, speciellt förkortade former och rekombinerat DNA.187

Kommissionen har tagit upp problematiken i ett svar på en skriftlig förfrågan.
Där sades att; ”Det hävdas ofta att alla biotekniska uppfinningar som görs med
gener från människor, djur eller växter, använder material som redan finns i
naturen och därför aldrig kan uppfinnas utan bara upptäckas. Så är givetvis fallet
när det bara handlar om sekvensering av ett genom, något som tillhör området
upptäckter och därför inte kan få patentskydd. Det är dock annorlunda om en
DNA-sekvens frigörs från sin naturliga omgivning genom en teknisk procedur
och för första gången blir tillgänglig för kommersiell tillämpning. Det är inte
uteslutet att ett sådant element, som isolerats från den mänskliga kroppen eller
framställts på något annat sätt, kan få patent eftersom det till exempel är
resultatet av tekniska processer som använts för att identifiera, rena och
klassificera det och för att reproducera det utanför människokroppen. Det handlar
då om en teknik som endast människor kan använda praktiskt och som naturen
inte kan åstadkomma själv. En sådan gen är ny i patentmening och därför
patenterbar, om den inte tidigare var tillgänglig för allmänheten i denna form och
därför inte var åtkomlig rent tekniskt.”188 Även PRV har uttalat sig i frågan och
har även kommenterat de fall då patent söks på en gensekvens som innefattar en

                                                
184 Falk, Patent på mänskliga gener stötesten i EU-direktiv
185 http://www.prv.se/pdf/blanketter/patent/Bioteknik%20för%20Internet.pdf
186 Westerlund s. 35
187 Westerlund s. 48
188 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sv/oj/dat/2001/ce113/ce11320010418sv01040105.pdf
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redan känd sekvens, men som även innehåller tidigare okänd sekvens-
information. En sådan gensekvens skulle anses uppfylla nyhetskravet i
patentlagens mening.189

För mänskliga gener gäller att det inte är möjligt att patentera en gen på dess
plats i människokroppen, d.v.s. in vivo, eftersom detta skulle strida mot nyhets-
kravet. En gen ur det mänskliga genomet måste, för att vara patenterbar, isoleras
från det mänskliga DNA:t. Först när detta har skett är nyhetskravet uppfyllt.190

5.7.3 Funktionella särdrag
Patentkrav kan formuleras på flera olika sätt. Det går bl.a. att formulera dem som
användningskrav och som funktionella särdrag. ”Ett funktionellt särdrag kan
användas såväl vid definition av en produkt som vid definition av ett förfarande.
Med andra ord kan både en produkt och ett förfarande definieras med krav som
innebär att uppfinningen enligt kraven skall vara sådan att ett visst resultat
uppnås.”191 Genom att använda sig av funktionell terminologi kan patenthavaren
erhålla en ensamrätt, inte bara till en, utan till samtliga lösningar av ett visst
tekniskt problem.192 Att definiera ett patent utifrån funktionella särdrag skapar
problem, speciellt för biotekniken. Det är svårt att överblicka konsekvenserna av
ett beslut inom ett tekniskt område där forskarna ännu befinner sig i början av
utvecklingen. Det kan finnas en risk att patentskyddet får en så bred omfattning
att den hindrar nya uppfinningar från att komma till stånd beroende på att man
inte känner till vilka andra lösningar som man ännu inte känner till som skulle
kunna lösa samma problem.193 Samtidigt finns det en egenskap hos DNA som
gör det svårt att fånga den ekonomiskt värdefulla effekten med strukturell
terminologi. Gener innehåller ett informationsöverskott. Det finns flera nukleid-
tripletter, egentligen de 64 möjligheterna som finns att skapa de 20 aminosyror
som existerar.194 Om detta informationsöverskott inte inkluderas i patentansökan
blir det möjligt, för andra, att ”kringgå patentet genom att tillverka det
terapeutiskt aktiva proteinet med nyttjande av en annan DNA-sekvens och erhålla
samma protein”.195 Detta leder till att patentsökande på detta område försöker
använda en funktionell definition av sin uppfinning vilket innebär att sökande
anger den biologiska effekt som han eller hon funnit hos proteinet.196

