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Sammanfattning 
I denna uppsats utreds huruvida den nuvarande utformningen av artikel 52 i European Patent 

Convention är ett hinder för patenterbarhet av datorrelaterade uppfinningar, och hur en 

eventuell ändring av konventionens regler bör se ut. 

 

I uppsatsen undersöks europeisk patenträtt utifrån främst relevanta rättsfall, konventionstext, 

nationell lagtext, direktiv och myndigheters utlåtanden. Ett alternativt europeiskt patentsystem, 

med en tillhörande patentdomstol, kommer att introduceras inom en snar framtid, och i 

uppsatsen kommer det kommande systemets struktur förklaras och analyseras. 

 

Uppsatsen innehåller en redogörelse för den tekniska bakgrunden till de datorrelaterade 

uppfinningar som berörs i uppsatsen. Detta för att ge läsaren en grundläggande förståelse för 

den aktuella tekniken i uppsatsen. Därefter presenteras en bedömning av de immaterialrättsliga 

skydd som är aktuella för tekniken i fråga, och immaterialrättsliga begrepp av relevans 

förklaras. 

 

Rättsfallspraxis är av betydelse för uppsatsen, då vi ämnar belysa de problem som patentering 

av datorrelaterade uppfinningar bringar i praktiken. Åtskilliga rättsfall sammanfattas för att 

uppmärksamma de svårigheter som föreligger vid bedömning av patentering p.g.a. den 

nuvarande formuleringen av artikel 52 i EPC. 

 

Uppsatsen behandlar problematiken med eventuella konkurrensbegränsningar av patent på 

datorrelaterade uppfinningar, då omfattande licensering av patent lett till fenomen som 

exempelvis patent packing. 

 

I vår analys kommer vi fram till att den nuvarande formuleringen av artikel 52 i EPC inte är väl 

anpassad till dagens datorrelaterade uppfinningar, att en viktig uppgift för det kommande 

europeiska patentsystemet är att lösa detta problem, samt att det är oerhört svårt att svara på hur 

en alternativ bestämmelse i konventionen bör se ut. 
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Begreppslista 

Datorrelaterade uppfinningar  

Uppfinningar vars funktion förutsätter användning av en dator, datoriserat nätverk eller annan 

anordning som kan programmeras, och som uppvisar ett eller flera nya kännetecken som 

verkställs med hjälp av ett eller flera datorprogram.1	

Hårdvara 

En dators hårdvara består av flera olika komponenter vilka arbetar som en enhet. I hårdvaran 

ingår processorn, som utför alla beräkningar i datorn, moderkortet, som sammanlänkar datorns 

alla komponenter med varandra samt hårddisken, på vilken all information som ska finnas kvar 

när datorn är avstängd lagras. Det finns ytterligare komponenter som ingår i hårdvaran, vilka 

är arbetsminne, nätaggregat och grafikkort, men dessa påverkar inte datorns funktion på ett 

relevant sätt.2	

Mjukvara 

Datorns hårdvara är funktionslös utan mjukvara. I begreppet mjukvara ingår bl.a. datorns 

operativsystem (t.ex. Windows) och program (t.ex. Microsoft Word). Mjukvaran är baserad på 

de koder som programmerare skriver.3 

Operativsystem 

Operativsystemet är datorns mjukvaruplattform, på vilken övriga program körs, och sköter bl.a. 

den grundläggande kommunikationen med hårdvaran. Datorns operativsystem fördelar även 

resurser och hanterar de primära systemuppgifterna, t.ex. anslutning till nätverk.4 

Graphical user interface 

Ett graphical user interface tillåter interaktion mellan användare och elektroniska apparater, 

t.ex. datorer och mobila enheter.5 GUI är resultatet av koderna som skapas av en programmerare 

som sedan körs i en programvara. 

																																																								
1	EPO, Patents for software? European law and practice, status 2013-11-26, hämtad 2016-05-30.	
2	Kjell & Company, Datorn, status 2016-05-10, hämtad 2016-05-30. 
3	ibid. 
4	ibid. 
5	Closa, Gardiner, Giemsa, Machek, Patent Law for Computer Scientists: St eps to Protect, 2010, s. 103. 
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Tekniskt bidrag 

Ett rättsligt begrepp som avser, för en fackman, icke-uppenbart bidrag till ett teknikområde.6  

Teknisk karaktär 

Ett patenträttsligt begrepp som karaktäriserar termen ”uppfinning”. Om ett datorprogram är 

relaterat till någon form av teknisk problemställning eller kräver någon form av tekniskt 

beaktande föreligger teknisk karaktär.7	 	

																																																								
6	T 0208/84 (Computer-related invention) of 15.7.1986.	
7	Magnusson, Helena, Nordin, Magnus, Patentering av mjukvara – sänkta krav för teknisk karaktär?, status 
2009-09-04, hämtad 2016-04-30. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

När ett företag utvecklar en ny teknisk funktion, t.ex. för mobiltelefoners användande och 

grafiska utseende, är det oftast avgörande för innovatörerna att erhålla ensamrätt till att utnyttja 

det nyskapade. Denna ensamrätt tillkommer företaget genom erhållande av patent, vilket är en 

tidsbegränsad och lagbunden ensamrätt till att dra kommersiell nytta av en viss uppfinning. 

Patent inom europeisk rätt är avsedd att värna om nyskapelser som innebär tidigare okända 

lösningar för ett tekniskt problem, medan inom annan nationell rätt kan denna ensamrätt också 

ges till annat än tekniska uppfinningar, t.ex. kan affärsmetoder patenteras i USA. Patenträttens 

innebörd varierar därmed mellan olika rättsliga system.  

