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1 Inledning

1.1 Introduktion

Patent på affärsmetoder är i skrivande stund ett mycket aktuellt ämne. 1998 avgjordes ett
rättsfall i USA, nedan State street, som avskaffade undantaget ifrån patenterbarhet för
affärsmetoder patent act1 ifrån 1952. I princip alla rättsordningar har undantag för
affärsmetoder och datorprogram ifrån patenterbarhet, däribland Sverige och den europeiska
patentkonventionen, nedan EPC. Det är dock enbart i USA som en domstol explicit har
bortsett ifrån undantaget. State street kommer obönhörligen att medföra konsekvenser i resten
av världen.

Det finns ingen vedertagen definition på vad en affärsmetod är. Den mest citerade
definitionen är dock den i ett amerikanskt lagförslag som lagts som en reaktion på
utvecklingen av affärsmetodpatent efter State street beslutet.

Kongressledamot Berman’s, 3 oktober 2000, Business Method Patent Improvement Act,
definition av en affärsmetod:2

”1) a method of: A) administering, managing, or otherwise operating an enterprise or
organization, including a technique used in doing or conducting business; or B) processing
financial data

2) any technique used in athletics, instruction, or personal skills; and

3) any computer-assisted implementation of a systematic means described in (1) or a
technique described in (2)

Den traditionella definitionen av en uppfinning, nämligen att uppfinning skall påverka den
fysiska verkligheten, har i och med State street ändrats. Vad som exakt innefattas i den nya
definitionen är svårt att säga.3 En affärsmetod kan enligt denna definition vara allt från en
bokföringsmetod till en undervisningsmetod. Den skall åtminstone vara ett sätt att göra
affärer. Beviljandet av sådana patent medför samhällsekonomiska och juridiska konsekvenser
som är svåra att överskatta.

De flesta affärsmetodpatent relaterar till internet. Det mest kända patent som beviljats, efter
State street-beslutet, är Amazon.com:s s.k. one-click buy patent, vilket innebär att
Amazon.com har patent på att låta kunder handla via nätet med ett enda klick på den utpekade
varan.4 Ytterligare ett exempel, som inte relaterar till internet, är ett patent som beviljats på en
metod att instruera och utbilda städpersonal. Detta patentet kan ge en uppfattning om hur
omfattande uppfinningsbegreppet har blivit.5

Det är lätt att förstå att stora värden står på spel i denna form av patent, då den öppnar fältet
för nästan alla former av systematiserade handlingssätt att erhålla patentskydd. I Europa och
Sverige kvarstår undantaget ifrån patenterbarhet för affärsmetoder. I Europa ställs krav på att

                                                          
1 United States Code title 35 - patents
2 Business Improvement Act, http://www.house.gov/berman/bmpia2001.htm
3 Berkowitz, Patenting Business Methods, section 1
4 United States Patent No. 5,960,411
5 US patent 5851117



8

uppfinningen skall vara av teknisk karaktär, vilket en affärsmetod definitionsmässigt inte är.
Pressen på att Europa och Sverige skall förändra sin lagstiftning i riktning mot USA:s är stor.

1.2 Problembakgrund

De flesta stater har ett undantag ifrån patenterbarhet för affärsmetoder, såväl USA som EPC.
Den amerikanska federala överinstansen, US Court of Appeals for Federal Circuit (nedan
CAFC) fastslog i State-street att detta undantag är missförstått och obsolet. Det är nu möjligt
att få patent på affärsmetoder i USA.

CAFC avgjorde i detta fall att det inte är nödvändigt att uppfinningen har teknisk karaktär för
den skall beviljas patent, vilket avviker avsevärt ifrån den traditionella tolkningen av en
patenterbar uppfinning i Europa6.

USA är den största och viktigaste ekonomin i världen. Det amerikanska rättssystemet
påverkar det europeiska på flera sätt. Det amerikanska patentsystemet har ett striktare
geografiskt skydd gentemot intrång i ensamrätter än vad andra rättsordningar har, som t.ex.
Europa.7 En drastisk förändring i det amerikanska patentsystemet får därför konsekvenser i
Europa och resten av världen.8

1.3 Problem

Hur definierar rättsordningarna i Sverige, USA och EU en patenterbar uppfinning, framför allt
kravet teknisk karaktär eller praktisk nytta, vad gäller affärsmetoder? Bör Sverige avskaffa
undantaget från 1§ Patentlagen vad gäller affärsmetoder?

1.4 Syfte

Jag vill med hjälp av en komparativ studie utreda hur patenträtten tillämpas i USA, Europa
och Sverige samt konsekvenserna för Europas- och USA:s rättssystem till följd av ett
avskaffande av undantaget för patent på affärsmetoder i USA. Jag vill utreda
affärsmetodpatentets betydelse begreppsmässigt och juridiskt samt samhällsekonomiskt. Jag
vill utreda huruvida avskaffande av undantaget bör förespråkas i svensk och europeisk
lagstiftning. Denna uppsats vänder sig till verksamma jurister inom patenträttsområdet och
verksamma i näringslivet som berörs av affärsmetodpatent.

1.5 Avgränsningar

Den administrativa gången för beviljandet och upprätthållandet av patentet kommer endast att
beskrivas för att förstå diskussionen rörande ensamrätt till affärsmetoder. EU kommer i denna
uppsats att motsvaras av European Patent Organisation (EPO) och dess fördragstext European
Patent Convention (EPC).

                                                          
6 Beresford, Patenting under the EPC s185
7 Moetelli, Journal of world of Intellectual Property 1998-
8 T 208/84 Vicom
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1.6 Definitioner

Jag kommer att använda ordet uppfinning i den betydelse att det är objektet för vilket ett
patent söks. Jag kommer alltså inte att använda patentlagens definition av uppfinning. Jag
kommer att benämna patentlagens definition som en patenterbar uppfinning.

Uppfinnaren är i denna uppsats den fysiska eller juridiska person som söker patent för
uppfinningen. Patentkrav är de egenskaper i uppfinningen som uppfinnaren söker patent för.
Krav för beviljande av patent eller patentkriterier är de rekvisit som skall uppfyllas för att
patent skall kunna utfärdas. Med besvärsinstansen menar jag EPO:s besvärskammare för
patent.

I övrigt använder jag begreppen enligt den definition som ges i patentlagen eller annan
författningstext.

1.7 Förkortningar

Förkortning                         Betydelse

EPO European Patent Organisation
EPC European Patent Convention
CAFC Court of Appeals for the Federal Circuit, Besvärsinstansens för

patent i USA
SC Supreme Court, USA:s högsta domstol
USPTO US Patent Office
PatL Patentlagen

1.8 Metod

1.8.1 Författarens förhållande till rättsvetenskapen

Ett rättssystem är skapat i en social kontext. Förutsatt att lagstiftningen tillgodogör sig
rättsuppfattningen hos en tillräckligt stor del av befolkningen, eller det allmänna
rättsmedvetandet, kommer rättssystemet att spegla den sociala kontexten och stabilisera det
samhälle som skapat det.

Människorna som fattar beslut om lagstiftning och lagtillämpning är en relativt begränsad
grupp. I de västerländska samhällena, vilka är de samhällen som uppsatsen kommer att
inbegripa, finns en lagstiftande församling utsedda av medborgarna. Denna församling skall
representera medborgarna. De som tillämpar lagen är inte folkvalda, utan är tjänstemän.

Människorna som besitter den lagstiftande och de som besitter den tillämpande makten måste
därför fatta beslut baserat på sitt omdöme. För att medborgarna skall kunna avgöra huruvida
deras värderingar överensstämmer med rättssystemets måste dess beslut tydligt motiveras.
Godtar medborgarna dessa motiveringar kan lagstiftningen följa det allmänna
rättsmedvetandet.
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Jag anser att rättsvetenskapens uppgift är att granska dessa argument, men också att förse
lagstiftarna med nya argument och förslag på ny lagstiftning. Det ingår i denna uppgift att
klarlägga hur rättstillämpningen ser ut för tillfället och vilka argument som används, men
detta är enligt min uppfattning endast en del av en rättsvetenskapares uppgift.
Rättsvetenskaparens främsta uppgift är att se framåt, att säga hur det bör vara och hur det
kommer att bli, att vara normativ. Denna uppsats skall vara en del av en process som leder till
en god lagstiftning

1.8.2 Tillvägagångssätt

Jag kommer att först och främst att utgå ifrån författningstext som reglerar de tre
rättssystemen som studeras i denna uppsats, nämligen USA, EPC och Sverige. Jag kommer
sedan att redogöra för relevant praxis i de tre systemen. Betydelsen av praxis är större i EPO
och USA än i Sverige. I USA används vad som kallas case-law systemet. 9  Domstolarna har i
detta system friare tyglar att tolka och att förnya rätten. De kan fälla domar som går emot en
statute-law.10 En statut kan översättas till vad vi menar med en lag. Domstolarna har
konstitutionen i åtanke vid tolkning av en statut. Reglerar statuten emot meningen i
konstitutionen kommer domstolen att bedöma statuten som verkningslös, vilket är fallet i
State street.

EPO säger inte formellt att det använder sig av case-law systemet, men underförstått är det så.
Eftersom EPO regleras av en konvention förhandlat fram mellan dess medlemsländer, EPC, är
förändringar av författningstexten en process som kräver mycken möda. I praktiken är det
EPO:s besvärskammare som styr utvecklingen och bidrar med avsevärda förändringar i
tolkningen av EPC. Det kan i viss mån jämföras med EG-domstolens ställning gentemot dess
fördrag. Sverige har erkänt EPO:s tolkning av EPC-fördraget, vilket gör att
tolkningsproblematik rörande enbart svensk lagstiftning kommer att uppta mindre utrymme i
uppsatsen.

Den friare rollen för domstolarna gentemot rättskällorna i den anglosaxiska traditionen, och
även den kontinentala, skall ses som bakgrund i tolkningen av rättsfallen från EPO och USA.
Domstolarna utgår inte ifrån förarbeten. Viljan att utröna lagstiftarens vilja accentueras inte i
EPO och USA på samma vis som i Sverige. Besvärsinstansen i EPO har tolkat lagstiftarens
vilja så att den utgick ifrån att lagstiftaren vill ha en flexibel och tidsenlig rättstillämpning.

Fördragstexterna är tämligen lika, det är i tolkningarna och tillämpningarna som
motsättningarna kan uppdagas, varför jag kommer att inrikta min analys på praxis i de olika
rättssystemen.

Jag vill ta exemplet hur undantaget ifrån patenterbarhet för datorprogram har hanterats i
Europa för att exemplifiera min motivering till fokus på praxis. Ett datorprogram i sig kan inte
beviljas patent enligt EPC. Fram till och med Vicom-fallet på mitten av 80-talet betydde det
att datorprogrammet måste ingå i en större fysiskt påtaglig uppfinning. Vicom-fallet ändrade
denna tolkning till att datorprogrammet som helhet skulle ha en teknisk effekt och kunde
innehålla icke-tekniska egenskaper. Det skulle leda till en fysisk förändring utanför datorn.
Det senaste steget i utvecklingen är IBM-fallen. De tillåter att själva datorprogrammet beviljas

                                                          
9 Fenwick report
10 Mattei Ugo, Comparative Law and Economics, kap 8
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patent förutsatt att det har en teknisk karaktär och effekt. Den fysiska förändringen kan ske
inuti datorn.11

Utvecklingen av rättstillämpningen, redogjord för ovan, har skett utan ändringar i
författningstexten. Flera medlemsländer, däribland Sverige, har länge t.o.m. motsatt sig
patenterbarhet för datorprogram. Trots detta har EPO:s besvärsinstans radikalt ändrat
tillämpningen. Vid EPO:s diplomatiska konferens, som hölls i november förra året, bekräftade
dock medlemsländerna sin acceptans av EPO:s tillämpning av EPC.12

Jag kommer att analysera de viktigaste rättsfallen själv, men också konsultera olika författares
analyser, framför allt artiklar och föredrag lämnade på konferenser. Jag kommer att använda
andra författares analyser vid rättsfall av mindre vikt. Jag vill ha en bred belysning av ämnet
och kommer därför att söka i en mångfald av källor.

Det finns ett stort antal källor att tillgå. Jag studerar tre olika rättsystem, två av dem är
världens mest betydelsefulla ekonomier. De erhåller stor uppmärksamhet av författare runt
om världen. Jag kommer att välja ut författare som jag anser bidrar till rättsutvecklingen inom
detta område.

1.9  Disposition

Jag redogör först för skälen till varför vi har ett patentsystem, för att senare kunna avgöra
huruvida affärsmetoder bör vara skyddat av det. Jag kommer att redogöra för USA:s
patentlagstiftning först, då uppsatsens problemställning härrör ifrån denna. Därefter kommer
jag att redogöra för den svenska, som läsaren behöver känna till för att förstå den europeiska,
vilken redogörs för därefter. Jag kommer därefter att jämföra USA:s och Europas
uppfinningsbegrepp. Till sist kommer jag att diskutera vilken väg jag anser att Sverige bör ta.

Kapitel 2 beskriver patentlagstiftningens universella karaktärer och rättfärdigande av
patentinstitutet

Kapitel 3 redogör för den amerikanska patentlagstiftningen

Kapitel 4 redogör för den svenska patentlagstiftningen

Kapitel 5 redogör för den europeiska patentlagstiftningen

Kapitel 6  jämför EPO:s och USA:s definitioner av patenterbara uppfinningar.

Kapitel 7 analyserar huruvida patent på affärsmetoder kan rättfärdigas

Kapitel 8 diskuterar huruvida Sverige och Europa bör behålla kravet på teknisk karaktär och
undantaget ifrån patenterbarhet för affärsmetoder

                                                          
11 T208/84 EPO (1987)
12 Statement by Dr Roland Grossenbacher, Chairman of the Administrative Council of the European Patent
Organisation, Munich, 29 November 2000,
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2 Patentlagstiftningens universella karaktärer

2.1 Patentinstitutets historia

Ensamrätter till uppfinningar har utdelats av stater i flera hundra år. Den tidigaste kända
lagstiftningen kan spåras tillbaka till 1400-talets Venedig. I England utfärdades the Statute of
Monopolies år 1623, en tidig form av patentlag. Denna statute var dock en reaktion på att
kungamakten godtyckligt utfärdade ensamrätter. Den tillkom för att skydda uppfinnarna ifrån
missbruk av kungamakten.13

Sverige fick sin första egentliga patentlagstiftning 1819 genom förordningen privilegia
exclusiva. Denna gav privilegier till utövande av en uppfinning i 15 år. Förordningen ersattes
av 1834 års patentlag enligt vilken uppfinnaren fick rätt till patent på sin uppfinning. Denna
kom 1884 att ersättas av en ny förordning, med anledning av Pariskonventionen, som gällde
fram till och med 1968 då vi fick vår nuvarande patentlag. Den har förändrats i omgångar i
och med anslutningen och harmonisering till the European Patent Convention (nedan EPC).

2.2 Vad är ett patent?

Det finns fyra komponenter i alla patentsystem:

• definition av de uppfinningar som är patenterbara
• definition av de rättigheter som patentet bereder innehavaren
• mekanism för att få de ovan nämnda rättigheterna
• mekanism för att upprätthålla rättigheterna

Jag kommer i denna uppsats att nästan uteslutande koncentrera mig på den första punkten,
d.v.s. huruvida affärsmetoder faller och bör falla inom denna definition. Den andra och tredje
punkten kommer endast att behandlas i den utsträckning som behövs för att förstå innehållet i
den första. Den fjärde punkten kommer överhuvud inte att undersökas i uppsatsen då denna
punkt inte är av relevans för besvarandet av uppsatsens problemformulering.

2.2.1 Definitionen av en uppfinning

Beresford ger tre kategorier av uppfinningar eller upptäckter som granskaren av en
patentansökan måste särskilja;14

• Fysiska produkter eller processer som förverkligar en ny idé som är möjlig att ge monopol
och inte är undantagna från monopolmöjlighet p.g.a. patentpolitiska beslut

• Vetenskapliga teorier eller rent intellektuella processer till vilka det är omöjligt att ge
monopol

• Fysiska produkter, processer eller affärsprocesser till vilka inte ges monopol p.g.a.
patentpolitiska beslut

                                                          
13 Jacobsson m.fl., Patentlagstiftningen – en kommentar s12
14 Beresford, Patenting Software under the EPC s3
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Det är enbart uppfinningar som faller under första kategorin som beviljas patent. Dessa
uppfinningar är patenterbara enligt 1 § Patentlagen. Det är, med andra ord, patenterbara
uppfinningar.