5.7.4 Uppfinningshöjd
Uppfinningshöjd är det patentkrav som skall säkerställa att uppfinningen inte är
för lik någon annan uppfinning. På engelska kallas detta patentkrav för
”inventive step” vilket kanske bättre än det svenska ordet beskriver vad det
handlar om. Uppfinningen skall så att säga ha tagit ett steg framåt jämfört med

                                                
189 http://www.prv.se/pdf/blanketter/patent/Bioteknik%20för%20Internet.pdf
190 Läkemedelsindustriföreningen s. 44
191 Domeij, Läkemedelspatent s. 223
192 Domeij, Läkemedelspatent s. 224
193 Domeij, Läkemedelspatent s. 224
194 Domeij, Läkemedelspatent s. 225
195 Domeij, Läkemedelspatent s. 225
196 Domeij, Läkemedelspatent s. 225
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tidigare liknande uppfinningar. Om det saknas liknande uppfinningar, föreligger
alltid uppfinningshöjd. Huruvida uppfinningen har tagit ett tillräckligt stort steg
framåt, för att anses ha uppfinningshöjd, avgörs med hjälp av den så kallade
fackmannanormen. Den hypotetiska fackmannen anses, inom biotekniken, ofta
vara en forskare med ett par assistenter.197 I samband med genteknik ställer detta
krav till med en del problem. Det mänskliga genomet är numera kartlagt, vilket
gör att samtliga gensekvenser redan är kända.

Trots detta står det klart att uppfinningshöjd visst kan föreligga i samband med
patentering av mänskliga gener. ”Upptäckter, som inte breddar den mänskliga
förmågan utan endast det mänskliga vetandet, är i kraft av sin natur inte
patenterbara. Detta är tveklöst fallet vid enkel segmentering av ett genom som
hör till området upptäckter och därmed i sig inte går att patentera.”198 Processen
för informationsöverföring199 har stor betydelse vid prövning av uppfinningshöjd.
Om det saknas utgångspunkt i den kända tekniken200 för en informations-
överföring, kan det antas att uppfinningshöjd föreligger. Ett nytt protein eller en
ny antikropp kommer att ha uppfinningshöjd, om DNA-sekvensen eller
antigenen inte tillhör den kända tekniken.201 Att en gen, eller delsekvens av en
gen, isoleras och renas på ett sådant sätt som kräver mänskligt tekniskt kunnande
kan utgöra nödvändig uppfinningshöjd som gör uppfinningen patenterbar, om
övriga patentkrav är uppfyllda. ”Om man ser till den rekombinanta tekniken202

krävs för dess utnyttjande:

1. att en källa som kodar för det aktuella proteinet finns tillgängligt (en
utgångspunkt för informationsöverföring till proteinet),

2.     att genen som kodar för proteinet sekvensbestäms,
3.    att genen klipps från dess källa eller att den syntetiseras de novo utifrån

        kännedom om dess sekvens,
4. att en vektor används för att inplacera genen i en värdorganisms DNA,

tillsammans med de regulatorer som ligger i genens anslutning och styr
genens aktivitet,

5.    att det finns möjligheter att samla upp och rena det eftertraktade proteinet.

Ett eller flera av dessa steg kan vara så komplicerade att framställningen av ett
protein inte är näraliggande för en fackman, trots den kända rekombinanta
tekniken och att det finns tillgång till en utgångspunkt 203 för den

                                                
197 http://www.prv.se/pdf/blanketter/patent/Bioteknik%20för%20Internet.pdf
198 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sv/oj/dat/2001/ce081/ce08120010313sv01840185.pdf
199 Med informationsöverföring menas processen då DNA sekvensen genom ett förfarande bildar proteinet det
kodar för.
200 Med utgångspunkt i teknikens ståndpunkt menas att det redan finns en viss kunskap, om t.ex. vilken DNA
sekvens som kodar för proteinet som söks, och att uppfinningen utnyttjar denna kunskap.
201 Domeij, Läkemedelspatent s. 403
202 Rekombinant-DNA-teknik är samma sak som Hybrid-DNA-teknik. Se stycke 2.3 för en mer ingående
beskrivning.
203 Med tillgång till en utgångspunkt torde åsyftas att det redan finns en viss kunskap om t.ex. vilken DNA
sekvens som kodar för proteinet som söks.
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informationsöverföring204 från en gen till ett protein, som processen i dess helhet
innebär. I ett flertal fall har man i EPO funnit att svårigheterna förknippade med
ett utnyttjande av den rekombinanta gentekniken i ett visst sammanhang varit
sådana att uppfinningshöjd förelegat.”205 En gen som är patenterbar är, per
definition, isolerad från sitt ursprungliga biologiska system, således anses den
därför inte heller ha sin ursprungliga funktion.206