 

Europas patenträtt samordnas genom European Patent Convention (EPC) och European Patent 

Office (EPO). Artikel 52 i EPC ställer upp vissa av de krav som måste uppfyllas för att 

patenterbarhet ska föreligga.8 Enbart  uppfinningar kan patenteras, och sådana har i europeisk 

praxis ansetts behöva ha teknisk karaktär. Datorprogram är enligt artikel 52 undantaget från 

patentskydd. Utvecklingen inom det tekniska området innebär att artikel 52 på olika sätt 

begränsar innovatörer vid patentering av datorrelaterade uppfinningar, som exempelvis 

graphical user interface (GUI) i smartphones, då dessa oftast saknar teknisk karaktär. Vid 

artikelns skapande förutspåddes inte det framtida behovet av patentering av datorrelaterade 

uppfinningar, och den nuvarande formuleringen av artikel 52 försvårar därmed erhållandet av 

skydd för sådana företeelser. 

 

Förbudet mot patent på datorprogram som följer av artikel 52 har därmed inneburit ett hinder 

för patentskydd för datorrelaterade uppfinningar. Detta har medfört att andra nationella 

rättsordningar, t.ex. den brittiska, har valt att utgå från egna bedömningar för att avgöra 

huruvida patent föreligger för dessa, inom EPC-systemet avvisade, datorrelaterade 

uppfinningar. Även diskussioner om upphovsrätt är ett lämpligare immaterialrättsligt skydd har 

förts. 

 

Att nationella domstolar valt att kringgå EPOs riktlinjer har vidare väckt debatt om huruvida 

EPOs synsätt och bedömningsmetod rörande datorrelaterade uppfinningar kan uppfattas som 

																																																								
8	Nuvarande artikel 52 i EPC: se bilaga 1.	
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föråldrad, och behöver kompletteras med exempelvis andra nationella domstolarnas bidragande 

åsikter och utlåtanden för att möjliggöra patent på datorprogram.  

1.2 Problemformulering 

Är den nuvarande formuleringen i artikel 52 i European Patent Convention föråldrad med 

avseende på bedömningen av patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar? Bör, och i så fall 

hur, utformningen av artikel 52 förändras i samband med harmoniseringen av europeisk 

patenträtt?   

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera artikel 52 i EPC angående uppfyllandet av 

kriteriet uppfinningshöjd för datorrelaterade uppfinningar, t.ex. mobiltelefoners GUI. 

Anledningen till att vi vill undersöka denna fråga är att vi är intresserade av patenträtt för 

datorrelaterad teknik, och har insett att artikel 52s utformning är ett problem för det berörda 

ämnet. 

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen avgränsar vi oss till främst europeisk patenträtt och upphovsrätt, och därmed berörs 

inte frågor som exempelvis mönsterskydd för telefoner. Den teknik vi huvudsakligen kommer 

behandla i uppsatsen är datorrelaterad teknik, t.ex. mobiltelefoners GUI, men vi kommer även 

ta hänsyn till andra typer av teknik som kan vara av intresse för uppsatsen. 

 

Målgruppen för vår uppsats är jurister i allmänhet och företag med verksamhetsområde där 

patentering av datorrelaterade uppfinningar är aktuellt. Då vår uppsats berör flertalet juridiska 

och tekniska termer, kommer dessa förklaras grundläggande. Begrepp som används i uppsatsen, 

t.ex. ”datorrelaterade uppfinningar” och ”tekniskt bidrag”, tolkar vi utefter EPOs definitioner.  

1.5 Metod 

Vi kommer att göra en utredande studie över bedömningsmetoder för patenterbarhet för 

datorrelaterade uppfinningar, och hur olika rättsordningar och myndigheter, som exempelvis 

EPO, förhåller sig till denna bedömning. Analys av rättskällor, främst praxis från 

patentdomstolar,9 kommer ha stor betydelse för att framgång ska nås i vår utredning.  

																																																								
9	Exempelvis High Court of Justice Chancery Division Patents Court. 
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Uppsatsen behandlar främst europeisk patenträtt och upphovsrätt, och vi ämnar att använda oss 

av en traditionell juridisk metod,  d.v.s. vi utgår från aktuell lagstiftning, europeisk patentpraxis 

och lämplig doktrin. Vi kommer även i viss utsträckning beröra amerikansk och annan nationell 

lagstiftning, för att exemplifiera skillnader. M.a.o. finns inslag av en komparativ metod i vår 

uppsats, om än i liten utsträckning. Den reglering som är av särskilt intresse för oss är den 

europeiska patentkonventionen, och i synnerhet artikel 52 i konventionen. En annan viktig källa 

för vår uppsats är patent, med följande tvister, som berör vårt berörda område. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med en begreppslista, för att förklara de grundläggande begrepp som 

uppkommer i texten, följt av sju kapitel. I kapitel 1 förklaras uppsatsens problemställning och 

dess innehåll. Kapitel 2 beskriver patenträtten främst ur ett europeiskt perspektiv, men även i 

viss mån amerikanskt, för att läsaren ska förstå resterande del av uppsatsen. I kapitel 3 beskrivs 

den tekniska bakgrunden till de datorrelaterade uppfinningar som främst behandlas i uppsatsen. 

Kapitel 4 beskriver de immaterialrättsliga skyddsmöjligheterna för datorrelaterade 

uppfinningar. Kapitel 5 beskriver av några relevanta rättsfall för datorrelaterade uppfinningar. 

I kapitel 6 behandlas frågan om de konkurrensbegränsningar som patenträtt och upphovsrätt 

kan leda till. Avslutningsvis, i kapitel 7 genomförs en analys av fakta och rättsfall, samt 

uppsatsens problemformuleringar besvaras.  
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2. Patentsystem 

2.1 Inledande kommentarer 

Patenträtten är ett av flera olika immaterialrättsliga skydd, och denna ensamrätt innebär en 

möjlighet för aktörer, t.ex. resurskraftiga företag men även enskilda individer, att säkerställa att 

ingen annan kommersiellt kan utnyttja uppfinningar som aktören gjort. Nedan kommer att 

redogöras för patentsyn i Europa och USA, samt för en framtida introduktion av ett delvis nytt 

patentsystem i Europa(enhetspatentet och domstolen), som kommer finnas parallellt med det 

befintliga. Därutöver följer en kort presentation av TRIPS-avtalet, vilket är ett internationellt 

avtal som innehåller bestämmelser kring immaterialrätt, däribland patenträtt. 