Processer och upptäckter som faller under andra kategorin anses p.g.a. sin natur inte kunna
beviljas patent. Detta beror på att patentets omfång skulle bli ohanterligt stort. Det skulle få
oöverblickbara konsekvenser att ge dessa uppfinningar ensamrätter. Låt oss ta exemplet att
patent skulle beviljas till Newtons gravitationsteori. Det skulle innebära att alla anordningar
eller processer som bygger på gravitationsteorin skulle falla inom patentets omfång, vilket är i
princip allt som produceras. Varje uppfinnare skulle tvingas förhandla med innehavaren av
patentet om att få utnyttja teorin. Det skulle leda till minskad forskning och innovation samt
en ohygglig byråkrati för att administrera patenten. Det är på samma vis vad gäller
intellektuella processer. Ponera att någon har patent på den dubbla bokföringsmetoden. Det
skulle innebära att varje bokföringsskyldig organisation skulle få betala licensavgift till
innehavaren av patentet. Det skulle öka kostnaderna för för företagen och samhället i stort.

Den sista kategorin kommer att diskuteras ingående i detta arbete. Affärsmetoder är nämligen
ett undantag p.g.a. ett patentpolitiskt beslut. Anledningen till varför affärsmetoder är
undantagna ifrån patenterbarhet är att de har ansetts sakna teknisk karaktär eller praktisk
nytta, vilket borde innebära att de är uteslutna ifrån patenterbarhet genom den andra punkten.
Vissa författare vill dock placera in affärsmetoder i kategorin för metoder för intellektuell
verksamhet.15

För att erhålla ett patent måste uppfinningen, för vilken patentet söks, vara en uppfinning i
patentlagens mening. Vad som karaktäriserar en patenterbar uppfinning är den centrala frågan
inom patenträtten. Patentansökan skall förklara vad patentet gör anspråk på att få ensamrätt
för, vilket utgör patentkraven. Den maskin eller process som uppfinnaren söker patent för
skall detaljerat förklaras för i ansökan. En fackman skall utifrån ansökan kunna förstå
funktionen av uppfinningen.

2.2.2 Affärsmetoders och datorprograms patenträttsliga egenskaper

Patenträttsligt sett är affärsmetoder och datorprogram inte likvärdiga, men de har en
gemensam nämnare. De har utelämnats ifrån det patenterbara området för att de i sig har
ansetts sakna teknisk eller fysisk karaktär. De flesta uppfinningarna som kategoriseras som
affärsmetoder materialiseras i form av ett datorprogram. Debatten om patent på affärsmetoder
har kommit att behandla dator- och internet-relaterade affärsmetoder. Applikation av dessa
affärsmetoder är beroende av datorprogram.

Problematiken kring patent på affärsmetoder i Sverige och Europa har kommit att handla om
kravet på teknisk karaktär, i USA om motsvarande krav på fysisk påverkan på omvärlden.16

Av ordalydelsen kan förstås att en affärsmetod i sig inte innebär ett tekniskt problem eller
fysisk påverkan på omvärlden.

Det sökta patentet för en affärsmetod kan innehålla vissa tekniska karaktärer, som t.ex. en
kalkyleringsprocess utförs av en dator. Låt oss säga att ett företag söker patent för ett
bokföringsprogram. Det enda nya som framförs är programmets bokföringsfunktioner. Datorn
                                                          
15 Törnroth m.fl., Patentlagstiftningen – en kommentar, s47
16 Beresford, Patenting Software under the EPC, s450
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är då i detta fall enbart ett medel att utföra affärsmetoden och en liten del av det sökta
patentet. Det skulle kunna genomföras med papper och penna. Uppfinningen bör därför inte
ha en teknisk karaktär.

Det finns för tillfället ingen vedertagen definition av affärsmetoder. Den mest använda är
dock den ovan citerade amerikanska kongressledamoten Berman’s förslag till definition. Det
bör dock anmärkas att denna definition utgår ifrån amerikansk praxis. Europeisk praxis är
restriktivare vad gäller beviljandet av patent för affärsmetoder. Definitionen är dock en bra
utgångspunkt för diskussionen om vad som är patenterbart.

Ett datorprogram består av en källkod. Det är språket som programmeraren skriver i.
Källkoden översätts i datorn till en objektkod som datorn förstår och därav gör förändringar
på inställningar i datorn. Källkoden är en översättning av olika matematiska algoritmer som
programmet bygger på. T.ex. bygger ett kalkyleringsprogram på de företagsekonomiska
beräkningsprinciperna om hur kostnaderna bör fördelas. Dessa beräkningsprinciper kan
beräknas med hjälp av algoritmer som översätts till källkod för att sedan översättas till
objektkod för att appliceras i datorn.

Upphovsrätt tillkommer källkoden så snart den uppnår verkshöjd, vilket varje datorprogram
på marknaden torde ha. Nackdelarna med detta skydd är dock otillfredsställande, vilket gör att
många programutvecklare söker patentskydd. Upphovsrätten skyddar nämligen enbart själva
källkoden. Det skyddar inte programmets funktion och idé. De algoritmer som programmet
bygger på kan översättas på flera sätt till källkod. En konkurrent kan skriva om källkoden
tämligen enkelt, men samtidigt erbjuda samtliga funktioner som det ursprungliga programmet
har. På samma vis kan en konkurrent uppgradera ett program och sälja uppgraderingen utan
att göra intrång i upphovsrätten. Ett patent däremot skyddar programmets funktion och
process. Oavsett hur källkoden ser ur så skulle konkurrenten göra intrång i patentet om
programmets process efterliknade det patenterade programmets process.17

2.3 Rättfärdigande av patentinstitutets existens

2.3.1 Inledning

Intellektuell egendom, eller immateriella rättigheter, är icke-exklusiva. Egendomen kan vara
över hela världen samtidigt, flera kan använda den utan att ägaren blir utestängd från tillgång
till den. Vanlig materiell egendom är exklusiv. Lånar du ut din bil kan du inte använda den
samtidigt.

Det kostar ingenting att förmedla en intellektuell egendom. Det kan enkelt skapas en
obegränsad tillgång på egendomen till en oansenlig kostnad. Marginalkostnaden för att
vidarebefordra och mångfaldiga den intellektuella egendomen är med modern teknik nära
noll.

Det kan därför vid första intrycket verka omotiverat att någon kan tillskansa sig ensamrätt på
intellektuell egendom. Kritikerna menar att individens utveckling kräver fritt flöde av
information och bemötandet av olika idéer, vilket begränsas av patentinstitutet.

                                                          
17 Danska regeringens rapport om patent på mjukvara, 21 maj 2001, http://www.dkpto.dk/
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Patentinstitutet utgör enligt dem ett allvarligt intrång i individens frihet. Bevisbördan för att
patentinstitutet är motiverat bör därför åligga förespråkarna.18

Flera skäl har använts genom patentinstitutets historia för att rättfärdiga dess existens. Jag
kommer nedan att redogöra för de tre vanligaste argumenten.

2.3.2 Uppfinnarens ensamrätt till frukten av sitt arbete

Uppfinnarens rätt till frukten av sitt arbete är ett naturrättsligt argument. Det innebär att
uppfinnaren har rätt till idéer som han/hon genom sitt arbete har skapat. Uppfinnaren är ju
orsaken till att idén överhuvudtaget finns. Motivet är en variant av Locke’s idé om
rättfärdigande av äganderätt i allmänhet, nämligen ägande genom arbete. Den som arbetar har
rätt till frukten av sitt arbete. Frukten i dagens rättssystem är marknadsvärdet av patentet.19

Nozick invände emot detta argument att en individ inte kan tillskrivas all prestation bakom ett
arbete, eller egendom. En människa fungerar inte i ett tomrum. Vi får alltid impulser och
inspiration ifrån andra håll. Modifierar uppfinnaren enbart en existerande process eller
produkt för att vinna en ny och överraskande effekt så följer det inte att han/hon bör ha
ensamrätt till uppfinningens värde. Den borde delas med alla som har tillfört tankemöda till
produkterna eller processer som uppfinningen bygger på. Uppfinnaren inbringar annars
belöningen för oräkneliga individers insatser. Uppfinnaren har i det historiska sammanhanget
tillfört en oansenlig förändring.20

Det finns ännu ett problem med detta motiv. Varför skall uppfinnaren belönas med just hela
marknadsvärdet och inte en ersättning följande en förhandling. Marknadsvärdet av
ensamrätten finns enbart på grund av att patentinstitutet skapat det. Skulle inte ensamrätten
garanteras av staten så skulle uppfinningens värde vara ett helt annat. Det finns inget i detta
argument som rättfärdigar att uppfinnaren skall ha just marknadsvärdet på uppfinningen.21

Möjligen skulle det kunna vara berättigat att ge uppfinnaren sin del av uppfinningens
marknadsvärde proportionellt med hans/hennes insats. En utredning av exakt vilket bidrag
uppfinnaren har tillfört skulle alltså företas för att avgöra vilken belöning han/hon bör få.

2.3.3 Ensamrätt som uppfinnarens belöning

Argumentet om att ensamrätt till uppfinningen skall tilldelas uppfinnaren som belöning
grundas på tanken att samhället har en skyldighet att ge uppfinnaren ensamrätt för sin insats.
Skillnaden mot det förra argumentet är att uppfinnaren bör få ensamrätt som betalning av
samhället för sin insats till den tekniska utvecklingen. Ensamrätten tillhör således inte
uppfinnaren naturligt.22

Problemet med detta argument är, i likhet med argumentet ovan, att det inte anger någon
koppling till varför uppfinnaren skall erhålla just uppfinningens marknadsvärde. Han/hon

                                                          
18 Hettinger, Idéer om ägande s188
19 Hettinger, Idéer om ägande s190
20 Hettinger, Idéer om ägande s190
21 Petrusson, Patent och industriell omvandling, s106
22 Petrusson, Patent och industriell omvandling, s107



16

skulle enligt argumentet likväl kunna få en medalj eller en honorar av staten för att
kompenseras för sin insats.

Enligt Becker skall belöningen motsvaras av den ansträngning som uppfinnaren har nedlagt i
sitt arbete. Ansträngningen skall bedömas utifrån 1) hur mycket någon ansträngt sig för att få
ett resultat 2) den risk man frivilligt tagit för att uppnå resultatet och 3) den grad av moraliska
överväganden som spelat in för att uppnå önskat resultat. Ju större ansträngning, desto större
skall belöningen vara. 23

Beckers modell ger upphov till följande fråga: om marknadsvärdet överstiger ansträngningen,
bör då inte ensamrätten upphöra det ögonblick då belöningen motsvarar ansträngningen?
Svaret torde vara ja. Ensamrätten bör vara utformad så att uppfinnaren får den belöning som
uppfinningen är värd. Ett patent beviljas idag för 20 år framåt, vilket kan tolkas som att
samhället anser att ensamrätt under 20 år generellt bör vara en rättmätig belöning för
uppfinnaren. Vissa uppfinnare borde enligt denna generella belöning argument få en för stor
belöning relativt deras insats, medan andra erhåller en för liten belöning i och med att olika
uppfinnares insatser varierar i ansträngningsgrad.

En rörelse bildades i reaktion på de ovan givna motiveringarna till patentinstitutet under
mitten av 1800-talet. Den menade att en uppfinnare inte kan äga idén till sin uppfinning efter
att den blivit känd. När uppfinningen blivit allmänt känd tillhör den alla. Uppfinnaren äger
den uppfinning han/hon han skapat, men inte idén till den. Rörelsen grundade sin
argumentering på den tidens ekonomiska idéer. Den ansåg att patentinstitutet inte var förenligt
med fri konkurrens och fri handel och därför ledde till negativa samhälleliga konsekvenser.24

Detta leder in oss på det tredje, det i vår tid mest utbredda, argumentet för patentinstitutet,
nämligen det utilitaristiska argumentet.

2.3.4 Det utilitaristiska argumentet

Det utilitaristiska argumentet utgår ifrån att ensamrätt till uppfinningen är ett incitament för
att utveckla och satsa på forskning.  Ensamrätten stimulerar uppfinnare att komma på nya och
bra idéer. Forskning och utveckling av ny teknik är i sig bra för samhället och leder, allt annat
lika, till högre levnadsstandard.25

Kostnaden för vidareförmedlingen och kopieringen av en idé är nästan lika med noll. Det
skulle därför vara svårt för uppfinnaren att få lönsamhet på den investering han/hon har gjort i
att utveckla uppfinningen. Konkurrenter behöver inte ta hänsyn till produktens
utvecklingskostnad och kan därmed sälja en identisk produkt till ett lägre pris. Uppfinnaren
skulle i detta scenario vara förloraren. Aktörerna har incitament att vänta på att andra
utvecklar nya idéer för att sedan kopiera dem och sälja dem till ett lägre pris, vilket kallas att
vara second mover. Detta skulle få negativa effekter för den tekniska utvecklingen och
därmed levnadsstandarden i samhället.

Bentham uttryckte problematiken så här: ”A man will not be at the expense and trouble of
bringing to maturity an invention unless he has a prospect of an adequate satisfaction, that is

                                                          
23 Hettinger, Idéer om ägande s194
24 Petrusson, Patent och industriell omvandling, s114
25 Hettinger, Idéer om ägande, s200
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to say, at least of such a satisfaction as to his eyes appears an adequate one, for such troubles
and expense”.26

Under 1900-talet har detta argument förfinats med rättsekonomiska teorier om effektiva
patentsystem. Argumentationen kring patent på affärsmetoders vara eller icke vara har nästan
uteslutande utgångspunkt i rättsekonomiska analyser. Jag kommer nedan att redogöra för
huvuddragen i den ekonomiska teorin om ett effektivt patentsystem.

I den rättsekonomiska teorin strävas efter största möjliga samhälleliga nytta. Summan av alla
individers nytta skall vara så stor som möjligt. Den lösning som uppnår störst nytta är den
bästa och bör därför väljas.27

Patentinstitutet innehar enligt denna analys två motstående effekter. Den, första, negativa
effekten är att monopol på en idé snedvrider konkurrensen, vilket minskar samhällets nytta.
Fri konkurrens är enligt ekonomisk teori eftersträvansvärt, då det leder till att konsumenterna
kan välja den bästa produkten till lägre pris. Den andra, positiva, effekten är att möjligheten
till monopol på en idé ger incitament för uppfinnaren att skapa nya uppfinningar som ökar
samhällsnyttan. Den rättsekonomiska teorin strävar efter att hitta en optimal avvägning av
dessa effekter, vilket ger den största nyttan för samhället. Den optimala nivån nås då
patentinstitutet stimulerar till mer forskning och snabbare teknikutveckling.28

För att patentinstitutet skall vara motiverat enligt denna teori måste incitamentseffekterna
överväga den snedvridning av konkurrensen som monopolet innebär. Ensamrätterna i
patentinstitutet har därför fått flera begränsningar, såsom offentliggörande av uppfinningen
samt begränsning i tid av ensamrätten, som skall minska de skadliga effekterna av monopolet.

Enligt rättsekonomisk teori följer att ju större omfång av monopolet, desto större är de
skadliga effekterna för konkurrensen. Incitamentseffekten blir också större, men frågan är om
den överstiger de negativa effekter ett större monopol. Av teorin följer vidare att i
teknikområden där produkterna har längre ekonomisk livslängd blir monopolets
incitamentseffekten större. Innehavaren av ensamrätten hinner få in mer intäkter. Det motsatta
gäller i områden med snabb teknikutveckling. Konkurrensen kommer att snedvridas i större
utsträckning i marknader med längre produktlivslängder då ensamrätten också har längre reell
utestängningseffekt.