5.7.5 Industriell tillämpbarhet
För att vara patenterbar måste uppfinningen, för vilken patent söks, vara
industriellt tillämpbar. ”Med industriell tillämpbarhet menas att en uppfinning
ska ha teknisk karaktär, teknisk effekt och vara reproducerbar.”207 Fungerar en
uppfinning på önskat sätt anses den ha tekniskt effekt. Det skall, i patentansökan,
vara troliggjort att uppfinningen fungerar på önskat sätt. En uppfinning måste
vara annorlunda än tidigare uppfinningar, men den behöver inte vara bättre.208

Om en uppfinnare finner en gen i kroppen och sedan endast gissar att den har en
viss funktion så är detta naturligtvis inte någon uppfinning, utan en upptäckt som
inte kan patenteras. Det är istället när uppfinnaren studerar genens funktion,
isolerar den och sedan ger den en användning, som t.ex. diagnosverktyg eller
läkemedel, som det är en patenterbar uppfinning.209 Det är det sista steget, att ge
den patenterade genen, eller delsekvensen av en gen en ny uppgift, som är den
industriella tillämpningen i detta fall. Att ge genen användning är det som gör att
den är industriellt tillämpbar. En gen kan dock inte patenteras även om den har
en viktig funktion, om inte funktionen kan användas kommersiellt eftersom
uppfinningen då anses sakna industriell tillämpbarhet.

5.8 Specialproblem; ofrivilligt intrång
Möjligheten att kunna få patent på gener, och delsekvenser av gener, innebär nya
och i vissa fall oreglerade följder av patenträtten. Detta beror bl.a. på att patent-
föremålen eller det material patentföremålet är insatt i kan reproducera sig själva.
Genmanipulerad majs kan, till skillnad från t.ex. traktorer, spridas med hjälp av
vinden, fåglar, och även av pollinerande djur. Detta medför dels att det blir
svårare för patentinnehavaren att kontrollera produkter som inkluderar eller
framställts med hjälp av den patenterade uppfinningen, dels medför det att
utomstående ofrivilligt kan bli innehavare av föremål som innehåller den
patenterade uppfinningen. Det är inte bara möjligt utan även sannolikt/säkert att
grödor sprids på detta sätt.

Det kan måhända låta osannolikt att en gröda med en patenterad genetisk
förändring skulle ta sig in bland en bondes grödor, för att inte tala om att detta

                                                
204 Med informationsöverföring från en gen till ett protein åsyftas processen då DNA sekvensen genom något
förfarande bildar proteinet det kodar för.
205 Domeij, Läkemedelspatent s. 405, EOP:s fall inkluderar bl.a. T 923/92 och T 923/92
206 http://www.prv.se/patent/bioteknik/eu_direktiv.html
207 http://www.prv.se/pdf/blanketter/patent/Bioteknik%20för%20Internet.pdf
208 http://www.prv.se/pdf/blanketter/patent/Bioteknik%20för%20Internet.pdf
209 http://www.prv.se/patent/bioteknik/eu_direktiv.html
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skulle upptäckas av patentets innehavare som sedan genast stämmer bonden för
intrång. Detta var dock vad den kanadensiska bonden Schmeiser råkade ut för.
1998 stämdes han av ett av världens största kemikalie- och växtförädlingsföretag,
Monsanto, för att han på sina åkrar odlade raps som innehöll en genetisk
förändring som Monsanto hade patenträttigheterna till. Schmeiser hade inte
planterat rapsen utan den hade växt upp ändå. Han hade alltså egentligen
medvetet valt att inte odla Monsantos raps i och med att han valde en annan
rapssort. Percy Schmeiser, som själv har ägnat 50 år åt att förädla raps för att få
den att passa kanadensiska förhållanden, bestred Monsantos påstående, men
förlorade i domstol. 210 Av domslutet framgår att det inte spelade någon roll hur
Monsantos genförändrade raps hade hamnat på Schmeisers marker. Det var ändå
ett patentintrång att han odlade och sålde raps utan licens, när han kände till eller
hade bort känna till att den patentskyddade, genetiskt förändrade rapsen fanns på
hans åkrar.211