2.2 Allmän introduktion till patenträtten 

Årligen investerar företag stora mängder resurser i forskning och utveckling för att kunna 

konkurrera på den globala marknaden. Företag i alla branscher strävar efter att göra 

förbättringar och finna nya lösningar för att nå framgång i sitt verksamhetsområde, vilket 

inneburit att immaterialrätten fått en allt större betydelse. På en marknad som blir alltmer 

världsomfattande där länders gränser ofta är irrelevanta, är patenträtten alltjämt nationell. 

Länder har olika inställning till begreppet ”uppfinning” och den ensamrätt som patent leder till, 

och beviljar därför olika starka skydd för vad de anser vara värt att skydda.  Skillnaden i 

patenträttens skydd har bl.a. lett till att olika internationella samarbeten framställts för att 

harmonisera den globala patenträtten, men skillnaderna i nationell rätt kvarstår till stor del. 

 

De olika nationernas patenträttsliga regleringar sågs ur skilda perspektiv vid sin utformning. 

Exempelvis är den amerikanska lagstiftningen annorlunda jämfört med den europeiska, då ett 

amerikanskt patent kan beviljas för annat än tekniska uppfinningar.  

 

Innebörden av att erhålla ett patent för en uppfinning är en begränsad, både tidsmässig och 

nationsmässig, ensamrätt.10 För att erhålla patent görs en ansökan, vari en beskrivning av 

uppfinningen samt kravet på omfattningen av skyddet ingår, till en patentmyndighet. 

Myndigheterna har flera olika kriterier för patenterbarhet att förhålla sig till, i enlighet med lag. 

Innehållet i patentansökan som skickas till EPO offentliggörs senast 18 månader från att 

																																																								
10	Enligt svensk lagstiftning: patentlagen (PL) (1967:857) 1 & 2 §§. 
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ansökan skickats in, eller tidigare om patentet beviljas inom denna period.11 Enligt europeisk 

patenträtt gäller ensamrätten i 20 år, från dagen för patentansökans inlämnande.12 

Internationella samarbeten för att förenkla erhållandet av patent har framarbetats, men 

fortfarande gäller patenträtten endast inom den myndighets jurisdiktion där ansökan gjordes. 

Genom utnyttjande av ett internationellt samarbete behövs inte ansökan göras hos enskilda 

nationers patentmyndigheter, utan det är möjligt att ansöka och erhålla patent i flera nationer 

samtidigt till följd av samarbetet. EPO är ett exempel på en sådan samverkan. 

 

När en patentansökan godkänns och patent erhålls uttrycks klart vad som skyddas, i och med 

att uppfinningen beskrivs och definieras i ansökan. Vid en eventuell rättstvist om patentintrång 

har rättighetsinnehavaren följaktligen ett initialt övertag, då ett beviljat patentkrav kan uppvisas 

i tvisten. Ofta innebär en patenttvist även en ogiltighetstalan mot patentet. Situationer som kan 

leda till tvister är bl.a. att affärsmässigt utnyttja en del av en uppfinning som annan erhållit 

patent för, vilket är straffbart och kan resultera i finansiella sanktioner. 

2.3 Det europeiska patentsystemet 

2.3.1 Allmänt om Europas patentsystem 
 

EU saknar en enhetlig patenträttslig reglering för skydd för uppfinningar, även datorrelaterade, 

men för att samordna patenträttens diverse områden har en regional överenskommelse nåtts 

genom EPC, som medför ett gemensamt användnings-, gransknings-och beviljningsorgan. I 

och med att en gemensam EU-rättslig patentlagstiftning ännu inte finns är nationell rätt 

anpassad till den regionala harmonisering som skett genom EPC inom Europa.. De olika 

europeiska länderna samverkar emellertid genom EPC och EPO för att den regionala 

patenträtten i Europa ska förenklas. EPO är den europeiska myndighet som har befogenhet att 

bevilja patent inom EU, och är motsvarigheten till USAs United States Patent and Trademark 

Office. Visionen EPO har är att bidra till fortsatt uppfinningsrikedom i Europa, och att inneha 

en ledande roll i utvecklingen av ett globalt patentsystem. EPO verkar för att främja innovation, 

konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt i Europa, vilket t.ex. tydliggörs genom EPC.13 

 

																																																								
11	Artikel 93 EPC.	
12	Artikel 63 EPC.	
13	EPO, Mission and vision, status 2008-09-02, hämtad 2016-04-04.	
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Om en patentansökan bifalles erhålls ett European patent. Ett patent av denna typ består i 

realiteten av individuella nationella patent.14 Statistik som EPO tillhandahåller visar att cirka 

160 000 patentansökningar för European patent gjordes år 2015. Antalet patent som beviljades 

uppgick till cirka 68 000.15 

	
2.3.2 European Patent Convention  
 

EPC är den konvention som reglerar tillvägagångssättet för ansökningar och beviljande av 

patent i Europa, och som reglerar kraven för patentskydd. Konventionen har ratificerats av 

flertalet länder i Europa, och i nuläget medverkar över 30 nationer i samarbetet.16 

Konventionstexten behandlar dock inte de rättsverkningar ett givet European patent kan ha, 

vilket är en av anledningarna till att ingen harmoniserad patentlagstiftning för ett patents 

efterlevnad finns i nuläget. 