Det kan dock ifrågasättas vilket ekonomiskt värde en ensamrätt egentligen har. Det faktum att
ett företag är först på marknaden med en idé medför i de flesta fall uppmärksamhet och
goodwill som gör att investeringen blir lönsam utan ensamrätt. Detta s.k. first-mover fenomen
har framför allt bärighet i marknader där teknikutvecklingen håller ett högt tempo.
Konsumenten har svårt att jämföra marknadens erbjudande och förlitar sig därför på den mest
kända leverantören, vilken oftast är den s.k. first mover. På marknader med långsammare
teknikutveckling hinner konsumenten jämföra olika erbjudanden och kan därför hitta en
konkurrent som säljer billigare kopior. För aktörerna är first-mover effekten inte lika viktig på
dessa marknader jämfört med marknader med kortare produktlivslängder.

Vidare kritik mot den rättsekonomiska analysen är att vi inte har sett ett modernt västerländskt
samhälle utan någon immaterialrättslig reglering. Det går därför inte med säkerhet att säga
                                                          
26 Hettinger, Idéer om ägande, s196
27 Petrusson, Patent och industriell omvandling, s120
28 Petrusson, Patent och industriell omvandling, s121
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vilka incitamentseffekter löftet om monopol har på teknikutvecklingen. Den nödvändiga
empirin saknas. Det går inte med säkerhet att veta att teknikutvecklingen har sporrats av
patentinstitutet. Dessutom skulle staten kunna ge andra incitament än ensamrätten för att
uppmuntra uppfinnandet. Den skulle t.ex. kunna betala en viss summa pengar till uppfinnaren.
I de kommunistiska staterna användes ett sorts uppfinnarcertifikat som gav uppfinnaren vissa
privilegier.29

Jag kommer i kapitel 7 att tillämpa den rättsekonomiska teorin och de naturrättsliga
argumenten på affärsmetoder för att utreda huruvida patent på affärsmetoder är önskvärt för
samhället.

                                                          
29 Hettinger, Idéer om ägande, s202
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3 Patentlagstiftningen i USA

3.1 Det patenterbara området

”Anything under the sun that is made by man”.30

Definitionen ovan är USAs högsta domstols, nedan SC, tolkning av vad som kan beviljas
patent. Givetvis finns det undantag och krav på vad som kan patenteras, men SC ville med
detta uttalande klargöra att begreppet uppfinning är brett. Lagstiftaren och domstolarna har
sedan begränsat begreppet med olika krav och kategorier som undantags ifrån patenterbarhet.

Rättigheten till patent finns inskriven i konstitutionen. Thomas Jefferson var inblandad i 1793
års definition av en uppfinning. Den har därefter endast modifierats i liten utsträckning.
Artikel 1 §8 klausul 8 i konstitutionen ger kongressen kompetensen:
”to promote the progress of science and useful arts, by securing for a limited time to authors
and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”

Kongressen har med utgångspunkt av detta 1952 utfärdat ”the Patent Act”, en statute eller lag,
som stadgar i ”section” 101 att en patenterbar uppfinning är följande:31

”Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or
composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent
therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”

Definitionen av vad som är patenterbart och rekvisiten för beviljandet av patent lagstiftas på
federal nivå i USA, i s.k. statute-law, vilket motsvarar lagstiftning på riksdagsnivå i Sverige.
Delstaterna lagstiftar om äganderätt och licensiering, d.v.s. den civilrättsliga delen av
immaterialrätten. USA:s rättssystem bygger till stor del på case-law liknande den i EPO.32

Fokus för analysen riktas här, liksom den för Europa, mot rättsfall och domstolspraxis.

Det amerikanska rättsystemet känner tre sorters patent, utility patent, design patent och plant
patent. Utility patent är motsvarigheten till det vi i Europa benämner patent, d.v.s. monopol på
en produkt eller process. Design Patent liknar vårt mönsterskydd, det skyddar utseendet på
industriella produkter. Plant patent är patent på växtarter som framtagits experimentellt, d.v.s.
plantan har inte befruktats naturligt med ett frö. Denna redogörelse kommer enbart att
uppmärksamma utility patent eftersom affärsmetoder hör till denna kategori.33

SC har funnit att tre kategorier upptäckter eller uppfinningar ligger utanför det patenterbara
området, nämligen en abstrakt idé, naturlag och naturfenomen. Det är enbart praktiska
tillämpningar av dessa kategorier som är patenterbara. Patentomfånget skulle som tidigare
beskrivits bli för brett. 34

                                                          
30 Diamond v. Chakrabarty 447 U.S. 303, 309 (1980)
31 United States Code title 35 - patents
32 Stim, Intellectual Property s425
33 Stim, Intellectual Property, s425
34 Mackay Radio & Telegraph v. Radio Corp. of America, USPQ 199, 1939
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3.2 Definitionen av en patenterbar uppfinning

3.2.1 Inledning

Ett utility patent kan enl §101 35 U.S.C. skydda alla nya och nyttiga (useful) processer,
maskiner, produkt, ämnessammansättningar och även nya och nyttiga förbättringar av sådana
uppfinningar.

Process definieras som en metod för att uppnå ett resultat genom ett flertal steg av fysiska
eller kemiska inslag. Hit räknas affärsmetoder och matematiska beräkningar. En matematisk
beräkning eller algoritm kan patenteras om den appliceras i en datorprocess, men i likhet med
EPO:s praxis, kan inte algoritmen i sig patenteras. En ny användning för en känd process kan
också patenteras.35

En maskin är en apparat som uppnår resultat genom interaktionen av olika delar, ett lås räknas
t.ex. till denna kategori. En produkt är detsamma som vi förstår med ordet, något som är ett
resultat av en tillverkningsprocess, ofta riktat mot konsumentmarknaden. En
ämnessammansättning är en blandning av två eller flera kemikalier eller material som bildar
ett nytt användbart material.36

Mjukvarurelaterade uppfinningar kallas för deskriptivt material som delas upp i två
kategorier, enligt USPTO Guidelines, nämligen funktionellt och icke-funktionellt deskriptivt
material. Funktionellt material är datastrukturer eller datorprogram som frambringar
funktionalitet när det används som en datorkomponent. Materialet medför en förändring i
datorns arbetssätt. Icke-funktionellt material anses vara t.ex. musik, litterära verk eller
sammansättning av data.37

Båda typerna av deskriptivt material är inte möjliga att patentera i sig. Däremot när
funktionellt material är registrerat på ett medium som kan läsas utav datorn är det
patenterbart. Materialets funktion har då förverkligats i datorn,  vilket gör uppfinningen
möjlig att bevilja patent.38 Ansöks patent av programmet i sig kommer inte ansökan att
beviljas. Har programmet däremot lästs in på en diskett eller på ett annat fysiskt medium kan
patent beviljas.

Affärsmetoder och datorprogram faller under kategorin funktionellt deskriptivt material. När
de väl har inkorporerats i datorn är de patenterbara förutsatt att de medför praktisk nytta.39

                                                          
35 Stim, Intellectual Property, 425
36 Stim, Intellectual Property, 426
37 Boldigh, Patenting the New Business Modell, s217
38 In re Lowry, USPQ2d 1031(1994)
39 Examination Guidelines for Computer-Related Inventions, USPTO
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3.2.1 Kravet på uppfinningshöjd

Uppfinningen skall i USA uppfylla nedanstående krav för att uppnå uppfinningshöjd.40 Den
skall vara:

• Inom en av kategorierna i statuten, dvs en process, maskin eller ämnessammansättning
• nyttig (egen översättning av useful)
• nyhet
• ej uppenbar för en fackman

Den första punkten har behandlats ovan. Den innebär att uppfinningen skall falla inom lagens
definition av uppfinning.

Uppfinningen skall vara nyttig

En uppfinning är nyttig om den har ett syfte och uppfyller detta syfte, eller om den löser ett
problem, dock inte nödvändigtvist ett tekniskt sådant. Uppfinnaren måste visa att
uppfinningen fungerar och kan utnyttjas i ett godtagbart syfte. En uppfinning som enbart
förbättrar utseendet eller intrycket på en produkt faller med andra ord inte inom kravet för
nyttighet.

Kravet på att uppfinningen skall vara nyttig kan likställas med att uppfinningen skall ha en
praktisk tillämpning. En matematisk algoritm som beskriver ett skeende kan inte patenteras,
men om algoritmen används i ett datorprogram eller för att konstruera en maskin kan den
beviljas patent, i just den användningen.41

Kravet på nytta kan anses vara motsvarigheten till kravet på teknisk karaktär i Europa. Kravet
på nytta innebär dock vissa skillnader. Det var länge förknippat med ett krav på att
uppfinningen skall medföra en fysikalisk förändring.42 Uppfinningen måste alltså påverka
omvärlden på något påtagligt vis. Detta kunde uppfyllas genom att verkligheten utanför
datorn påverkades, t.ex. genom att ett datorprogram styrde en maskin.43 En uppfinning måste
fram till 90-talet resultera i annat än enbart en förändring inuti datorn eller förändring i
sifferomvandlingen. Idag räcker det med att den fysikaliska förändringen sker inuti datorn.44

Datorns fysiska strukturer måste förändras av datorprogrammet för att det skall beviljas
patent. Det kan t.ex. innebära att minnet arrangeras om på ett nytt sätt.45

I USPTO:s Guidelines står det att uppfinningen skall ha ett ”real world value” och ligga inom
”the technological arts”. Det innebär att uppfinningen skall kunna användas av samhället på
ett meningsfullt sätt, den skall medföra nytta.46 Tolkningen av att uppfinningen skall vara
inom det tekniska området, ”technological arts” är mycket extensiv.

                                                          
40 Stim, Intellectual Property, s438
41 Boldigh, Patenting the New Business Model, s208
42 Moetteli, journal of world of intellectual property, 1998
43 Diamond v Diehr, 209 U.S.P.Q. (1981)
44 se nedan kapitel 3.3
45 Examination Guidelines for Computer-Related Inventions IV, 2, USPTO
46 Examination Guidelines for Computer-Related Inventions IV,2, USPTO
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Uppfinningen skall vara ny

I USA anses den som kom på uppfinningen vara den som har rätt till patentet, vilket kallas
first-to-invent systemet. Uppfinnaren har ett år på sig att ansöka om patent innan han/hon
mister sin ensamrätt till uppfinningen. Innan dess kan uppfinnaren publicera eller
marknadsföra uppfinningen utan att nyhetsvärdet går förlorat. Nyhetsvärdet förloras dock om
någon annan har publicerat eller använt uppfinningen före påstått uppfinningsdatum. Detta
innebär en stor skillnad gentemot det europeiska systemet. I Europa har den som först ansöker
om patent prioritet till patentet, vilket kallas first-to-file. Denna olikhet mellan systemen kan
resultera i betydande praktiska problem för uppfinnarna.

Uppfinningen skall ej vara uppenbar för en fackman

Resultatet av uppfinningen skall vara oväntat och överraskande för en normalt utbildad
fackman. Jag beskriva nedan vad som bör anses vara uppenbart för en fackman.

Tecken på att uppfinningen inte skiljer sig från känd teknik är enligt USPTO Guidelines att47

• känd teknik kan utföra samma funktion i stort sett på samma sätt och producerar ungefär
samma resultat som beskrivs i patentansökan

• en normal fackman skulle ha insett möjligheten utifrån känd teknik att kombinera olika
element för att uppnå samma resultat som den sökta uppfinningens

• det finns ingen substantiell skillnad mellan elementen känd teknik och uppfinningen
• känd teknik är en strukturell motsvarighet av uppfinningen

Det räcker med att en av punkterna uppfylls för att uppfinningen inte skall beviljas patent.

Uppfinnaren måste visa att uppfinningen på något vis är bättre än känd teknik, genom att t.ex.
jämföra uppfinningens testresultat med motsvarande känd tekniks resultat.48 Stor hänsyn tas
till objektiva omständigheter, eller indikatorer. Löser uppfinningen ett problem som den
aktuella branschen sedan länge har formulerat är detta ett tecken på att uppfinningen inte är
uppenbar för en fackman.

Andra indirekt, objektiva omständigheter är:49

• kommersiell framgång
• misslyckande av andra att lösa problemet
• skepticism hos experter mot uppfinningens resultat
• andra kopierar uppfinningen framför annan känd teknik

Dessa indikatorer skall bortses ifrån om de är resultatet av aggressiv marknadsföring.
Reglerna för granskning av uppfinningshöjd är mer detaljreglerad i USA än i Europa. Det
svenska och de europeiska patentverken använder liknande hjälpkriterier för beviljande av
patent, men är inte lika bundna av sina regelverk.

                                                          
47 Boldingh, Patenting the New Business Model, s196
48 Boldingh, Patenting the New Business Model, s79
49 Boldingh, Patenting the New Business Model, s79
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Den så kallade helhetsprincipen gäller i USA. Det betyder att uppfinningen skall ses som en
helhet. Vid bedömning av uppfinningshöjd skall inte enbart vissa utvalda egenskaper
bedömas, utan uppfinningens samlade egenskaper i en enhet.50

För att beskriva definitionen av patenterbara datorprogram och affärsmetoder på ett
pedagogiskt sätt inleder jag nästa avsnitt med att redogöra för praxis för datorprogram. Praxis
för datorprogrammen är rikare än för affärsmetoder. Utvecklingen av patenterbarheten av
affärsmetoder har tenderat att följa den för datorprogram.

3.3 Rättspraxis angående datorprogram

Utvecklingen av praxis angående patent på datorprogram har stabiliserats i USA. I början av
70-talet jämställdes datorprogram schablonmässigt med matematiska algoritmer och var
därför inte patenterbara. Matematiska algoritmer i sig ansågs inte ha någon ”real world value”
eller praktisk tillämpning. Synen på datorprogram har förändrats och med den definitionen av
begreppet nyttig.

I fallet Gottschalk v. Benson från 1971 ansöktes om ett patent på en metod att översätta
decimalsystem som baseras på siffran tio till det binära sifferspråk som datorn arbetar med,
d.v.s. ettor och nollor för att kunna utföra vissa operationer.51

SC avslog ansökan med motiveringen att ”The matematical formula involved here has no
substantial practical application except in connection with a digital computer, which means
that if the judgement below is affirmed, the patent would wholly pre-empt the mathematical
formula and in practical effect be a patent on the algorithm itself”.52

I Parker v. Flook 1978 avslog SC en patentansökan för ett datorprogram som beräknade
temperaturen, tryck m.m. i en katalysator. Datorprogrammet slog larm när normvärdena hade
passerats. SC ansåg att algoritmen som programmet byggde på var känd och beviljade därför
inte patent. Beslutet ställde hårda krav på att datorprogrammets underliggande beräkningar i
sig inte var uppenbara för en fackman.53

I Diamond v Diehr 1981 ansåg SC att det är tillåtet att patentera en tillämpning av en algoritm
i ett datorprogram. En process måste visserligen ge ett nyttigt, konkret och påtagligt resultat,
”useful, concrete and tangible”, och måste påverka hårdvaran eller en process utanför datorn.
Det skall med andra ord ge en fysisk påverkan utanför datorn.54

Praxis ändrades 1994 i och med rättsfallet In re Alappat. En algoritm fick en kurva eller ett
streck att se mjukare och klarare ut på bildskärmen. Detta var tillräckligt för att anse att en
fysikalisk förändring hade inträffat. CAFC ansåg att när datorn laddades med det
patentansökta programmet blev den helt ordinära datorn till en specialkonstruerad dator, en
”special purpose” dator. Detta innebär att förändringen inuti datorn var tillräcklig för att
tillgodose kravet på en fysikalisk förändring. Detta rättsfall medförde en avsevärd förändring
och breddning av vilka datorprogram som nu kunde beviljas patent.55

                                                          
50 In re Alappat, 33 F3d, 1526, 31 USPQ 2d 1545, (CAFC 1994), Diamond v Diehr 450 U.S. 175 (1981)
51 Gottschank v Benson 409 U.S. 63, 175 U.S.P.Q. 673 (1971)
52 Gottschank v Benson 409 U.S. 63, 175 U.S.P.Q. 673 (1971)
53 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978)
54 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175
55 In re Alappat, 33 F3d, 1526, 31 USPQ 2d 1545, (CAFC 1994)
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CAFC formulerade det så här:

”creates a new machine, because a general purpose computer in effect becomes a special
purpose computer once it is programmed to perform particular functions pursuant to
instructions from program software”56

Förutsatt att datorprogrammet medför en praktisk nytta och medför en förändring i datorns
fysiska struktur skall det beviljas patent. Det kan därför sägas att datorprogram i praktiken är
datorprogram patenterbara i USA. Det måste dock uppfylla de vanliga uppfinningsrekvisiten
och vara laddat på ett fysiskt medium, såsom en diskett eller en hårddisk.