Det är inte säkert att en svensk domstol skulle komma till samma slutsats, men
det är inte heller säkert att en svensk domstol skulle komma till en annan slutsats.
Det finns inte något i vare sig patentlagen eller bioteknikdirektivet som behandlar
frågor om hur man bör se på patentintrång om något liknande sker. Med
beaktande av hur vanligt det är att grödor sprids, vilket bekräftas av att det finns
lagar, som starkt begränsar hur genmodifierade organismer får planteras ut i
naturen eftersom följderna inte är möjliga att förutsäga, är det möjligt att
liknande frågeställningar kommer upp även i svenska och andra europeiska
domstolar. Det vore därför önskvärt att det tillkom lagstiftning på området. Bara
möjligheten, hur liten den än är, att en person kan bli dömd för patentintrång för
en patentskyddad produkt som han eller hon kanske inte visste att de hade på sina
marker, om de ens hört talas om uppfinningen/produkten där uppfinningen ingår,
är orimlig. Det vore även orimligt att kräva att t.ex. bönder skall tvingas DNA
testa allt sitt vete för att sedan sortera bort korn med genetiska förändringar. Att
ett företag kan få betalt för en produkt det inte sålt utan som egentligen tvingats
på ”kunderna” är även det fullständigt orimligt. Finns det någon garanti för att en
svensk domstol inte kommer till en sådan slutsats?

5.9 Genetiska patents rättsliga innebörd
I samband med resonemang kring immateriella rättigheter i form av patent på
biologiskt material måste påminnas om att detta är något helt annat än
egendomsrätt/äganderätt till ett vanligt föremål. Ett patent på mänskliga gener
innebär inte att patenthavaren äger enskilda individers gener. Patenträttigheten
innebär att någon tagit informationen i det mänskliga genetiska materialet och
utvecklat detta till en uppfinning. Denna kan vara antingen en produkt eller ett
förfarande. Det är uppfinningen, som skapats med informationen från det
biologiska materialet, som är patenträttens föremål. Det är inte fråga om en
ensamrätt till någon människas kroppsliga gener.212

                                                
210 Falk, Evolutionsbiologin krockar med 1800-talsjuridiken
211 T-1593-98
212 Westerlund & Persson s. 48
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En patentinnehavare får egentligen ”monopol på att tillverka, använda och
försälja vissa processer, produkter, maskiner och materiella konstruktioner,
numera även livsformer. Monopolet omfattar i grund och botten bruket av vårt
materiella universum. Med ett patent för en materiell konstruktion kan patent-
innehavaren hindra andra från att kombinera samma element oavsett var de
finns.”213 Trots detta torde en innehavare av ett produktpatent inte kunna hindra
organismer vari genen förekommer naturligt från att omsättas.214 Det är dock inte
säkert att detta påstående stämmer. Om en patentskyddad genetisk organism
sprider sig och korsas med en annan växt så att denna får den patenterade gen-
sekvensen i sig är det inte säkert att patenthavaren inte har möjlighet att hävda sin
patenträtt. Detta fall ligger relativt nära Monsanto-fallet. Om rapsen där först
hade korsat sig utanför Schmeisers åkrar och denna nya sort, innehållande den
patenterade genförändringen, hade kommit till Schmeisers åker, hade kanske
även detta utgjort ett patentintrång. En annan viktig, och hittills obesvarad, fråga
som är kopplad till reproducerbarheten är hur mycket det reproducerade
materialet får avvika från den ursprungligen patenterade uppfinningen innan
patentskyddet upphör.