 

När en patentansökan görs enligt EPCs bestämmelser för att erhålla ett European patent ska, 

enligt nuvarande regler, en myndighet, med befogenhet att ge patent, ta emot ansökan. De 

länder där patentansökaren önskar att ensamrätten ska gälla ska inkluderas i själva ansökan, 

som kan lämnas in hos EPO eller direkt till en nationell myndighet som behandlar patent.17 Ett 

European patent består, som tidigare nämnt, av flera patent på nationell nivå. Prövning av 

patentets giltighet efter beviljandet görs i domstol hos varje enskild jurisdiktion, men en 

ogiltigförklaring av nationell domstol innebär inte att giltigheten påverkas i övriga 

jurisdiktioner.18 Däremot, inom nio månader av att patentet erhållits av ansökanden kan en 

invändning mot patentet lämnas in av utomstående till EPO, som vid ett eventuellt bifallande 

av talan kan upphäva det beviljade patentet. Ett patents giltighet kan alltså prövas av EPO inom 

nio månader från beviljandet.19 Efter denna tidsperiod behandlas behandlas ogiltighetstalan i 

nationell rätt. Patentintrång beivras alltid i nationell domstol.20 Ensamrättens omfattning 

bestäms huvudsakligen av de krav som beskrivs i ansökan, men vid en fråga om patentintrång 

																																																								
14 EPO, How to apply for a European patent, status 2016-05-11, hämtad 2016-04-04. 
15	EPO, Statistics, status 2016-03-07, hämtad 2016-04-04. 
16	EPO, Member states of the European Patent Organisation, status 2015-09-07, hämtad 2016-04-04. 
17	Artikel 3 EPC och Artikel 75 EPC.	
18	Artikel 66 EPC.	
19	Artikel 99 EPC.	
20	Artikel 64 EPC.	
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kommer också de beskrivningar och ritningar som bifogats i patentansökan att användas för 

bedömning.21 

 

En nationell domstol kan endast ogiltigförklara ett European patent utgivet av EPO om 

domstolen kan visa att EPCs kriterier inte har uppfyllts, vilket innebär att en nationell 

lagstiftning i sig inte kan vara grunden till återkallande av europeiskt patent.22 

 

2.3.3 Enhetspatent 
 

Ett komplement till det existerande European patent är under bearbetning i Europa, under 

namnet Unitary Patent (UP), med den svenska beteckningen enhetspatent. Detta alternativa 

system med enhetspatent är den första delen i ett EU patent package, och kommer att träda i 

kraft då den europeiska patentdomstolen, Unified Patent Court (UPC), etableras.23 När det nya 

patentsystemet är inrättat kommer det vara möjligt att erhålla patent i de medlemsländer i EU 

som hittills signerat avtalet om UPC. Patentet kommer att utges av EPO, och kommer att bli 

benämnt som European Patent with Unitary Effect, eller Unitary Patent. Nuvarande 

patentsystem med nationella patent genom EPO kommer att kvarstå, och UP kommer att 

fungera som en ytterligare valmöjlighet inom EU-systemet.24 

 

Möjligheten att erhålla ett UP kommer endast finnas i de medlemsländer i EU som valt att delta 

i samarbetet, men detta utgörs av en absolut majoritet av EUs medlemsländer.25 För de 

kvarstående medlemsländerna kommer det tidigare systemet med traditionella European patent, 

eller nationella patent, vara det alternativ som är tillgängligt. Därutöver är flera länder som 

”täcks” av European patent inte EU-medlemsländer, t.ex. Norge och Schweiz, och för dessa 

länder kommer ett UP inte att gälla.26 

 

																																																								
21	Artikel 69 EPC.	
22	Artikel 138 EPC.	
23	EPO, Unitary patent & Unified Patent Court, status 2015-01-29, hämtad 2016-05-04. 
24	EPO, Unitary patent – frequently asked questions, status 2012-12-13, hämtad 2016-05-28 och Artikel 3 
Unified Patent Court Agreement (16351/12).	
25	T.ex. kommer Norge inte delta i samarbetet kring UP då landet inte ingår i EU, men European patent kommer 
fortfarande vara ett alternativ för patentering i Norge. 
26	EPO, Unitary patent – frequently asked questions, status 2012-12-13, hämtad 2016-05-28.	
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Fördelen med det kommande patentsystemet inom EU är att det kommer bli billigare att erhålla 

skydd i ett stort geografiskt område. Kostnaden för att skydda en uppfinning inom EU kommer 

vara betydligt lägre genom att utnyttja möjligheten att ansöka om ett UP jämfört med att betala 

valideringsavgifter till alla de länder som ska ingå i ett European patent. Det finns emellertid 

även vissa negativa konsekvenser av att erhålla ett UP istället för den nuvarande varianten. Om 

ett UP blir återkallat kommer ensamrätten att försvinna för hela den geografiska regionen, 

istället för i enskilda länder, och det kommer inte vara möjligt att välja vilka länder patentet ska 

gälla i, utan patentet gäller alla deltagande medlemsländer under hela patentets giltighetstid. 27 

 

Sammanfattningsvis kommer detta alternativa tillvägagångssätt genom att erhålla ett UP 

innebära att ett enda patent är giltigt i alla EUs medlemsländer som valt att ingå i avtalet. Samma 

rättigheter för patentinnehavaren kommer att finnas i alla deltagande länder, där de krav som 

ställs i patentansökan kommer vara samma för samtliga nationer. UP kommer, som tidigare 

nämnt, vara möjligt att ansöka då en europeisk patentdomstol, UPC, etablerats. 