3.4 Rättspraxis angående affärsmetoder

3.4.1 Inledning

Efter State-street fallet 1998 ökade antalet patent på affärsmetoder från 1 300, 1998 till 2 600,
1999. USPTO räknar med en dubblering för år 2000, vilket ger en indikation på det
genomslag detta domslut har haft på den amerikanska marknaden.57

State street fallet initierade en intensiv debatt världen runt. Dess betydelse går inte att förneka.
CAFC avgjorde i State street-fallet att undantaget för affärsmetoder i the Patent Act inte
längre var tillämpbart. Fallet är ett tydligt exempel på hur praxis utbildas i case-law system.

3.4.2   State street fallet58

State street Bank & Trust (nedan State street) och Signature Financial Group (nedan
Signature) är två fondförvaltningsföretag. State street förhandlade med Signature om att på
licens från Signature få använda dess patent på en fondförvaltningsmetod. När
förhandlingarna strandade invände State street, för att få patentet upphävt av en domstol, att
metoden var en ren affärsmetod.

Den patenterade metoden är ett automatiserat datorsystem som består av ett samspel mellan
två delar, Hub och Spoke. En Hub är en investeringsportfölj som är ett samarbete mellan flera
fonder och en Spoke är en enskild fond. Metoden erbjuder skaleffekter för administrationen
och skattefördelar för fonderna.

Varje Spoke innehar en viss andel av Hub:en. Respektive Spoke säljer andelar av sin fond till
allmänheten. Hub:ens sammanlagda värde uppdateras dagligen. Systemet kan därför allokera
realiserade och orealiserade vinster eller förluster till varje enskild Spoke omedelbart. All data
sparas i systemet för att vid årets slut sammanräkna den aggregerade vinsten eller förlusten.

Tidsfaktorn är väsentlig för administrationen av fonderna. Varje fondadministratör måste
varje dag omräkna fonderna till dagskurs. Detta kräver ansenliga beräkningar som med
svårigheter kan göras för hand. De förutsätter användandet av en dator.

                                                          
56 33 F.3d 1526, 31 U.S.P.Q 2d 1545
57 Dreyfuss, Patenting the New Business Modell s444
58 State street Bank & Trust v. Signature Financial Group inc., F 3d 1368 (Federal Circuit 1998)
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Förstainstansen ansåg att systemet hamnade under två undantag ifrån section 101 i Patent Act,
nämligen undantagen för matematiska algoritmer och affärsmetoder. Domaren i
förstainstansen använde en, enligt många bedömare obsolet, undersökningsmetod för att
komma fram till huruvida en uppfinning skulle anses vara en ren matematisk algoritm.
Underrätten använde uttalandet i rättsfallet In re Alappat, nämligen att uppfinningen måste ge
”useful, concrete and tangible result”, en praktisk nytta och fysisk förändring. Hub och Spoke
systemet medförde ingen fysisk förändring. Systemet föll dessutom under undantaget för
affärsmetoder dels därför att patentkravet var alldeles för brett, dels därför att affärsmetoder i
sig inte är patenterbara.

CAFC intog en diametralt motsatt ställning. Den ansåg att ett system som beräknar
andelspriser, som används av myndigheter och på respekterade marknader, medför praktisk
nytta. Praktisk nytta gick alltså härmed ifrån att ha varit påverkan på något inre, som i In re
Alappat, till att utgöra exempelvis beräkningar som inte behöver medför någon fysisk
påverkan överhuvudtaget. Kravet på att uppfinningen, eller i alla fall affärsmetoden, skulle
medföra en fysisk förändring var därmed avskaffat.

CAFC uttalade dessutom att detta var första gången ett fall av angående undantaget för
affärsmetoder prövas i besvärsinstansen. CAFC uttalade sig tämligen frispråkigt om
undantaget:
”We take this opportunity to lay this ill-conceived exception to rest. Since its inception, the
”business method” exception has merely represented the application of some general but no
longer applicable legal principle, perhaps arising out of the ”requirement for invention””.

CAFC ansåg att undantaget för affärsmetoder inte tjänar något syfte och tiden var kommen
för att förklara det obsolet.

3.4.3   AT&T fallet59

AT&T domen föll kort tid efter State street. I det här fallet bekräftade CAFC sitt
ställningstagande i State street fallet. AT&T använde i sitt patent en metod, som byggde på en
känd algoritm, för att identifiera långdistans telefonsamtal och beräkna kundens kostnader för
detta. Förstainstansen avslog först ansökan då den fann att algoritmen inte förändrade
strukturen i datorn. Den ansåg att ansökan riktade sig emot algoritmen i sig.

CAFC ändrade beslutet med argumentet i State street att om uppfinningen har en praktisk
nytta så skall den beviljas patent. CAFC ansåg att patentkraven inte riktade sig till algoritmen
i sig och kunde därför beviljas. Det mest intressanta uttalandet i fallet är det rörande kravet på
att uppfinningen skall åstadkomma en fysisk förändring:

”The notion of ”physical transformation” can be misunderstood. In the first place, it is not an
invariable requirement, but merely one example of how a mathematical algorithm may bring
about a useful application.”

Kravet på att uppfinningen skall medföra en fysisk förändring förtydligas ytterligare i och
med AT&T fallet. Medför uppfinningen en praktisk nytta krävs ingen fysisk förändring.

                                                          
59 AT&T Corp v. Excel Communications Inc, 172 f.3d 1352; 1999 U.S. App LEXIS 7221; 50 U.S.P.Q2D
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3.4.4 Sammanfattning och slutsats

Avslutningsvis kan sägas att affärsmetoder nu är patenterbara i USA. De jämställs med andra
uppfinningar. Affärsmetoderna måste också uppfylla kravet på att de inte skall vara uppenbara
för en fackman och skall medföra en praktisk nytta. Praktisk nytta kan innebära att metoden
utför vissa beräkningar. Exakt vad som kan innefattas i praktisk nytta är svårt att säga.
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4 Patentlagstiftning i Sverige

4.1 Inledning

1 § Patentlagen60 (nedan PatL) stadgar att:

”Den som gjort en uppfinning som kan tillgodogöras industriellt, eller den till vilken
uppfinnarens rätt övergått äger att….efter ansökan erhålla patent…och därigenom förvärva
ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen

Såsom uppfinning anses aldrig sådant som utgör enbart….
3)en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för
affärsverksamhet eller ett datorprogram”.

2 § Patentlagen stadgar att

”Patent meddelas endast på uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känd dagen
före för patentansökningen och tillika väsentligen skiljer sig därifrån.
Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift, föredrag,
utnyttjande eller på annat sätt..”

4.2 Definition av en patenterbar uppfinning

4.2.1 Inledning

Uppfinningen skall ha uppfinningshöjd och vara en nyhet för att kunna beviljas patent.61

Rekvisitet för uppfinningshöjd innebär tolkningssvårigheter som kommer att diskuteras
separat.

En uppfinning skall kunna tillgodogöras industriellt för att, enligt 1 § PatL, falla inom det
panteterbara området. Kravet på att uppfinningen skall kunna tillgodogöras industriellt har
givits en vid tolkning. Industriellt innefattar, med andra ord, uppfinningar som tekniska
processer eller maskiner som kan användas inom handel och jordbruk. Termen härstammar
ifrån Pariskonventionen år 1883 och innebörden har förändrats. Istället för krav på industriellt
tillgodogörande används idag termen teknisk karaktär, vilket saknas i den amerikanska
lagstiftningen.62

Uppfinningen skall vara en lösning på ett tekniskt problem och ha en teknisk effekt. Det
spelar ingen roll vilken ekonomisk eller vetenskaplig betydelse problemet har, anser vissa
författare. Löser uppfinningen ett tekniskt problem skall patent meddelas.63 En fackman skall
kunna göra bedömningen att uppfinningen uppnår den enligt patentansökan påstådda tekniska
effekten.

Definitionssvårigheterna vid att bedömningen av huruvida uppfinningar har teknisk karaktär
är betydande. Uppfinningen skall dock medföra praktiska nyskapelser på det tekniska
                                                          
60 Patentlagen SFS(1967:827)
61 Bernitz m.fl, Immaterialrätt, s95
62 Jacobsson, Tersmeden, Törnroth, Patentlagstiftningen – en kommentar, 1980 s47
63 Bernitz, Immaterialrätt, s92
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området.64 En upptäckt av en abstrakt idé, naturlag eller matematisk algoritm faller därmed
utanför det patentbara området, de är inga praktiska nyskapelser och har därmed ingen teknisk
karaktär. En upptäckt definieras här som ett avslöjande av något som finns i naturen men
tidigare inte varit känt. Däremot kan uppfinningen mycket väl ta hjälp av naturlagarna eller
matematiska algoritmer för att uppfylla önskad funktion. Naturlagarna och algoritmerna i sig
är dock inte patenterbara.65

Affärsmetoder och datorprogram undantas ifrån 1 § PatL. De uppfinningar som utgör enbart,
eller är i sig, affärsmetoder och datorprogram är inte patenterbara.66 Det finns flera
anledningar till varför de har undantagits ifrån patenterbarhet. Det främsta skälet torde dock
vara det som Törnroth m.fl. anger i kommentaren till PatL, nämligen att de inte har teknisk
karaktär. De är metoder till stöd för det mänskliga intellektet. Undantagen är avsiktligt
placerade tillsammans med undantaget rent intellektuella processer. De ansågs höra ihop.
Ovan har tidigare angivits, i kap 2.2.1, att det är omöjligt eller åtminstone inte önskvärt att
bevilja ensamrätt till rent intellektuella processer.

Det har hänt en hel del vad gäller utvecklingen av affärsmetoder och datorprogram sedan
patentlagen skrevs varför den har minskat i relevans vad gäller undantaget. Praxis har anslutit
tillämpningen av PatL till EPO:s tolkning av patenträtten, vilket gör att bokstavlig tolkning av
lagtexten är av mindre intresse.

4.2.2 Kravet på uppfinningshöjd

Uppfinningshöjd innebär att uppfinningen skiljer sig väsentligen ifrån det som i lagens
mening tidigare är känt67. Enligt förarbetena skall uppfinningen ”skilja sig väsentligen från
vad som måste anses vara näraliggande för en fackman på området”.68 Vanligtvis brukas dock
formuleringen känt för en fackman, istället för måste anses näraliggande. Formuleringarna
torde dock ha identisk innebörd. Fackmannen är en fullständigt normal, men inte
uppseendeväckande uppfinningsrik fackman. Fackmannen har däremot tillgodogjort sig all
tillgänglig information på området.

Westlander anser att uppfinningen skall innebära ett tekniskt framsteg, d.v.s. medföra tekniska
fördelar jämfört med annan känd teknik. Denna definition kan också vara svår att tolka.
Westlander nämner därför objektiva kriterier, eller indikatorer, för att kunna avgöra huruvida
uppfinningshöjd är nådd. Ett sådant kriterium kan, i motsats till vad Bernitz och Törnroths
m.fl. åsikt, vara att lösningen av problemet medför stora fördelar tekniskt eller kommersiellt.
Kommersiell framgång för en produkt betyder inte med nödvändighet att uppfinningen
innebär ett tekniskt framsteg. Det kan bero på god marknadsföring eller andra yttre
omständigheter. Domstolen måste göra en bedömning av hur den kommersiella framgången
har skett, men kan indikera uppfinningshöjd på objektet. 69 70

                                                          
64 Bernitz, Immaterialrätt s93
65 Jacobsson, Tersmeden, Törnroth, Patentlagstiftningen – en kommentar, 1980 s46
66 Jag kommer i denna uppsats att använda min översättning ifrån EPC:s ”as such”, nämligen i sig. Alla de
nämnda termer torde betyda samma sak, men jag finner ”i sig” som en tydligare term.
67 Jacobsson, Tersmeden, Törnroth, Patentlagstiftningen – en kommentar, 1980 s90
68 NU 1963:6 s127
69 Westlander, Patent – Allmäna domstolars praxis 1983-91
70 HovR 1259/87
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Behandlingen av en patentansökan utgår ifrån vid ansökningsdagen all känd information.
Uppfinningen skall lösa ett problem som inte är uppenbart för en fackman, givet den
information som finns tillgänglig på ansökningsdagen. En överraskande teknisk effekt av
uppfinningen kan ses som indikator på att uppfinningen uppnår uppfinningshöjd. Teknisk
effekt kan ställas i motsats till tekniskt framsteg. Ett tekniskt framsteg innebär en teknisk
fördel jämfört med känd teknik, medan överraskande teknisk effekt kan innebära att
uppfinnaren har hittat ett nytt användningsområde för känd teknik, vilket också tyder på
uppfinningshöjd. 71

Uppfinningen skall vara reproducerbar. Det innebär att vid ett riktigt utnyttjande av
uppfinningen skall samma resultat uppnås gång till gång.72 Resultatet av uppfinningen skall
alltså vara pålitligt för att uppfinningen skall vara patenterbar.

4.2.3 Nyhetskravet

Kravet på nyhet är strikt, vilket kan utläsas i 2 § PatL. Nyhetsstatusen förloras om objektet har
sålts på prov eller marknadsförts. I ett rättsfall hade uppfinnaren redogjort för uppfinningen på
en konferens med fackmän. Nyhetsstatusen hade därmed gått förlorad.73 En sluten krets kan
dock ha kännedom om objektet utan att nyhetsstatusen påverkas, både inom uppfinnarens
företag och den eventuella licensköparens företag. Patentverket gör vid ansökan en utredning
om vad som utgör känd teknik vid tillfället i relation och publicerar uppfinningsidén för
vilken patent har sökts. Tredje man kan då invända emot det sökta patentet p.g.a. bristande
nyhetsvärde.74

4.3  Rättspraxis angående datorprogram

Datorprogram ansågs innan EPC-anslutningen inte vara patenterbara i Sverige. De
klassificerades, i likhet med affärsmetoder, som metoder för intellektuell verksamhet. De
ansågs sakna den nödvändiga tekniska karaktären. I ett regeringsrättsavgörande 1974, vilket
motsvarar fallet Gottschank v. Benson, ansågs en omvandling från decimaltal som hade en
bas på siffrean tio till binära tal, som arbetar med ettor och nollor, vara en intellektuell metod
som utförs på en känd anläggning, nämligen datorn. Datorprogrammen kunde mycket väl
patenteras som del i en ny maskin, men det gick inte att patentera enbart datorprogrammet.75

I Philips fallet, 1990, var det sökta patentet en datorkontrollerad metod att genomföra analys
av en talsignal, som bl.a. kan användas till utrustning för röstidentifiering. Metoden använde
en matematisk behandling av talsignalens frekvensspektrum och krävde avsevärda
beräkningar. Dessa gjordes i en dator, men använde ingen ny teknik. Regeringsrätten ansåg att
en uppfinning inte var utesluten ifrån patenterbarhet p.g.a. att den innehåller en vetenskaplig
teori, matematisk metod eller ett datorprogram, utan att bedömningen istället skall göras av
uppfinningens helhet.76 Detta var första gången svenska domstolar erkände den av EPO
vedertagna helhetsprincipen vid tolkning av uppfinningshöjd. Regeringsrätten erkände i och
med domslut EPO:s praxis som prejudikatbildande för svensk tillämpning av patenträtten.
                                                          
71 NJA 1972 s462
72 Bernitz m.fl., Immaterialrätt s99
73 RÅ 1978 2:12
74 Bernitz m.fl., Immaterialrätt s98
75 Bernitz m.fl., Immaterialrätt s91
76 RÅ 1990 ref. 84



30

Törnroth anser dock inte att anpassningen till den europeiska utvecklingen är tillräcklig.
Enligt honom följde regeringsrätten EPO-guidelines, som stadgar att uppfinningshöjden skall
bedömas i sin helhet. Detta är dock enbart ett steg på vägen emot EPOs praxis.
Besvärsinstansen använder sig dessutom av bidragsprincipen, vilket regeringsrätten inte
gjorde i detta fall.77 Bidragsprincipen innebär, den förklaras mer ingående nedan i kap 5.2, att
uppfinningen måste, för att uppnå uppfinningshöjd, tillföra den kända kunskapen något.