                                                
213 Karlen, Peter s. 175
214 SOU 1992:82 s. 281
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6 Sammanfattning

Det går att patentera gener, och delsekvenser av gener, i Sverige. Reglerna för
patentering av gen finns i EG:s bioteknikdirektiv, i den svenska patentlagen och i
patentkungörelsen. Patent på en gen, eller delsekvens av en gen, innebär att
patenthavaren får en ensamrätt till att kommersiellt använda genen, eller del-
sekvensen av genen, den produkt den kodar för, eller förfarandet för att få fram
och tillverka produkten. Ett produktpatentskydd kan vara användningsbundet och
patentet skyddar då endast en viss användning av en gen, eller delsekvens av en
gen, eller så är produktskyddet obegränsat, vilket får till följd att patent-
innehavaren får ensamrätt till all sorts användning av en gen, eller delsekvens av
en gen. Bioteknikdirektivet tillåter obegränsat produktskydd för gener, och del-
sekvenser av gener.

Det finns begränsningar för vilka gener och genetiska förfaranden som får
patenteras. Dels finns det begränsningar som hänför sig till allmän ordning och
goda seder såsom förbudet mot att patentera förfaringssätt som ändrar den
genetiska koden i mänskliga könsceller. Vid patent på mänskliga gener kan
patenthavaren aldrig få patent på en gen, eller gensekvens, in vivo. Dels kan
växtsorter och djurraser inte patenteras, oavsett om dessa ändrats eller skapats
genetiskt. En genetisk förändring måste vara genomförbar på en högre
taxonomisk kategori än djurras och växtsort för att kunna vara patenterbar.

En av de stora skillnaderna, mellan patent på genetisk information och klassiska
patent, utgör även en av de stora svårigheterna vid patentering av gener, och
delsekvenser av gener, nämligen den att det är mycket svårt att dra en gräns
mellan upptäckt och uppfinning. Det finns inte något entydigt svar på vad som är
upptäckt i direktivet eller i patentlagen. Inte heller finns det något entydigt svar
på vad som skall anses vara funktion. Om en upptäckt kan sägas ha en funktion
anses den vara en uppfinning. När det sedan fastställs att det är fråga om en
uppfinning och inte en upptäckt, måste de tre patentkraven uppfyllas för att
patent skall kunna meddelas. De tre patentkraven är, nyhetskravet, kravet på
uppfinningshöjd samt kravet på industriell tillämpbarhet. En gen, eller del-
sekvens av en gen, kan uppfylla nyhetskravet om patent söks på en okänd gen-
sekvens, men även om det söks på en redan känd gensekvens om den innehåller
sekvensinformation som inte var känd tidigare. Frågan om uppfinningshöjd för
gener, och delsekvenser av gener, hör bl.a. samman med om uppfinnaren kan
finna en funktion för genen. Om genen, eller delsekvensen av genen, kan fås att
tillverka ett användbart ämne så måste detta sedan vara industriellt tillämpbart,
vilket bl.a. innebär att en viss mängd av ämnet måste kunna produceras. Hur
mycket som behöver produceras beror på bl.a. uppfinningen. Kravet på
industriell användbarhet i samband med genteknik är viktigt och har särskilt
betonats i direktivet.

Andra frågor som är specifika för biotekniska patent hör samman med deras
möjlighet att reproducera sig själva. Hur mycket en reproducerad uppfinning får
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avvika från den patenterade uppfinningen innan patentskyddet upphör är osäkert.
Förmågan att reproducera sig själva gör att vissa av de patenterade
uppfinningarna kan förflytta sig, själva eller med naturens hjälp. Det finns dock
inga regler om hur patentintrång skall bedömas när den patenterade uppfinningen
har förflyttat sig själv. Frågor som dessa leder till en avsevärd rättsosäkerhet på
området. Skulle det vara så att en bonde i Sverige kan dömas för patentintrång,
om en patenterad växt utan hans hjälp tar sig in på bondens åker, kommer t.ex.
Sveriges bönder att leva under ett konstant hot om att dömas för något de inte
kan påverka, vilket inte är acceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt.

Sammanfattningsvis vore det önskvärt med tydliggörande i flera frågor som rör
genteknik och patent. Detta gäller framför allt frågorna om ”ofrivilligt
patentintrång” samt hur mycket ett självreproducerande material får förändras
innan patentskyddet upphör.
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