	
2.3.4 Unified Patent Court 
 

Den Europeiska unionen har i flera år arbetat för att en gemensam patentdomstol, med grund i 

ett internationellt avtal, ska etableras. Avtalet,28 som är den andra delen i EU patent package, 

utformades den 19 februari 2013, och kommer träda i kraft då 13 nationer ratificerat det. Dock, 

Frankrike, Tyskland och Storbritannien måste ratificera avtalet för att det ska vara giltigt.29 Vid 

tidpunkten för skrivandet av uppsatsen har nio länder ratificerat avtalet, varav Sverige 

undertecknade avtalet den 5 juni 2014.30 

 

UPC kommer ha båda varianterna av europeiskt patent inom sitt verksamhetsområde, d.v.s. 

både det traditionella European patent och UP. Det huvudsakliga målet med den nya domstolen 

är att eliminera behovet av parallell patentlagstiftning i EUs medlemsländer, vilket kommer 

uppnås genom en gemensam juridisk process för alla nationer. Kostnaden för de inblandade 

parterna kommer därmed minska, och utfallet i en fråga blir samma för samtliga deltagande 

																																																								
27	Awapatent, Unitary Patent, status 2014, hämtad 2016-05-03. 
28	Unified Patent Court Agreement (16351/12).	
29	EPO, Unitary patent & Unified Patent Court, status 2015-01-29, hämtad 2016-05-04. 
30	European Council, Agreement on a Unified Patent Court, status 2013-06-20, hämtad 2016-05-04. 
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länder. Domstolen kommer att anställa domare, från alla deltagande länder, med erfarenhet av 

patentrelaterade frågor för att säkerställa att högsta kvalitet ges och konsekventa beslut tas.31 

 

Av stor betydelse är att UPC, som ovan nämnt, kommer ha exklusiv kompetens för inte enbart 

UP, utan även traditionella European patent som ges på det klassiska tillvägagångssättet till 

länder som deltar i samarbetet för UPC. Även supplementary protection certificates (SPCs), 

vilket är certifikat som förlänger patenttiden, kommer att ingå i UPCs jurisdiktion. UPC 

kommer att ha hand om ovanstående patent och SPCs, oavsett om ensamrätten utgavs innan 

eller efter tidpunkten för domstolens etablering.32 Det kommer dock vara möjligt för innehavare 

av European patent att välja om deras patent ska ingå i UPCs jurisdiktion, eller istället behandlas 

av nationella domstolar.33 Denna valmöjlighet kommer att finnas under en övergångsperiod på 

sju år. Efter denna period är det inte längre möjligt för patentinnehavare att välja huruvida 

patentet ska behandlas av UPC eller annan myndighet. 

 

UPC kommer att ha två instanser, en första instans som meddelar ett första beslut, och en andra 

instans, som behandlar överklaganden av beslut från första instans. Medan den andra instansen 

är belägen i Luxemburg, är den första instansens organisation betydligt mer uppdelad i 

medlemsstaterna.  

 

Den första instansen är inledningsvis indelad i olika divisioner: en central division, lokala 

divisioner i individuella medlemsländer, och regionala divisioner, i vilka två eller fler 

medlemsländer samarbetar. Den centrala divisionen kan behandla alla fall om ogiltighet och 

intrång, och är indelad i tre sektioner. De olika sektionerna har säten i London, München och 

Paris. Vilken sektion som blir aktuell beror på frågans inriktning. Läkemedel och kemi 

behandlas i London, mekanisk ingenjörsteknik i München, och allt annat (inkluderat 

telekommunikationer och informationsteknologi) i Paris.34 

 

																																																								
31	EPO, Unitary patent – frequently asked questions, 2012-12-13, hämtad 2016-05-28 och Awapatent, Unified 
Patent Court, status 2014, hämtad 2016-05-04.	
32	Artikel 3 och 32 Unified Patent Court Agreement (16351/12).	
33	Artikel 83 (1) och  (3) Unified Patent Court Agreement (16351/12). 
34	Artikel 7 Unified Patent Court Agreement och EPO, Unitary patent – frequently asked questions, 2012-12-13, 
hämtad 2016-05-28 och Awapatent, Unified Patent Court, status 2014, hämtad 2016-05-04. 
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2.4 Amerikansk patenträtt 

2.4.1 Allmänt om USAs patentsystem 
 

För att belysa att skillnader föreligger mellan olika patenträttsliga system kommer en kort 

redogörelse för patentsystemet i USA att göras. Patenträttens innebörd är till större del lik 

mellan Europa och USA, men vissa variationer finns, t.ex. vad gäller de kriterier som uppställs 

för patenterbarhet. 

 

Amerikansk patenträtt har en stark ställning i USA, då det är inskrivet i den amerikanska 

konstitutionen att kongressen ska ha rätt att främja den tekniska utvecklingen.35 I Article I, 

Section 8, Clause 8 i konstitutionen förklaras att patentlagstiftningen finns ”…to promote the 

progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the 

exclusive right to their respective writings and discoveries” (Copyright and Patent Clause).36 

Att detta uttalande fastslås i konstitutionen gör det tydligt att patenträtten har en stark ställning 

i USA.37 

 

Det amerikanska samhällsorgan som har befogenhet att bevilja patent är USPTO. USPTOs 

uppdrag är att främja industriell och teknologisk utveckling i USA och stärka nationalekonomin 

genom att fullfölja olika åtaganden. De centrala uppdrag USPTO har är att administrera de lagar 

som är relaterade till patent, agera rådgivare åt USAs president, handelsminister och övriga 

federala myndigheter angående immaterialrättens innebörd och skydd, samt samverka med 

andra myndigheter för att skapa ett starkt immaterialrättsligt skydd internationellt.38 

 

Det är möjligt att ansöka om tre olika typer av patent hos USPTO; utility patent, design patent 

och plant patent. De olika typerna av patent kan erhållas till olika typer av objekt: 1. Patent av 

typen utility ges till ”…anyone who invents or discovers any new and useful process, machine, 

article of manufacture, or compositions of matters or any new useful improvement thereof”, 2. 

design till ”…anyone who invents a new, original, and ornamental design for an article of 

manufacture”, samt 3. plant till ”…anyone who invents or discovers and asexually reproduces 