Det kan sägas att de datorprogram som beviljas patent av EPO också skall beviljas patent i
Sverige. Huruvida bidragsprincipen skall tillämpas vid tolkning av PatL i Sverige är osäkert,
men regeringsrättens vilja att följa EPO praxis talar för det.

4.4 Rättspraxis angående affärsmetoder

De svenska myndigheterna har varit restriktivare med beviljande av affärsmetoder än EPO
och USA. Detta kan ha sitt ursprung i att både USA och EPO traditionellt har använt andra
tolkningsmetoder, vilket har lett till liberalare tolkning av det patenterbara området.78 Innan
anslutningen till EPC, 1971, avgjorde regeringsrätten att en metod att träna människor att
utföra en speciell uppgift i rätt tempo saknade teknisk karaktär och därför inte var patenterbar.
Det är tveksamt om den skulle ha beviljats patent med tillämpning av EPOs tolkning, men
skulle i dag kunna beviljas patent i USA.79

Domstolarna och patentmyndigheten måste avgöra vad det sökta patentet i huvudsak utgörs
av, affärsmetoden eller de tekniska inslagen. Ansökan på patentet kan mycket väl
omformuleras så att enbart de tekniska inslagen patenteras, förutsatt att  de uppfyller
patentkriterierna. Uppfinnaren av ett kösystem får omformulera patentansökan till att gälla
maskinen som administrerar kösystemet, men han/hon kan inte få patent på själva kösystemet.

Det kan dock sägas att vad som beviljas patent av EPO skall beviljas patent i Sverige, även
affärsmetoder. Philips fallets tolkning borde ha tillämpbarhet för andra kategorier av
uppfinningar än datorprogram. Regeringsrättens accepterande av EPO:s tolkning av
uppfinning borde gälla affärsmetoder och andra uppfinningar som regleras av EPC. Därför
bör analysen fokuseras på EPO:s praxis vad gäller affärsmetoder.

                                                          
77 Törnroth, NIR 1999 s86
78 Domeij, Dagens Industri, 2000-10-31
79 RÅ 1971 H 65
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5 Patentlagstiftningen i Europa (EPO)

5.1 Relationen mellan EPO/EPC och Sverige

European Patent Convention (EPC) styr EPO:s handlande. EPC trädde i kraft 1977 i Sverige
och i ytterligare 16 stater som ingick i EES-samarbetet. Det är alltså inte uteslutande ett EU-
projekt. Efterhand har fler europeiska länder anslutit sig till konventionen.

En uppfinnare kan söka patent hos EPO och få det beviljat för, av den sökande, utvalda
staterna. Det har ingen betydelse för patentets giltighet eller hävdande av dess monopol ifall
det är beviljat av EPO eller den nationella patentmyndigheten. Patent beviljat av EPO gäller i
Sverige såsom vore det beviljat av svenska myndigheter.80

EPO:s patent och praxis fungerar parallellt med medlemsstaternas lagstiftning och
tillämpning. Innehavare av ett patent beviljat av EPO kan vid intrång få nationella domstolar
att utdöma skadestånd. De nationella domstolarna är inte tvingade att tillämpa EPC eller
EPO:s tolkning av patenterbarhetskriterierna. Regeringsrätten har dock i det s.k. Philips-fallet
uttalat att svensk rättstillämpning skall följa den i EPO. Regeringsrätten uttryckte då
uppfattningen att om Sverige bildar en egen praxis rörande patent skulle det uppkomma en
märklig diskrepans mellan ett beviljat patent i Sverige och ett av EPO trots att  båda har
tillämplighet i Sverige.81

Förarbetena till patentlagens förändringar inför anslutandet till EPC stadgade att den svenska
rättstillämpningen skulle ”tillmäta stor betydelse till EPO:s praxis”.82 Detta har inte skett före
Philips-fallet, utan svenska domstolar fortsatte att utbilda sin egen praxis. Efter Philips-fallet
är svensk praxis på patentområdet mycket ringa. Inget fall har nått de högsta instanserna.
Svensk praxis har förlorat i betydelse då regeringsrätten har erkänt EPO praxis som
vägledande.

Det europeiska förfarandet har vunnit stor popularitet i relation till det nationella förfarandet i
respektive medlemsstat. Förfarandet sparar granskningsarbete för medlemsstaterna och
kostnader för den sökande som slipper att upprätta en individuell ansökan för varje stat. 1993
beviljade EPO ca 13 000 patent för Sverige, medan det svenska patentverket beviljade ca 2
100 i motsvarande patentkategori.83

5.2 Definitionen av en patenterbar uppfinning och kravet på uppfinningshöjd

Article 52 EPC stadgar att:
(1) ”European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of

industrial application, which are new and which involve an inventive step.”
(2) ”The following in particular shall not be regarded as inventions within the

meaning of paragraph 1:
c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or
doing business, and programs for computers;”

                                                          
80 Bernitz m.fl, Immaterialrätt s90
81 RÅ 1990 ref 84
82 prop. 1977/78:1, s323
83 Bernitz, Immaterialrätt
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Ett exempel från engelsk praxis som kan beskriva den europeiska synen på skillnaden mellan
en uppfinning och en upptäckt är ett rättsfall ifrån början av 1900-talet;

”Of  course the difference between discovery and invention is very familiar. Discovery adds
to the amount of human knowledge, but it does so only by lifting the veil and disclosing
something which before had been unseen or dimly seen. Invention also adds to human
knowledge, but not merely by disclosing something. Invention necessarily involves also the
suggestion of an act to be done, and it must be an act which results in a new product, or a new
result, or a new process, or a new combination for producing an old product or an old
result.”84

Definitionen av en uppfinning som ges i stycket ovan ligger helt i linje med den svenska
uppfattningen. Harmoniseringen av den svenska rättstillämpningen till den europeiska är långt
framskriden.

Guidelines, EPO:s riktlinjer som dock inte är bindande för domstolarna, fastställer att
undantagen i art 52 (2) endast skall tillämpas om patent söks på en uppfinning i sig som
innefattas i undantagen. En uppfinning som enbart är en affärsmetod i sig och får därmed inte
beviljas patent. Ett patent kan beviljas om det enbart har inslag av undantagna områden.
Innehåller uppfinningen andra inslag måste en bedömning av vilka inslag som väger tyngst
för uppfinningens funktion företas.85

Artikel 52 EPC är nästan identisk med 1 § PatL. Det sökta patentet skall vara en uppfinning
som kan tillgodogöras industriellt och nyhetskravet finns upptagna i artikeln. Kravet på
”inventive step” betyder direkt översatt uppfinnande steg och kan översättas med det svenska
kravet på tekniskt framsteg.

Uppfinningen skall medföra något som inte tidigare är känt. I likhet med det svenska kravet
skall uppfinningen inte vara uppenbar för en fackman. I EPO:s Guidelines for Examination in
the European Patent Office, nedan Guidelines, det dokument som styr patenthandläggarnas
undersökningar,  talas det om att uppfinninen skall vara ny i förhållande till ”state of the art”.
Uppfinningen skall vara den mest utvecklade teknik som fanns vid dagen för ansökan.86

Formuleringen om ”inventive step” har tagits till stöd för att formulera bidragsprincipen.
Uppfinningen skall medföra ett bidrag till den kända tekniken. Art 52 EPC innehåller dock
inte ett uttryckligt krav på teknisk karaktär eller tekniskt framsteg. Detta krav anses vara
underförstått i begreppet uppfinning och behöver därför inte skrivas in i paragrafen.87

Bidragsprincipen används i två syften. Det första är att avgöra huruvida uppfinningen anses
falla inom definition av patenterbara området, d.v.s. besitta teknisk karaktär, det andra är att
avgöra huruvida uppfinningen uppnår uppfinningshöjd.

Guidelines ger också uttryck för bidragsprincipen. Uppfinningen skall medföra ett bidrag av
teknisk karaktär till den för tillfället kända kunskapen. Den måste vara lösningen på ett

                                                          
84 Queens Bench, Reynolds v. Herbert Smith & Co. Ltd, gm Beresford
85 EPO Guidelins for examination in the EPO, part C, chapter II, point 4.5, Rule 27(1)(c)
86 EPO Guidelins for examination in the EPO, part C, chapter IV, point 5
87 Beresford, Patenting under the EPC, s13
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tekniskt problem inom ett tekniskt ämnesområde.88 Gör den inte det skall den anses falla
utanför definitionen av en uppfinning i art 52 (1). Helhetsprincipen tas också upp i
Guidelines. Enligt Guidelines kan flera kända egenskaper sammansättas till en ny helhet som
inte är uppenbar för en fackman. Vid granskning av uppfinningen skall inte de olika
egenskaperna behandlas för sig, utan skall ses i ett sammanhang, en helhet. Uppfinningens
egenskaper måste ha ett funktionellt samband som gör att helheten blir större än delarna. Det
är inte möjligt att patentera olika kända egenskaper i en slumpmässig blandning som ger ett
väntat resultat för en fackman.89

Skillnaden mellan helhetsprincipen och bidragsprincipen är avgörande. Enligt
helhetsprincipen är uppfinningen, inklusive dess icke-tekniska egenskaper, en enhet. Enligt
bidragsprincipen skall myndigheterna undersöka huruvida uppfinningen i sin helhet bidrar till
känd teknik. De står inte i motsatsförhållande, utan komplementerar snarare varandra. De bör
dock åtskiljas för att kunna ge en tillfredsställande tolkning av begreppet teknisk karaktär.
Helhetsprincipen och bidragsprincipen kan ses som två steg i en analys.90

Datorprogram i sig (as such) är undantagna från patenterbarhet i artikel 52 (2) C i EPC. Detta
betyder inte att alla datorprogram är undantagna från patenterbarhet. Exakt vad det betyder
har varit föremål för flera rättsfall. Jag kommer att redogöra för och analysera de rättsfall som
är av särskild vikt.

5.3 Rättspraxis angående datorprogram

5.3.1 Vicom91

Det mest betydelsefulla fallet i utvecklingen av praxis inom patent på datorprogram är Vicom-
fallet. Det har konsekvenser för andra patentkategorier än datorprogram, bland annat
affärsmetoder. I Vicom fallet söktes patent för ett program som förbättrade datorers
bildhantering. Programmet förenklade vissa beräkningar och gav därför ökad
beräkningshastighet.

EPO:s överinstans inledde sin undersökning med att fråga huruvida programmet kunde
tillgodogöras industriellt. Den frågan besvarades jakande då programmet var avsett för att
användas vid design och testande av industriella produkter.

Besvärsinstansen analyserade därefter huruvida ansökan riktade sig mot datorprogram ”as
such”. Besvärsinstansen klarlade först huruvida patentkraven uttryckte datorprogrammet som
en teknisk process eller metod så är det inte datorprogrammet i sig, ”as such”, som beviljas
patent. Vidare måste uppfinningen beskrivas genom dess tekniska egenskaper.

Enligt besvärsinstansen ger en matematisk metod ett resultat i siffror, men den åstadkommer
inget konkret tekniskt resultat. Den matematiska metoden kan dock användas i en teknisk
process förutsatt att den med tekniska medel ger ett resultat på ett fysiskt objekt.  Det fysiska
objektet som påverkades i detta fall var bildskärmen och det tekniska medlet var datorn.

                                                          
88 Implementing Regulations concerning the Specification Claims, Rule 27
89 EPO Guidelins for examination in the EPO, part C, chapter IV, point 2.2
90 Törnroth, NIR 1999 s86
91 T208/84 (EPO 1987) Vicom
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Besvärsinstansen framförde resonemanget att det vid datorrelaterade uppfinningar ofta görs
en avvägning mellan använda mjuk- eller hårdvara som medel. Patent beviljas en förändring
som görs med hjälp av hårdvara. Det finns ingen anledning att exkludera samma förändring,
som görs med hjälp av mjukvara, ifrån patenterbarhet.

”Finally, it would seem illogical to grant protection for a technical process controlled by a
suitably programmed computer but not for the computer itself  when set up execute the
control. In other words, it would seem illogical to grant a patent for a method but not for the
apparatus adapted for carrying out the same method”

Besvärsinstansen ansåg att om ett datorprogram förändrade en ordinär dators sätt att fungera
tekniskt så är enheten programmet-datorn ett patenterbart objekt. De icke-tekniska effekterna
bör inte förhindra helheten i patentansökan att betraktas vara av teknisk karaktär.92

Det var i detta fall som EPO formulerade bidragsmetoden. Den har tidigare implicit använt sig
av tolkningsmetoden, men det var första gången EPO betonade den. Vare sig uppfinningen
uttrycks i mjuk- eller hårdvarutermer skall den resultera i ”technically benificial results” eller
”technical contribution”.

5.3.2 AT&T – Generating software93

Uppfinningen bestod i detta fall av datorprogram som var ett verktyg för att utveckla andra
datorprogram. Programmet underlättade programmerarens arbete genom att det utförde ett
steg i programmeringen automatiskt.

Besvärsinstansen avslog ansökan med motiveringen att uppfinningen saknade teknisk
karaktär. Besvärsinstansen uppfattade det som att förbättringen enbart var av intellektuell
karaktär. Det tillförde inget bidrag till känd teknik.

Besvärsinstansen fann i det här fallet att en förenkling för användaren inte utgjorde ett bidrag
till känd teknik. Den fann vidare att datorprogram i sig inte är patenterbara, vilket inte
överensstämmer med praxis stiftad i IBM 2 fallet, vilket analyseras nedan. Fallet visar dock
att en automatisering av en känd metod utan teknisk effekt inte beviljas patent.

Jag nämner detta fall för att närmare förstå vad ett patenterbart datorprogram är. Detta fall
skiljer också europeisk praxis från amerikansk. Det amerikanska rättssystemet skulle
sannolikt bevilja denna ansökan.

5.3.3 IBM 294

IBM sökte här patent för ett datorprogram som styr en process som förflyttar information i ett
fönster på datorskärmen så att informationen syns trots att fönstret skyms av ett annat, nytt,
fönster.

                                                          
92 Van Den Berg, Board of Appeal during it’s first ten years, s32
93 T 0204/93
94 T935/97 (1999), EPO
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Besvärsinstansen fokuserade sig åter på vad uttrycket, att datorprogram inte får beviljas patent
i sig (as such), egentligen betyder. Besvärsinstansen försökte finna en definition på ett vad
datorprogram i sig är.

Besvärsinstansen stadgade att ett datorprogram är patenterbart när det utgör lösningen på ett
tekniskt problem. Det skall då medföra en teknisk effekt. Ett datorprogram i sig är ej
patenterbart, men skapar programmet en funktion, när det laddats in i datorn, så beviljas
patent för funktionen som programmet frambringar.

Ett datorprogram medför alltid fysiska förändringar inuti datorn i form av förändrade förlopp
av elektromagnetiska impulser. Detta är dock inte tillräckligt för att anse att programmet är av
teknisk karaktär. Spel- och musikprogram, motsvarande termen icke-funktionellt deskriptivt
material som används i USA, förändrar också flödet av de elektromagnetiska impulserna. De
är dock inte patenterbara då de inte faller inom kravet på att uppfinningen skall ha en
industriell applikation, eller teknisk karaktär. Det krävs något mer för att uppnå
uppfinningshöjd. Det krävs en fysisk förändring som går utöver den normala fysiska
förändring som varje datorprogram medför. Besvärsinstansen uttrycker det så här:

”a computer program claimed by itself is not excluded from patentability if the program,
when running on a computer or loaded into a computer, bring about, or is capable of bringing
about, a technical effect which goes beyond the ”normal” physical interaction between the
program and the computer on which it is run”

Besvärsinstansen framhäver att det inte är omöjligt att få patent beviljat på datorprogram,
under vissa förutsättningar. EPO betraktar ansökan som att patent söks för datorprogrammet i
sig om programmet inte åstadkommer något tekniskt bidrag samt om det inte är lösningen på
ett tekniskt problem eller ger en teknisk effekt. Bidrar datorprogrammet till känd teknik, när
det är laddat i datorn, så anses inte patentansökan riktas mot datorprogrammet i sig.
Besvärsinstansen påpekar att patentkravet likväl kan riktas mot mediet programmet lagrats på.