																																																								
35	Vi vill förtydliga att när vi i fortsättningen använder uttrycket ”amerikansk” menar vi  USA. Vi är medvetna 
om att begreppet kan hänvisa till andra ställen, som exempelvis Sydamerika.	
36	Cornell University Law School, U.S. Constitution Article I Section 8, hämtad 2016-03-26. 
37	I USA är patenträtten en federal lagstiftning. 
38	USPTO, About Us, status 2015-02-12, hämtad 2016-03-26.	
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any distinct and new variety of plant”. Merparten av de ansökningar som USPTO mottager är 

av typen utility.39 USPTOs statistik visar att cirka 579 000 patentansökningar mottogs år 2014, 

varav cirka 285 000 skickades in av personer med hemvist inom USA.40 Det totala antalet patent 

som beviljades år 2014 var cirka 326 000.41 

	
2.4.2 Kriterier för patenterbarhet i USA 
 

Den amerikanska lagstiftning som behandlar patent benämns Title 35 of the United States Code 

(U.S.C.), där Chapter 10, vari §§ 100 – 105 ingår, behandlar frågan om patenterbarhet. Bara få 

undantag från patenterbarhet finns i lagstiftningen, då patenterbarheten i sig primärt hänför sig 

till att tre kriterier ska vara uppfyllda. Det första kriteriet som måste uppfyllas är att objektet 

måste ha en utility, d.v.s. användning.42 Det andra kravet för patenterbarhet är att uppfinningen 

ska vara novel, m.a.o. vara ny. Detta nyhetskrav kan endast uppfyllas om objektet inte har 

patenterats eller offentliggjorts tidigare av någon inom landet, samt att ansökan gjorts inom rätt 

tid.43 Det tredje kriteriet för patenterbarhet är att uppfinningen måste vara non-obvious, vilket 

innebär att objektet måste, mot bakgrund av känd teknik, vara icke-uppenbart för en fackman 

inom området.44 

 

Därutöver finns ytterligare ett krav för att en patentansökan ska beviljas, även om uppfinningen 

som omfattas av ansökan är patenterbar. Ansökan måste även uppnå a sufficient disclosure, 

d.v.s. objektet ska beskrivas tillräckligt tydligt och precist för att en fackman med allmänna 

kunskaper inom området ska kunna använda uppfinningen utifrån den beskrivning som lämnats 

in till USPTO.45 

 

För att underlätta processen vid patentansökningar har USPTO utformat olika riktlinjer. 

Exempelvis finns en patent process overview, som tydliggör hela ansökningsprocessen vid 

																																																								
39	USPTO,  Patent Process Overview, status 2016-03-03, hämtad 2016-03-26.	
40	USPTO, Number of Utility Patents Applications Filed in the United States, By Country of Origin, Calendar 
Years 1965 to Present (1), status 2016-05-13, hämtad 2016-03-26. 
41	USPTO, Patents Counts by Origin and Type Calendar Year 2014, status 2016-05-13, hämtad 2016-03-26. 
42	Title 35 U.S.C. § 101. 
43	Title 35 U.S.C. § 102. 
44	Title 35 U.S.C. § 103. 
45	Title 35 U.S.C. § 112. 
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USPTO, tillgänglig för att stödja involverade parter, liksom en Seven Step Strategy, vars syfte 

är att underlätta sökandet efter redan existerande patent.46 

2.5 TRIPS-avtalet 

TRIPS-avtalet är ett inslag i praxis rörande datorrelaterade uppfinningar, därav är det viktigt att 

förstå dess betydelse samt påverkan på bedömningen av möjligheten att erhålla skydd för 

datorrelaterade uppfinningar. 

 

Den 1:a januari 1995 började avtalet om TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights) gälla. Alla länder som är medlemmar i 

världshandelsorganisationen World Trade Organization (WTO) binds av avtalet, som 

innehåller minimistandarsregler för regler om bl.a. patent, upphovsrätt, varumärken, 

mönster/design, m.fl. Även konkurrensbegränsande förfaranden regleras i avtalet. Inspirationen 

till bestämmelserna i TRIPS är till stor del hämtad från äldre multilaterala 

immaterialrättstraktater, som Pariskonventionen, Bernkonventionen och Romkonventionen.47 

 

TRIPS förhandlades fram år 1994, som ett komplement till GATT-avtalet (General Agreement 

on Tariffs and Trade. Avtalet innehåller flera principer, som exempelvis förbud mot 

diskriminering, men har mött hård kritik från icke-statliga organisationer och nationer i tredje 

världen, exempelvis p.g.a. att immaterialrättsliga monopol har prioriterats före mänskliga 

rättigheter.48 

2.6 Sammanfattning 

Innebörden av att erhålla ett patent för en uppfinning är en begränsad, både tidsmässig och 

nationsmässig, ensamrätt. När en patentansökan godkänns och patent erhålls uttrycks klart vad 

som skyddas, i och med att uppfinningen beskrivs och definieras i ansökan. 

 

																																																								
46	USPTO, Patent Process Overview, status 2016-03-03, hämtad 2016-03-26 och USPTO, Seven Step Strategy, 
status 2016-04-19, hämtad 2016-03-26. 
47	 Kommerskollegium, TRIPS-avtalet i WTO, hämtad 2016-05-07, Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works och Rome Convention for 
the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations. 
48	Konflikter har uppstått p.g.a. prioriteringen av immaterialrätt, där en av de mer framstående är frågan om 
tillgången av AIDS-mediciner i Afrika. Mer om denna konflikt: World Health Organization, Access to AIDS 
medicines stumbles on trade rules, status 2006-05, hämtad 2016-05-07. 
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Kriterierna för patenterbarhet enligt EPC finns i artiklarna 52-57, där det krävs att nyhetskravet 

och uppfinningshöjden uppfylls, samt att uppfinningen har en industriell användning. De 

amerikanska kriterierna för patenterbarhet är lika de europeiska, då Chapter 10 i Title 35 U.S.C. 

kräver att en uppfinning ska ha en användning, vara ny och icke-uppenbar. Däremot är det 

möjligt att patentera icke-tekniska uppfinningar i USA, vilket tydliggörs av de olika 

patentvarianterna utility, design och plant. 

 

TRIPS-avtalet är ett avtal som innehar regler för immaterialrätt, vilket binder medlemsstaterna 

i WTO. Avtalet innehåller även olika konkurrensbegränsande regler.  
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3. Teknisk bakgrund 

3.1 Inledande kommentarer 

Vi kommer i uppsatsen att diskutera och analysera huruvida datorrelaterade uppfinningar är 

patenterbara enligt EPCs artikel 52. För att få en djupare förståelse av begreppet 

”datorrelaterade uppfinningar” kommer vi i detta kapitel utförligt beskriva relevanta begrepp 

för datorprogram.  

3.2 Mjukvara 

Generellt existerar mjukvara i två former: dess huvudkod, samt objektets kodform. 

Huvudkoden skapas av en programmerare i ett programspråk, exempelvis Java. Objektets 

kodform är i sin tur en konvertering av huvudkoden till den utformning som krävs för att en 

dator ska kunna köra programmet. Resultatet av koderna är att en viss funktion kan utföras på 

hårdvaran. Exempel på befintlig mjukvara är operativsystem som finns i datorer, t.ex. Microsoft 

Windows, Linux samt Apple OS. Dessa operativsystem är utformade så att operativsystemet 

organiserar datorns alla övriga datorprogram.49 

3.3 Graphical user interface 

Ett GUI är en metod som tillåter interaktion mellan användare och elektroniska apparater, t.ex. 

datorer och mobila enheter.50 GUI är resultatet av koderna som skapas av en programmerare 

som sedan körs i en programvara, exempelvis i en mobiltelefon. Det är möjligt att erhålla patent 

inom detta område, t.ex. har Apple erhållit patent för sitt GUI rörande deras Iphone.51 Det som 

skyddas av detta patent är Apples unika lösning att kunna använda ett GUI genom 

fingerfunktioner och fingerrörelser. Diskussionerna blir således huruvida denna typ av 

uppfinning ska anses vara patenterbar, bl.a. mot bakgrund av att denna typ av funktion idag 

anses vara en standardfunktion för telefoner och kravet på uppfinningshöjd uppfylls inte. 

 

 

																																																								
49	 Hellstadius, Åsa, Software Patents, i ICT – Information & Communication Technology, 56:e uppl., red. 
Wahlgren, Peter, Stockholm Institute for Scandinavian Law, 2010, s.363. 
50	Closa, Gardiner, Giemsa, Machek, Patent Law for Computer Scientists: St eps to Protect, 2010, s. 103. 
51 U.S. Patent 8223134 B1, Portable electronic device, method, and graphical user interface for displaying 
electronic lists and documents, hämtad 2016-04-06. 
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3.4 Sammanfattning 

Datorrelaterade uppfinningar är som beskrivet en samling av diverse funktioner, som i sin grund 

är utformad av koder. Uppfinningar som t.ex. GUI och operativsystem är båda ett resultat av 

programmerares arbete, och återfinns i majoriteten av de tekniska uppfinningar som vi dagligen 

brukar, exempelvis telefoner och datorer. Vi kommer vidare i uppsatsen belysa hur dessa 

uppfinningar behandlas juridiskt och varför somliga definitioner blir problematiska.   
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4. Immaterialrättslig bedömning av datorrelaterade 
uppfinningar 

4.1 Inledande kommentarer 

Vi har tidigare i uppsatsen beskrivit hur datorprogram är uppbyggda och exemplifierat tekniska 

begrepp, som ”mjukvara” och ”GUI”, som vi anser är relevanta för uppfyllandet av uppsatsens 

syfte. Vi kommer i detta kapitel beskriva aktuell lagstiftning och koppla till ovan beskrivna 

tekniska uppfinningar, för att belysa de följder som europeisk patentlagstiftning får för 

datorrelaterade uppfinningar. 

4.2 Datorrelaterade uppfinningars patenterbarhet 

Trenden och utvecklingen av “datorrelaterade enheter” har det senaste årtiondet gått mot att det 

tillverkas mindre och mer kompakta enheter, samt att förväntningarna ökar från konsumenterna 

om antalet funktioner dessa ska behärska. Det är en utmaning för de tillverkande företagen att 

utveckla och designa funktionella GUI som motsvarar konsumenternas förväntningar och, 

framförallt, ligga ett steg före i utvecklingen gentemot sina konkurrenter. Möjligheten att 

erhålla patent för GUI är vidare viktigt för att företag inom teknikbranschen ska ha exklusiv 

rätt till sina tekniska lösningar, men det kan även leda till konkurrensbegränsningar för andra 

aktörer på marknaden. 

 

Apple är en framstående aktör på marknaden för datorrelaterade uppfinningar, och företaget 

har under 2016 års fem första månader erhållit närmare 900 patent i olika länder för sina 

tekniska lösningar.52 Möjligheten att erhålla patent varierar beroende på vilken rättsordning 

som är aktuell, t.ex. skiljer sig synen på begreppet ”uppfinning” mellan amerikansk och 

europeisk patenträtt. Amerikansk rätt kräver att objektet ska ha en användning, att det finns ett 

nyhetsvärde, samt att det ska vara icke-uppenbart.53 Europeisk rätt ser annorlunda på 

patentmöjligheten, där man främst lägger vikten på uppfinningshöjd, nyhetsvärdet och teknisk 

karaktär.54 Följderna av dessa skiljaktigheter är att ett företags uppfinning kan vara patenterbar 

i en rättsordning, men eventuellt inte i en annan. Ett av de mest ifrågasatta patenten är det ovan 

																																																								
52	Från 2016-01-01 till 2016-05-26 erhöll Apple 885 patent. Fresh Patents, Apple Inc patents (2016 archive), status 
2016-05-26, hämtad 2016-06-01. 
53	USPTO,  Patent Process Overview, status 2016-03-03, hämtad 2016-05-04. 
54	EPO, Guidelines for Examination Part G Chapter 6.7, status 2014-09-21, hämtad 2016-05-04. 
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nämnda i kapitel 3.3, nämligen Apples patentering av dess GUI. Detta patent är framförallt 

ifrågasatt med anledning av dess omfattning samt utformning.  