5.3.4 Sammanfattning och slutsats

Vi kan, med kulmination i IBM 2-fallet, tyda utvecklingen som att den går emot att
datorprogram skall behandlas som vilken annan uppfinning som helst.
Programvaruundantagets betydelse har reducerats till att datorprogrammet skall ha en teknisk
karaktär, vilket är ett krav för alla kategorier av uppfinningar enligt EPC. Datorprogrammet
skall medföra en ytterligare teknisk effekt än den vanliga interaktionen mellan hård- och
mjukvara. Det är inte ett särskilt specifikt krav. Det kan sägas vara kravet på att uppfinningen
inte skall vara uppenbar för en fackman.

Besvärsinstansen gjorde en ansats till ändamålstolkning vad gäller i sig, ”as such”,
skrivningen. Besvärsinstansen resonerade att lagstiftaren bör ha lagt till i sig därför att den
ansåg att det borde vara möjligt att erhålla patent på vissa typer av datorprogram och att det är
upp till domstolen att bedöma vad det betyder.

Man kan ställa sig frågan hur tolkningen, i IBM 2-fallet, av i sig-skrivningen i undantaget för
datorprogram påverkar det identiska undantaget för affärsmetoder? Rimligtvis torde de tolkas
på samma vis.
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5.4 Rättspraxis angående affärsmetoder

5.4.1 Beresford’s analysmodell

Jag använder i detta avsnitt Beresford’s analysmodell. Denna förutsätter kravet på teknisk
karaktär och kan därför inte användas på det amerikanska rättssystemet. Beresford delar in
affärsmetoder i fyra undergrupper;95

• Nytt datorsystem innebärande tekniskt framsteg som syftar till att utföra en affärsmetod
(vare sig affärsmetoden är ny och bidrar till kunskapen inom området eller inte)

• Nytt datorsystem, som inte innebär tekniskt framsteg, som utför en ny affärsmetod och
som bidrar till kunskapen

• Nytt datorsystem, som inte innebär tekniskt framsteg, vilket utför en känd affärsmetod
• Ny affärsmetod som innebär bidrag till kunskapen inom området, men inte använder ett

nytt datorsystem.

5.4.2 Nytt datorsystem innebärande tekniskt framsteg som utför en ny eller känd
affärsmetod

Sohei-fallet96

Sohei-fallet är av särskild vikt, eftersom besvärsinstansen i EPO här uttryckte att ett
datorprogram för en affärsmetod var patenterbart, förutsatt att den hade en teknisk karaktär.
Jag anser att detta fallet är karaktäristiskt för hur EPO behandlar affärsmetoder.

Sohei sökte patent för ett ”business-management system”. Systemet samordnade olika
ekonomiprogram såsom bokföring, kundreskontra, leverantörsreskontra och
personalhanteringsprogram. Systemet gör hanteringen av de olika programmen mer
användarvänlig, det var ett s.k. ”user-interface”. Systemet medförde inga nya tekniska
egenskaper. Uppfinningens bidrag var att det samordnade, på ett för användaren lätthanterligt
vis, de olika datorprogrammen i minnet och på bildskärmen.

EPO:s förstainstans ansåg att systemets effekt enbart var en fråga om användarnytta och
därför inte bidrog till känd teknik. Den tekniska karaktären saknades av flera skäl. Framför
allt att det var en metod att göra affärer. Systemets nyhet byggde enbart på ett sätt att
presentera information, vilket inte är patenterbart. Vidare var patentkraven riktade till ett
datorprogram i sig, vilket inte heller är patenterbart.

Besvärsinstansen hade till en början också en negativ inställning till systemets patenterbarhet.
Sohei hade i ansökan använt ord som ”business management” och debet och kredit.
Besvärsinstansen bortsåg ifrån det affärsrelaterade språket i ansökan och generaliserade
istället termerna, från att ha varit debet och kredit, till ”A” och ”B”. Det framgår det då
tydligare att det faktiskt handlar om ett tekniskt problem.

                                                          
95 Beresford, Patenting Software under the EPC, s179
96  T 0769/92 – 3.5.1. Sohei
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Tanken bakom systemet var att underlätta användning av känd teknik. Besvärsinstansen ansåg
dock att ökad användarnytta gav tillräcklig teknisk karaktär för att systemet skulle vara
patenterbart.

Jag anser att detta domslut visar hur ansökan och dess patentkrav utformas är av avgörande
betydelse för uppfinningens patenterbarhet. Först efter att språket i patentkravet hade ändrats
från ett affärsmässigt till ett mer tekniskt sådant kunde besvärsinstansen anse att uppfinningen
hade en teknisk karaktär. Det är en klar indikation på att EPO är känsligt för ansökans form på
bekostnad av substansen.

Sohei fallet ger upphov till en rad frågor. Hur långt sträcker sig EPOs beredvillighet att
godkänna patent på affärsmetoder, som uttrycks i tekniska termer? I Sohei-fallet handlade det
om att samordna och förbättra existerande tekniska och affärsmässiga funktioner. Går det att
få patent på affärsmetod förutsatt att den genomförs av ett datorprogram?

EPO avslog först ansökan om patent då det ansågs att användarvänlighet inte innebar ett
tekniskt framsteg. Det sökta patentet avsåg i första hand en metod att göra affärer. EPO
invände också att förändringarna patentet avsåg endast berörde datorprogram i sig.

EPO:s besvärsinstans ansåg att, om metoden använder känd teknik på ett nytt sätt, som
resulterar i större användarnytta så bidrar metoden till känd teknik. Det som söktes patent för
var inte affärsmetoden i sig, den var endast en del i patentet. Koordineringen av
informationen, hämtad från de olika programmen som tillåter användaren att få en översikt,
skapar större nytta av de tekniska inslagen i patentet.97 Tekniken får större
användningsområde och större ekonomisk betydelse. Skillnaden till det amerikanska kravet på
nytta krymper i och med Sohei fallet, eftersom det innebär stor hänsyn till nyttan på
bekostnad av den tekniska karaktären.

Det framgår tydligt av Sohei-fallet att patent på affärsmetoder behandlas enligt liknande
principer som datorprogram. Medför den affärsmetodsrelaterade uppfinningen en teknisk
effekt så kan den beviljas patent. Avvägningen mellan de tekniska egenskaperna och de icke-
tekniska borde i dessa fall vara avgörande för patenterbarhet.

5.4.3 Nytt datorsystem, som inte innebär tekniskt framsteg, som utför en ny
affärsmetod och som bidrar till kunskapen

I fallet IBM Animation Graphics söktes patent för ett program som förenklade
grafikprogrammeringen för t.ex. spelprogram.98 Programmet innehöll inga nya tekniska
lösningar i sig. Kombinationen av olika tekniska lösningar, som avsevärt underlättade
hanteringen för användaren, gav dock uppfinningshöjd åt programmet. Detta fall förstärker
intrycket från Sohei-fallet, nämligen att uppfinningar som i sig inte bidrar med känd teknik,
men som gör känd teknik enklare att använda, ändå anses bidra till den kända tekniken.

Beresford drar slutsatsen av ovan nämnda fall, att det är möjligt att få patent på en ny
affärsmetod, förutsatt att den använder datorteknik. Det är ett tämligen djärvt påstående, men
IBM-fallet ger det visst stöd. Ett program med en ny affärsmetod som används i en känd
datormiljö kan göra datorn mer användbar med hjälp av kända tekniska lösningar och okända
                                                          
97 T 92/0769 Sohei
98 T 95/0333 IBM – Animation Graphics
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icke-tekniska sådana. Affärsmetoden kan bidra till den kända tekniken genom att applicera
tekniken på ett nytt sätt. Gränsen för vilka affärsmetoder som är patenterbara blir i vilket fall
mycket otydlig, förutsatt att de har översatts till ett datorprogram.99

I ett rättsfall som nu har överklagats till besvärsinstansen, Citibank, har EPO beviljat patent
för ett datoriserat handelssystem för en sorts obligationer. Den tekniska effekten ansågs i detta
fall vara ökad noggrannhet, säkerhet och mindre risk för fel. Underinstansen uttryckte att ”the
claimed subject-matter comprises clearly technical matter”. Den ansåg att det inte fanns någon
tvekan att uppfinningen hade teknisk karaktär.100

Citibank fallet, förutsatt att det upprätthålls av besvärsinstansen, är ett tydligt tecken på att
EPO i praktiken beviljar patent för nya affärsmetoder implementerad i känd teknik. Den
tekniska effekten utgörs av icke-tekniska egenskaper, såsom säkerhet, snabbhet och mindre
risk för fel. Fallet ställer frågan om vad som kan innefattas av teknisk karaktär och effekt på
sin spets. EPO tar med Citibank fallet ännu ett steg i utvecklingen vad gäller patent på
affärsmetoder.

5.4.4 Nytt datorsystem, som inte innebär tekniskt framsteg, vilket utför en känd
affärsmetod

Nya datorsystem som utför kända affärsmetoder inte ha någon framgång med
pantentansökningar hos EPO. Ovan har beskrivits hur inslag av ny teknik och nya
affärsmetoder kan samverka för att uppnå ett tekniskt framsteg. I de fall då varken tekniken
eller affärsmetoden, individuellt eller gemensamt, anses bidra till den kända tekniken
uppfyller uppfinningen inte kravet på tekniskt framsteg.

Pension Benefit-fallet tillhör den här kategorin. I Pension Benefit fallet ansöktes patent för ett
system där det ingick en arbetsgivare som administrerade sina anställdas pensionskonto, en
pensionsfond med vissa kännetecken och en livförsäkringsaktör. Systemet var datoriserat,
men ansågs ändå inte ha den nödvändiga tekniska karaktären.101

Besvärsinstansen uppfattade ansökan som ett försök att få patent på affärsmetoden i sig.
Datorsystemet användes uteslutande för att utföra affärsmetoden och medförde inte tekniskt
bidrag till den kända tekniken. Det faktum att tekniska medel används för att utföra en icke-
teknisk metod innebär inte att de ger teknisk karaktär till uppfinningens helhet.

Besvärsinstansen gjorde i Pension Benefit-fallet ett försök att definiera vad en affärsmetod i
sig betyder. En affärsmetod, översatt i datorprogram, är alltså inte patenterbart. Det gör
avgörandet för Citibank-fallet ännu mer intressant. Upprätthåller besvärsinstansen Citibank
patentet måste den förklara var gränsen för teknisk effekt går för affärsmetoder som är
implementerade i datorsystem.

                                                          
99 Beresford, Patenting Software under the EPC, s180
100 EP 0 762 304 B1
101 T 0931/95 - 3.5.1 (EPO 2000), Pension Benefit
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5.4.5 Ny affärsmetod som innebär bidrag till kunskapen inom området, men inte
använder ett nytt datorsystem

Metoden i State-street är egentligen implementerad i ett datorsystem, men dess konsekvens
torde vara att alla slag av nya affärsmetoder är patenterbara.102 En ny affärsmetod utan
tekniska egenskaper torde inte vara patenterbart hos EPO. Det borde dock vara möjligt att
kunna omformulera patentansökan och implementera affärsmetoden så att den ingår i ett
datorsystem. Hindren för att få patent beviljat är dock betydande. Beviljas patent som är
gränsfall, vad gäller teknisk karaktär, är risken stor att konkurrenter opponerar sig och
försöker få patentkraven ogiltigförklarade eller minskade i omfång.

5.4.6 Sammanfattning och slutsats

Sammanfattningsvis kan sägas att det är möjligt att få patent på en affärsmetod hos EPO
förutsatt att den har teknisk karaktär. Affärsmetoder i sig beviljas inte patent. Tolkningen av
uttrycket ”i sig” är dock detsamma som för datorprogram. Förutsatt att affärsmetoden bidrar
till känd teknik anses inte patentkraven vara riktade mot affärsmetoden i sig. En affärsmetod
kan bidra till känd teknik genom att utnyttja tekniken på ett nytt användarvänligt vis.
Upprätthålls Citibank patentet i besvärsinstansen är skillnaden mot USA:s tillämpning av
patent på affärsmetoder marginell. Bidrag till känd teknik tolkas i så fall vidare än idag. Nya
affärsmetoder i känd teknik skulle, som i State street, beviljas patent.

                                                          
102 Beresford, Patenting software under EPC, s186
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6 USA:s och EPO:s definitioner av patenterbara uppfinningar

6.1 Översikt av kraven på patenterbara datorprogram och affärsmetoder.

6.1.1 Datorprogram

I USA beviljas patent till datorprogram om det medför en ny funktion i datorn. Datorprogram
kategoriseras som funktionellt deskriptivt material, vilket beviljas patent när det är laddat i
datorn eller ett medium. Programmet skall medföra praktisk nytta. Programmet behöver
enbart medföra en fysisk förändring inuti datorn.

I Europa beviljas datorprogram patent förutsatt att det har en teknisk karaktär. Bidrar
datorprogrammet till känd teknik, ”state of the art”, anses det besitta teknisk karaktär.  Ökad
användarnytta av känd teknik anses vara ett bidrag till känd teknik. Datorprogrammet måste
vara laddat i datorn eller på ett medium.

Jag har svårt att se några avsevärda skillnader mellan rättstillämpning i USA och EPO vad
gäller datorprogram. Terminologin vid patentansökan skiljer sig åt, men substantiellt torde
samma typer av datorprogram beviljas patent i de båda systemen. Ett datorprogram har
ofrånkomligt tekniska egenskaper i och med att det är en del av ett datorsystem, som i sig är
tekniskt. Svårigheterna att dra en gräns för när ett datorprogram löser ett tekniskt problem, för
att kunna appliceras industriellt, och när det löser andra intellektuella problem, såsom göra en
snygg design på en presentation, är betydande. Det påståendet gäller särskilt efter att
användarnytta definierades som ett tekniskt problem.

Jag påstår att den amerikanska indelningen vad gäller datorrelaterade uppfinningar i
funktionellt deskriptivt material och icke-funktionellt deskriptivt material kan anses gälla
även i Europa. Kravet på teknisk karaktär har blivit så brett att det i princip har förlorat
betydelse för datorprogram. Datorprogram som inte är uppenbara för en fackman beviljas
patent i Europa, oavsett om de är lösningen på just ett tekniskt problem.

6.1.2 Affärsmetoder

Affärsmetoder behandlas i USA som andra uppfinningar. Förutsatt att affärsmetoden medför
en praktisk nytta skall den beviljas patent. Praktisk nytta kan innebära att metoden får datorn
att göra snabba och korrekta beräkningar, som t.ex. i State street. Det finns inget krav på att
affärsmetoden skall ha en teknisk karaktär. Affärsmetoder i sig kan beviljas patent.

I Europa kan affärsmetoder beviljas patent förutsatt att de har en teknisk karaktär. Kravet på
teknisk karaktär kan anses motsvara det för datorprogram och övriga uppfinningar.
Affärsmetoden skall, för att anses besitta teknisk karaktär, medföra ett bidrag till känd teknik.
Bidraget kan, som i Sohei fallet, innebära användarnytta. Skiljelinjen mellan att
klassificeringen av affärsmetoder och datorprogram är otydlig, vilket antagligen är skälet till
att affärsmetoder i datormiljöer beviljas patent.

Automatisering av en känd affärsmetod beviljas antagligen varken i USA eller Europa. Den är
då uppenbar för en fackman och uppnår därmed inte uppfinningshöjd. Den mest svårtydda
skillnaden mellan USA:s och Europas rättstillämpning rörande affärsmetoder är Beresford’s
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fjärde kategori, nya affärsmetoder applicerad i känd teknik. I USA beviljas sådana patent,
State street är ett exempel på det. I Europa beviljas troligen inte denna kategori patent,
Pension Benefit fallet tyder på det. Citibank fallet kan innebära en förändring av denna
tolkning.

USA:s och Europas patentsystem skiljer sig tydligt vad gäller affärsmetoder utan tekniska
egenskaper. I USA kan förmodligen nya sådana beviljas patent, medan de i Europa inte
beviljas patent.

I Europa ställs krav på att uppfinningen skall medföra ett bidrag till känd teknik, medan
kravet på att patentet skall vara av teknisk karaktär inte betonas i USA. Det motsvarande
amerikanska kravet på fysisk förändring har övergetts till förmån för att uppfinningen skall
frambringa ett nyttigt resultat. För mig framstår den grundläggande skillnaden vara de krav
som EPO lägger i begreppet ”bidrag till känd teknik” och därmed ”teknisk karaktär”.
Utvecklingen har dock visat att skillnaden tenderar att bli allt mindre. Båda systemen tenderar
att behandla datorprogram och affärsmetoder på samma sätt som andra kategorier av
uppfinningar.

6.2 Teknikbegreppet kontra nyttighetsbegreppet

Per Josefsson, biträdande jurist vid Mannheimer Schwartling, anser inte att diskussionen,
huruvida uppfinningen är av teknisk karaktär och bidrar till tekniskt framsteg, eller om den är
nyttig, är fruktbar. Av intresse är istället hur kravet på teknisk karaktär eller nytta påverkar
utformandet av patentkraven. För breda patentkrav är skadligt. Det är dock inte givet att krav
på teknisk karaktär begränsar uppfinningens patentkrav mer än kravet på nytta. Uppfinningar
har betraktats besitta en teknisk karaktär genom att de har frambringat en större användarnytta
av känd teknik. Steget därifrån till att använda begreppet nyttig är inte långt. Teknikbegreppet
har givits en sådan bredd att det inte skiljer sig nämnvärt från det amerikanska begreppet
nyttig.103

Ju starkare krav som ställs på att uppfinningen innebär en fysisk förändring, desto smalare
tenderar patentkraven att utformas. Josefsson anser att kravets bredd med formuleringen i In
re Alappat blir så brett att kravet på fysisk förändring blir meningslöst, då det inte utesluter
någon form av uppfinning. Allt för många kategorier av uppfinningar kan uppfylla kravet.
Kravet på fysisk förändring blir i praktiken betydelselöst.104

Ola Kuller anser att det t.o.m. är enklare att få ett datorprogram beviljat patent i Europa än i
USA. Han menar att kravet i IBM fallen på att uppfinningen skulle medföra ”ytterligare
teknisk effekt” är liberalare än det amerikanska kravet på att datorprogrammet skall innebära
förändringar i datorns fysiska struktur. IBM fallen ställer inte det kravet på
datorprogrammen.105

Jag kan inte instämma med Kuller. Det amerikanska kravet på att datorprogrammet skall
förändra datorns fysiska strukturer är näst intill intetsägande. Varje datorprogram förändrar
datorns strukturer. I In re Alappat ansågs de fysiska strukturerna ha förändrats när

                                                          
103 Josefsson, Patent på datorprogram – en fråga om patentkravets bredd, NIR 1999, s58
104 Josefsson, Patent på datorprogram – en fråga om patentkravets bredd, NIR 1999 s60
105 Kuller, NIR 1999, s669
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datorprogrammet medförde en förbättring av datorns funktion. Jag kan inte se skillnaden mot
europeisk praxis.

Kravet på en fysisk förändring anses vara avskaffat, vad gäller affärsmetoder, i och med State
street. Det borde innebära att de beviljade patentkravens bredd blir ännu bredare. De krav som
nu begränsar patentkraven är uppenbarhetskravet och kravet på nytta. De utesluter
uppfinningar som inte når uppfinningshöjd, men tillåter patent på processer som tidigare inte
har ingått i uppfinningsbegreppet.106 Det är svårt att se vilka processer som utesluts ifrån
patenterbarhet. Allting under solen torde vara patenterbart. Jag kommer nedan att analysera
huruvida detta är önskvärt.

Samma affärsmetod kan beviljas patent i Europa som i USA om uppfinnaren omformulerar
beskrivningen av uppfinningen. Han/hon kan anpassa språket för att visa att uppfinningen
möter kravet på tekniskt bidrag. Denna process kan ha ett egenvärde. Patentkraven tvingas
anknyta till en maskin eller teknisk process. De får därmed nästan ofrånkomligt mindre
omfång, vilket torde vara i samhällets intresse.

Kravet på nytta medger bredare patentkrav, vilket kan leda till absurda patent som
exemplifierades i uppsatsen inledning. Kravet på teknisk karaktär kan vara ett sätt att tvinga
patentmyndigheterna att bevilja patentkrav med rimligt omfång. Jag tror, i motsats till Per
Josefsson, att kravet på teknisk karaktär kan leda rätt vid tolkning av uppfinningsbegreppet.

                                                          
106 Trilateral Project (USPTO, EPO och JPO), Report on Comparative Study Carried Out Under Trilateral
Project B3b
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7 Rättfärdigande av affärsmetodpatent

Debatten följande State street om affärsmetodpatent har uteslutande handlat om huruvida det
är samhällsekonomiskt lönsamt att bevilja sådana patent och hur breda patentkraven blir. Jag
kommer att redogöra för debatten och därefter genomföra en egen ekonomisk analys av
affärsmetodpatentet samt analysera affärsmetodpatentets moraliska hållbarhet och
rättssystemets kongruens.

7.1 Den internationella debatten

7.1.1 Inledning

Det bör noteras att de flesta författare diskuterar internetrelaterade patent. State street
domslutet förutsatte visserligen att Hub och Spoke systemet skulle utföras av en dator, men
nämnde inget om att affärsmetoden måste vara relaterad till internet. Domstolen uttalade att
beräknandet av en dator av andelspriser utgjorde en praktisk nytta, men uteslöt inte att
affärsmetoder som inte kräver dator var patenterbara. USPTO har beviljat patent som inte
utförs av en dator och inte har någon teknisk anknytning. Dessa har dock ej prövats i domstol.
Det går därför inte med säkerhet att säga att sådana patent är tillåtna, men så torde vara fallet.

Nedan återgivna inlägg i debatten är enbart ett axplock av den debatt som förts främst i USA.

7.1.2 Affärsmetodpatentets konsekvenser

Peter Toren, professor vid Hofstra University i USA och delägare i en immaterialrättsbyrå där
han specialiserar sig på immaterialrättstvister, hänvisar till att i samband med
revolutionerande steg i teknikutvecklingen har antalet beviljade patent ökat dramatiskt.
Patenten spelade en stor roll vid utvecklingen av ångmaskiner och järnvägsindustrin på 1860-
80 talet, samt i samband med framväxten av bil- och flygplansindustrin i början av 1900-talet,
och även i samband med framtagande av plastprodukter och andra syntetiska material. Det
senaste exemplet gavs i mitten av 80-talet och mikroprocessorernas genombrott samt
upptäckterna kring DNA. Det ingen anledning att tro att affärsmetodpatenten inte skulle vara
av betydelse för, och främja, utvecklingen av nya affärsmetoder.107

Toren menar att patentinstitutet har spelat en viktig, främjande, roll vid varje teknikrevolution.
Detta argument till patentinstitutets fördel, och att affärsmetodpatent bör utfärdas, kan
ifrågasättas. Det inte att bevisa empiriskt att patentinstitutet verkligen har främjat
teknikutvecklingen. Vi har inget samhälle, liknande vårt, utan patentinstitut att jämföra med.

Harvard professorn Lawrence Lessig är en av de mer kända kritikerna av affärsmetodpatent.
Han argumenterar att internetrelaterade patent i sig är absurda. Tillväxt av affärer och idéer
som relaterar till internet har formligen exploderat. Tillväxten har skett utan att det fanns
någon möjlighet att få patent på affärsmetoderna. Lessig tror att det kan vara direkt skadligt
om patent beviljas på affärsmetoder. Framför allt de mindre start-up företagen tar skada av en
ökad reglering av internet. Det kommer att tvinga företagen att först utreda vilka patent som
föreligger innan de satsar på en ny marknad, istället för att satsa på att utveckla sin
                                                          
107 Toren, Patent World, september 2000
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affärsverksamhet, som torde vara samhällsekonomiskt mer lönsamt. Innovationer kommer att
hämmas.108

En organisation av företagare grundad av Linus Torvalds, upphovsmannen till
operativsystemet Linux, Oracle, Adobe, m.fl. har uttalat sig starkt emot patent på
datorprogram och affärsmetoder. Den tror att beviljande av dessa kategorier av patent
kommer att hämma den kommersiella utvecklingen. Produkterna utvecklas genom att företag
och konkurrenter använder varandras idéer. Det är nästan omöjligt att undvika att inkräkta på
andras idéer när man utvecklar produkter och metoder för en internetbaserad marknad.
Företagen måste använda sin kraft åt att kontrollera huruvida deras idé är juridiskt gångbar,
inte åt att utveckla program och nya lösningar.109

Jared Earl Grusd vid Virginia University pekar på de negativa konsekvenserna som breda
affärsmetodpatent har. Han menar att State street tvingar USPTO att göra en individuell
granskning. En patentansökan för en affärsmetod kan inte längre slentrianmässigt avslås med
att uppfinningen utgörs av en affärsmetod i sig. Uppfinnaren kan använda en ärligare
terminologi, istället för att försöka manipulera beskrivningen av uppfinningen. Grusd anser att
rekvisitet att uppfinningen inte får vara uppenbar har tillämpats alldeles för restriktivt. Det har
blivit för enkelt att få patent på en affärsmetod. Han menar att patentkravet i State street
egentligen var uppenbart för en fackman.110

Grusd anser att om domstolarna bör tolka rekvisitet uppfinningshöjd med tanke på vilken
utveckling som är önskvärd. De beviljade patenten skulle då vara av en mer rimlig karaktär.
Tolkningen borde alltså vara målrelaterad. Domstolarna borde göra klart för sig hur de vill att
lagstiftningen bör påverka innovationen inom ett visst teknikområde. Ett exempel på den
målrelaterade tolkningen är kategorin bio-tekniska uppfinningar. Inom denna kategori tolkas
kravet på att uppfinningen inte får vara uppenbar för en fackman restriktivt, för att uppmuntra
uppfinnare att göra patentansökningar. För att en patentansökan skall avslås krävs det att
tidigare forskning har uttalat eller antytt möjligheten att utveckla en sådan uppfinning, som
för vilken patentet söks. Vid internetrelaterade patent anser Grusd dock att
uppenbarhetskravet bör tolkas extensivt. Domstolarna bör ställa hårda krav på att en
uppfinning inte är uppenbar. Grusd anför flera skäl till detta.

Det går t.ex. inte att variera affärsmetoder på internet i samma utsträckning som det finns
möjlighet till i andra teknikområden. Datoruppkopplingen och dess verktyg skapar ett antal
restriktioner. Internetrelaterade affärsmetoder skiljer sig endast marginellt åt. Ett brett patent
skulle därför kunna monopolisera en överdrivet stor del av en marknad.

Utvecklingen av internet har historiskt sett drivits av de små entreprenörföretagen. I och med
att företagen tvingas till att ta patent för att skydda sin metod, eller att försäkra sig om att de
inte inkräktar på andras patent, skapas en barriär för att göra affärer via internet. Avsaknaden
av barriärer har gjort internet unikt ur kommersiellt perspektiv. Det har varit möjligt att starta
en affärsrörelse med små resurser. Det förhindras genom att för breda patent beviljas. Grusd
förnekar att de incitament till utveckling som patentinstitutet innebär överväger nackdelarna i
form av snedvridning av konkurrensen, vad gäller internetrelaterade patent. Den som är först
på marknadsplatsen får positiv respons av kunderna, vilket utgör tillfredsställande incitament
för att utveckla nya metoder. Den som blir känd för att komma på något nytt får
                                                          
108 Lessig, The Standard, 23 april 1999
109 Eurolinux Alliance
110 Grusd, Internet Business Methods: What Role Does and Should Patent Law Play?,
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uppmärksamhet och kan därigenom få avkastning på sin investering. Företagen Amazon.com,
Yahoo och eBay är exempel på detta.111

Grusd förslag är att bevilja patent på affärsmetoder, men med mindre omfattande patentkrav.
Domstolarna skall vara restriktiva i beviljandet av internet-patent genom att ställa hårda krav
på att uppfinningen inte är uppenbar.112

7.1.3 Sammanfattning

Förespråkarna för utvecklingen menar att det inte är är någon skillnad mellan affärsmetoder
och andra kategorier av uppfinningar, såsom datorprogram. Patentinstitutet har historiskt
främjat den samhällsekonomiska utvecklingen. Det finns inga skäl till varför det inte skulle
främja utvecklingen nu och i framtiden.

Motståndarna till utvecklingen anser att idén med patentinstitutet urholkas när patent beviljas
för affärsmetoder. Tanken med patent är att det skall främja uppfinnings- och
innovationsviljan. Affärsmetodpatentet gör det motsatta. Patentkraven blir för breda på en
marknad där spelrummet är litet och möjligheterna att särskilja sig är små.

7.2 Hur påverkar affärsmetodpatent uppfinningsbegreppet?

Kravet på teknisk karaktär kan förstås som att det europeiska rättssystemet klamrar sig fast i
det industriella samhället. Kravet är ett uttryck för att rättssystemet vill ha en uppfinning som
man kan ta på, något som finns i den fysiska verkligheten.

I Europa är omfånget av beviljade patent generellt smalare tack vare kravet på teknisk
karaktär. Flera patentombud råder dock sina klienter att söka patent för sina affärsmetoder i
Europa såväl som i USA.113 Uppfinnaren bör visserligen bruka ett mer tekniskt språk i sin
ansökan. Han/hon bör lyfta fram uppfinningens tekniska egenskaper och försöka uttrycka sin
affärsmetod med så tekniska termer som möjligt. Genom att förändra terminologin i ansökan
är det möjligt att få patent beviljat i Europa för vissa affärsmetoder.

I Sohei- och IBM-Generating Software fallen frambringar icke-tekniska egenskaper ökad
användbarhet, ”user-friendlyness”, hos känd teknik. Den ökade användbarheten ger
uppfinningen den tekniska effekt som är tillräcklig för att den skall beviljas patent. I Citibank-
fallet beviljades patent för rent intellektuella processer inom den finansiella sektorn,
visserligen utförda av ett datorsystem. Definitionen av teknisk karaktär kan därför förstås
innefatta ett brett område. Lambert går så långt att han påstår att affärsmetoder är patenterbara
i Europa, precis som i USA. Det som skiljer är enbart på vilken grund och vokabulär
uppfinningen beviljas patent för.114

Jag kan inte ansluta mig till den uppfattningen. Pension Benefit-fallet visar tydligt att alla
ansökningar rörande affärsmetoder inte beviljas patent. Besvärsinstansen visade i detta fall en
tydlig vilja att utesluta möjligheten att patentera en känd affärsmetod applicerad i ett

                                                          
111 Grusd, Internet Business Methods: What Role Does and Should Patent Law Play?,
112 Grusd, Internet Business Methods: What Role Does and Should Patent Law Play?,
113 Sparrhagen, Rees, Patenting Business Methods, section 3 resp 5
114 Lambert, Business Method Inventions: Patentable as such?, Domain names supplement, sep 2000
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datorsystem. Avgörandet av besvärsinstansen i Citibank-fallet kommer förhoppningsvis
bringa klarhet i denna fråga.

Patentinstitutet bör täcka en så liten del av samhället som möjligt. Jag anser att EPO:s
besvärsinstans har lyckats bra med att omdefiniera teknikbegreppet i takt med
teknikutvecklingen. Patent bör vara förbehållet uppfinningar i forskningsfronten inom det
tekniska området. Ur samhällelig synpunkt borde antagligen färre kategorier av uppfinningar
beviljas patent.

Kravet på teknisk karaktär tvingar uppfinnarna att belysa vilka fördelar som uppfinningen
tillför samhället och legitimerar på så sätt patentinstitutets existens. Tillför inte uppfinningen
samhället ökad levnadsstandard så finns det ingen anledning för samhället att tilldela
uppfinnaren marknadsvärdet för hans/hennes uppfinning.

Jag anser att om patent på affärsmetoder, som saknar teknisk karaktär, beviljas patent så har
uppfinningsbegreppet urholkats till den grad att det blir meningslöst. Begreppet uppfinning
kommer då att innefatta allt under solen. Detta tror jag inte är önskvärt, vilket utvecklar jag i
den ekonomiska analysen nedan.

7.3 Ekonomisk analys

7.3.1 Inledning

Slutsatsen av den ekonomiska analysen beror på hur stor risken är för att patentkravens bredd
ökar snedvridningen av konkurrensen i förhållande till incitament till forskning och
utveckling som patent på affärsmetoder ger. Överväger incitamenteffekten snedvridningen av
konkurrensen bör beviljande av patent på affärsmetoder förordas.

Jag kommer först att analysera affärsmetodpatentets påverkan på konkurrensen och därefter
vilken incitamenteffekt det kan tänkas ha.

7.3.2 Affärsmetodpatentets påverkan på konkurrensen

Bredden på patentkraven är särskilt relevant för internet-relaterade uppfinningar. Antalet sätt
att variera sig på internet är redan begränsat. Valet av metoder begränsas av användarnas
hård- och mjukvara. Det finns inte så många sätt att kommunicera via internet förutom via
hemsidor och e-post. Beviljas ett patent för ett sätt att handla med enbart ett klick på en ikon,
då återstår det inte en oändlig rad av möjligheter.

Snedvridningen av konkurrensen är mer påtaglig på internet, jämfört med andra sektorer, på
grund av det faktum att internet är en global marknad. Den som har patent i USA når flest
konsumenter och mest intäkter. Denne får därför en så stor konkurrensfördel gentemot sina
europeiska och asiatiska konkurrenter att den kan investera mer och till slut erhålla
världsdominans. Ett patent i USA kan slå bort all konkurrens i resten av världen. Det finns
risk för att företagen enbart tävlar om att erhålla USA-patentet, misslyckas det drar så de sig
ur världsmarknaden i helhet och accepterar sina förluster.115

                                                          
115 Moettieli , Financial Services using New Business Methods…,The Journal of World Intellectual Property,
1998
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Inom de internet-relaterade branscherna är produkternas ekonomiska livslängd kort. Två år är
för ett datorprogram är en vedertagen livslängd. Det är kortare tid än själva
ansökningsprocessen för patent som varierar mellan tre och fem år i USA och Europa. Det
enskilda patentet ingår i en strategi att bygga upp en portfölj av patent. Det enskilda patentet i
sig är av mindre intresser för företaget. Företagen försöker erhålla så breda patentkrav som
möjligt. Patentportföljen kan sedan användas för att skapa nya produkter inom dess omfång
och att hindra konkurrenter från att göra detsamma. Faran att patent på affärsmetoder hindrar
företag att lansera nya produkter och därmed bromsa innovationen på marknaden är påtaglig.

Patentinstitutet är en gammal företeelse, det finns dock en klar skillnad förknippad med
affärsmetoder jämfört med andra uppfinningar. Tidigare var enbart maskiner och vissa
processer i produktionen patenterbara. Då visste företagen, att när de utvecklade en ny
produkt, finns det risk för att de gör intrång på ett patent. Efter State street måste företagen vid
varje utvecklingsprojekt försäkra sig om att det inte gör intrång på någon annans patent. Det
är nu inte bara utvecklingsavdelningen som är berörd av patentinstitutet, utan det är hela
företaget.

Ett vidare fält av patentkategorier måste bevakas av företagen. Det företag som kommer på ett
nytt sätt att administrera sina pensioner måste försäkra sig om att idén inte redan har beviljats
patent. Företagens kostnader kommer att öka och samhällets transaktionskostnader kommer
att öka. Den största ökningen av företagens kostnader uppstår inte främst p.g.a. ökade antalet
tvister, utan snarare på grund av de åtgärder företagen måste göra för att undvika tvister.

7.3.3 Affärsmetodpatentets incitamenteffekt

Affärsmetodpatenten är åtråvärda. En affärsmetod kan innebära stora värden för
patentinnehavaren. Förutsatt att patentet innebär stora värden torde incitamentet att skaffa sig
ett affärsmetodpatent vara starkt. I det fall att affärsmetoden ger upphov till bredare
patentkrav än övriga kategorier av uppfinningar torde värdet på patentet öka ytterligare och
därmed incitamentet att erhålla ett sådant.

Ett patent på en affärsmetod har betydelse inte enbart genom sitt marknadsvärde, men också
genom sin strategiska betydelse för företaget. En stark patentportfölj kan vara mer värd för
företaget än den produktportfölj det innehar. Incitamentet till att erhålla patent på en
affärsmetod torde vara starkt.

Det är däremot tveksamt om patent påverkar incitamentet för företag att utveckla sina
internetrelaterade affärsmetoder, eller sina produkter, nämnvärt. First mover effekten torde
vara viktigare än att erhålla patent på affärsmetoden. När patentet har beviljats, så har
förmodligen den affärsmetod för vilken patent söktes, minskat drastiskt i värde.

First mover incitamentet torde vara minst lika intressant som incitamentet till ensamrätt på
internetmarknaden. Igenkänningseffekten, på en marknad utan gränser där konsumenten med
ett klick kan förflytta sig till konkurrenten, är en föruttsättning för överlevnad. Konsumenten
har tillgång till en ohanterlig mängd av information och utbud. Det är omöjligt att jämföra alla
erbjudanden på internet. Sannolikheten att konsumenten väljer den mest kända hemsidan är
stor, vilket torde vara det största intresset för internetbaserade företag.
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Patent kan ge incitament till en ineffektiv nivå av utveckling. Konkurrenterna, som inte har ett
vitalt patent, satsar resurser på utveckling enbart därför att rättssystemet hindrar den att
utnyttja en idé som de annars skulle ha använt. Det är inte konkurrensen eller konsumenterna
som tvingar företaget till att utveckla nya produkter eller metoder, det är patentinstitutet. Det
blir en onaturlig satsning på forskning och utveckling. De extra kostnaderna för forskning och
utveckling tvingas konsumenterna att betala för.

7.3.4 Sammanfattning och slutsats

Svaret på huruvida patent på affärsmetoder bör beviljas är beroende av patentkravens bredd.
Risken att breda patentkrav beviljas på affärsmetoder, vilket får nackdelarna för konkurrensen
att överväga fördelarna för forskningen och utvecklingen, är påtaglig. Affärsmetoderna i sig
tenderar att kräva breda patentkrav.

Det går inte, enligt min mening, att kategoriskt uttala sig om huruvida patent på affärsmetoder
är samhällsekonomiskt lönsamma. Vad man kan säga är att risken för att samhällsekonomiskt
olönsamma patent beviljas, blir större i och med en liberalare syn på affärsmetodpatent.

Tack vare kravet på teknisk karaktär i Europa och dess påverkan på patentkraven, torde de
beviljade patentent i Europa på affärsmetoder generellt vara av mindre omfattning och
därmed samhällsekonomiskt mer lönsamma än i USA. Ju hårdare krav som ställs för att
teknisk karaktär skall vara uppnått, desto mindre torde risken vara att patentet är
samhällsekonomiskt olönsamt.

7.4 Förtjänar företaget att få ensamrätt till en affärsmetod?

7.4.1 Ansträngningsläran

Vid en analys med utgångspunkt i Becker’s ansträngningsdefinition menar jag att uppfinnaren
av en affärsmetod inte har gjort sig förtjänt av ensamrätt av den. Utvecklingen av en
affärsmetod kan jämföras med ett utvecklingsprojekt. Ett projekt för att utveckla en
pensionsadministration tar inte fem-tio år som en ny produkt i läkemedelsbranschen.
Ansträngningen för en affärsmetod är relativt liten.

Risken för ett administrationsprojekt torde vara mindre än utvecklingen av en ny medicin. Det
finns många faktorer som måste stämma in för att kunna utveckla ett framgångsrikt
läkemedel. Utvecklingen av en pensionsadministration är förknippad med betydligt mindre
risker. Projektgruppen kommer ofrånkomligen att komma till ett resultat. Den kommer med
stor sannolikhet att hitta en ny metod att administrera pensioner. Det är inte säkert att gruppen
når det resultat den eftersträvade, men den kommer nästan alltid att komma till ett nytt resultat
som har ett visst värde, möjligen mer begränsat än det resultat gruppen önskade. Så är inte
fallet i läkemedelsforskning. Fungerar inte läkemedlet kan åratals av forskning vara värdelös
för företaget. Risken förknippad med utvecklingen av en affärsmetod är relativt liten.

Vilka moraliska övervägande som gjorts vid utvecklingen av en affärsmetod är svårt att
avgöra och jag vågar mig därför inte på en analys av denna del av Becker’s
ansträngningsdefinition.
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7.4.2 Ensamrätt till frukten av sitt arbete

Det är svårt att rättfärdiga att ett företag får ensamrätt till en affärsmetod därför att det är
frukten av dess arbete. Alla företag har en affärsmetod. Konsekvensen av detta argument blir
att alla företag borde få patent för sina unika affärsmetoder. Det är möjligt att förespråka en
hållning som innebär att varje företag innehar patent på sin respektive affärsmetod. En god
lönsamhet och konkurrensfördel bör dock räcka som belöning för en god affärsmetod i form
av att konsumenterna föredrar företagets produkter. Jag kan inte se några hållbara argument
för att ensamrätt bör ges till företagens affärsmetoder. Detta naturrättsliga rättfärdigande av
patent är inte hållbart vad gäller affärsmetoder.

7.4.3. Sammanfattning och slutsats

Det finns enligt min mening inga argument som rättfärdigar företagets ensamrätt till en
affärsmetod. Det naturrättsliga berättigandet förutsätter att uppfinnaren förtjänar ensamrätten
till affärsmetoden. Det karaktäristiska med affärsmetoder är det som gör det osannolikt att
uppfinnaren gör sig förtjänt av ensamrätten. Affärsmetodpatenten tenderar att ha breda
patentkrav, vilket gör att uppfinnaren måste anstränga sig mer för att förtjäna ensamrätt.
Utvecklingsfasen som föregår en ny affärsmetod är generellt kortare än andra uppfinningar.
Den relativt lilla ansträngningen bakom en affärsmetod, samt tendensen till att affärsmetoder
ger upphov till breda patentkrav, gör att uppfinnaren inte kan anses vara förtjänt av en
ensamrätt till en affärsmetod.
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8 Hur bör Sverige/Europa gå vidare?

8.1 Framtiden för kravet på teknisk karaktär

Jag anser att kravet på teknisk karaktär är nödvändigt för att begränsa omfången på
patentkraven. Kravet förhindrar en utveckling mot att absurda patent beviljas. Jag har inte sett
motsvarande exempel i Europa på one-click buy patent eller metoder för att träna städpersonal
som finns i USA, vilka visserligen inte har prövats i domstol. Jag håller det för sannolikt att
möjligheten att patentera allting under solen ökar samhällets kostnader för patentinstitutet.
Patenten åstadkommer en märkbar snedvridning av konkurrensen och bör därför tillämpas
restriktivt.

Jag tror att patentinstitutets legitimitet skulle urholkas, när allmänheten inser hur vitt
begreppet uppfinning tolkas av rättssystemet, då kravet på teknisk karaktär inte ställs. Det kan
vara svårt, för en oinitierad, att förstå hur det kan vara möjligt att ensamrätt beviljas till en
undervisningsmetod. Tillämpas extremt liberala tolkningar av uppfinningsbegreppet tror jag
att vi kommer att se bildandet av en ny antipatentrörelse. Den enskilde individens
handlingsutrymme kommer att minskas i och med en privatisering av icke-tekniska
uppfinningar.

Den snabba teknikutvecklingen påverkar definitionen på teknisk karaktär. Det blir allt mer
otydligt var gränsen går för vad som är teknik och vad som inte är det. Förbättringar av kända
maskiner har länge varit patenterbart. Dagens datorsystem kan vara enormt komplexa. Vilka
förbättringar av systemet som är tekniska och vilka som är icke-tekniska är svårt att avgöra.
Gränsen mellan vad som är förbättringar av känd teknik och vad som endast är en ny
uppställning av information blir allt svårare att dra. Ett datorprogram eller affärsmetod som
gör datorsystemet enklare att använda bör dock anses vara ett bidrag till känd teknik.

Ökad användarnytta anses ge teknisk karaktär till en uppfinning. En ökad användarnytta bör
dock innebära en förändring av användningen hos känd teknik. Ökad användarnytta i den
bemärkelse att tekniken enbart används för att utföra en affärsmetod, istället för att utföra den
för hand eller på annat vis, bör enligt min mening även i framtiden inte anses ge teknisk
karaktär till uppfinningen.

Jag anser att EPO:s tolkning av uppfinningsbegreppet på ett bra sätt har anpassats till
teknikutvecklingen, förutsatt att Citibank patentet inte upprätthålls i besvärsinstansen. Det är
inte längre praktiskt möjligt att knyta uppfinningsbegreppet till fysiska egenskaper. Försök att
definiera datorrelaterade uppfinningar med hjälp av fysiska egenskaper blir lätt vaga. Det
ställs intetsägande krav på den fysiska förändringen som gör att kravet ger liten vägledning.
Bidragsmetoden ger en bättre indikation på hur myndigheterna bör tolka
uppfinningsbegreppet. Den leder dessutom till patentkrav med mindre omfång. Jag anser
bidragsmetoden vara en överlägsen tolkningsmetod.

8.2 Bör patent på affärsmetoder tillåtas i Sverige/Europa?

Affärsmetoder i sig bör inte vara patenterbara, d.v.s. om de saknar teknisk karaktär. En
affärsmetod kan jämföras med intellektuell verksamhet. Myndigheterna måste vid
patentansökningen göra en avvägning av i vilken utsträckning ansökan härrör sig till
affärsmetoden. Uppfinningen kan mycket väl utnyttja en affärsmetod, jämför med algoritmer
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och naturlagar, men beviljande av affärsmetoder i sig kan ha långtgående negativa
konsekvenser.

Patent på affärsmetoder beviljas i praktiken i dagsläget, förutsatt att de har teknisk karaktär.
Besitter affärsmetoden teknisk karaktär så ser jag ingen anledning att utesluta den ifrån
patenterbarhet, förutsatt att den bidrar till känd teknik. Tillämpas samma krav på
affärsmetoder som för datorprogram bör det spela mindre roll för patentkravens bredd
huruvida uppfinningen klassificeras som affärsmetod eller datorprogram. Uppfinningar som
bidrar till teknikutvecklingen och samhällets levnadsstandard bör vara möjliga att bevilja
patent.

Risken för att affärsmetodpatent beviljas för breda patentkrav torde vara liten, då det ställs
krav på teknisk karaktär. För att hålla patentkravens omfång på en rimlig nivå bör kravet på
att affärsmetoden inte får vara uppenbar för en fackman tolkas extensivt. Bedömningen av
uppfinningshöjd för affärsmetoder bör vara hårdare än för uppfinningar som inte är
datorrelaterade. Affärsmetoder som inte är datorrelaterade bör inte beviljas patent.

Eftersom rättstillämpning i praktiken beviljar patent på affärsmetoder anser jag att det skulle
vara tydligare att ta bort undantagen ifrån patenterbarhet för både affärsmetoder och
datorprogram. Undantagen fyller ingen funktion. Affärsmetoder och datorprogram bedöms
som andra uppfinningar, utan hänsyn till undantagen. Istället bör kravet på tekniskt bidrag
förtydligas. Lagtexten, som den är utformad idag, kan förvilla lekmannen. Den som inte är
insatt i praxis, rörande patent på affärsmetoder och datorprogram, kan lätt få uppfattningen att
det inte möjligt att få patent beviljade på vare sig affärsmetoder eller datorprogram.
Lagstiftningen bör sträva efter att hålla en hög grad av tydlighet, vilket den inte har idag.

8.3 Avslutande sammanfattning och slutsats

Uppsatsens sammanfattning och slutsats är att affärsmetoder i sig inte bör beviljas patent. Har
affärsmetoden teknisk karaktär, d.v.s. att den medför ett bidrag till känd teknik, bör den dock
beviljas patent. Ökad användarnytta och förbättring av känd teknik bör tolkas som bidrag till
känd teknik. Däremot bör inte affärsmetoder enbart implementerade i ett känt datorsystem
tolkas som bidrag till känd teknik. Undantaget för affärsmetoder i patentlagen och EPC bör
tas bort, istället bör bidragsprincipen infogas i författningstexterna.
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