4.3 Kriterier för patenterbarhet enligt EPC 

EPC har även bestämmelser som utesluter patenterbarhet för vissa objekt, då reglerna tydliggör 

vissa undantag för vad som kan anses utgöra en uppfinning. Exempelvis kan inte upptäckter, 

vetenskapliga teorier och matematiska metoder patenteras då de inte är att anse som en 

uppfinning.55 Dock har denna bestämmelse väckt stor debatt, vilket kommer belysas i 

uppsatsen. 

 

Kriterierna för patenterbarheten av ett objekt enligt EPC finns i artiklarna 52-57.56 Det första 

kriteriet som måste uppfyllas är att uppfinningen måste vara ny. Nyhetskravet innebär att 

uppfinningen måste skilja sig från känd teknik eller teknikens ståndpunkt, vilket innebär att 

uppfinningen måste vara olik all tidigare känd teknik på området fram till dagen då 

patentansökan lämnades in.57 Detta krav innebär inte att uppfinningens tekniska kvalitet måste 

vara överlägsen tidigare kända tekniker, utan enbart att den nya kan särskiljas från de gamla.58 

Utöver nyhetskravet finns ett krav på uppfinningshöjd. Uppfinningshöjden anses vara 

tillräcklig om uppfinningen är ”not obvious to a person skilled in the art”, uppfinningen ska 

alltså väsentligen skilja sig från känd teknik.59 Ett tredje krav är att föremålet måste ha en 

industriell användning, vilket anses finnas om uppfinningen kan tillverkas eller användas i 

någon form av industri.60 

 

Därutöver finns ytterligare krav för att patenterbarhet ska anses föreligga, då EPC ställer upp 

ett krav på hur ansökan ska vara utformad. Enligt artikel 83 i EPC måste ”the European patent 

application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be 

carried out by a person skilled in the art”.61 Ur denna bestämmelse framgår det tydligt att 

ansökan måste beskriva uppfinningen tillräckligt tydligt så att den ska ska kunna återskapas av 

en fackman inom området. Uppfinningen måste därutöver vara av ”teknisk karaktär”, vilket 

																																																								
55	Artikel 52 EPC.	
56	Artikel 52 EPC.	
57	Artikel 54 EPC.	
58	EPO, Guidelines for Examination Part G Chapter 6.7, status 2014-09-21, hämtad 2016-04-04. 
59	Artikel 56 EPC.	
60	Artikel 57 EPC.	
61	Artikel 83 EPC.	
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innebär att den måste kunna relateras till ett tekniskt område, ha en anknytning till ett tekniskt 

problem och måste ha tekniska utmärkande egenskaper som kan definieras i ansökan.62 

4.4 Upphovsrätt 

Mjukvara är uppbyggt av koder, och den “skrift” som skapas av en programmerare är det man 

i grunden vill skydda. Enligt befintlig europeisk lagstiftning klassas denna skrift som ett litterärt 

verk, och skyddas således av upphovsrätten. Detta framgår av artikel 4 i WIPO Copyright 

Treaty (WCT), artikel 10 i TRIPS-avtalet, samt artikel 1 i Europeiska rådets direktiv 

91/250/EEC om skydd för datorprogram. 

 

Enligt artikel 27.1 i TRIPS-avtalet är det ett krav att patent ska vara tillgängligt för alla typer 

av produkt- och processuppfinningar: ”1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, 

patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of 

technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial 

application. (5) Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 

3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination 

as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally 

produced.”63 

 

Problem uppkommer av att det inte är definierat vad som anses vara en uppfinning. Följderna 

av denna formulering blir att varje enskild medlemsstat har tolkningsfrihet att avgöra vad som 

ska innefattas inom begreppet ”uppfinning” och ”field of technology”. Av artikel 10.1 i TRIPS-

avtalet definieras datorprogram som ett litterärt verk med anledning av dess uppbyggnad av 

koder. Patenterbarheten för datorprogram har således varit relativt begränsad inom Europa, 

detta till följd av det upphovsrättsskydd som uppfinningen får med stöd av artikel 10.1: ”1. 

Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under 

the Berne Convention (1971). 2. Compilations of data or other material, whether in machine 

readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents 

constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not 

																																																								
62	EPO, Guidelines for Examination Part G Chapter 1.2, status 2014-09-21, hämtad 2016-04-04. 
63	World Trade Organization, Part II – Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual 
Property Rights, hämtad 2016-05-04. 
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extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in 

the data or material itself.”64 

4.5 Teknisk karaktär 

De grundläggande krav som EPC ställer för patenterbarhet förklaras ovan.65 Artikel 52 i EPC 

innehåller bestämmelserna om det patenterbara området och vad som inte kan skyddas. I 

artikeln framgår det inte uttryckligen att ”teknisk karaktär” är ett krav för att en uppfinning ska 

vara patentbar, och att den vidare måste ge ett ”tekniskt bidrag”, men i praxis har artikel 52 

tolkats som att teknisk karaktär krävs, vilket presenteras i nedanstående rättsfall. Utvecklingen 

av vad som anses vara tekniskt bidragande har utvecklats genom åren. Exempelvis har 

patenterbarhet rörande datorprogram och affärsmetoder hos EPO tolkats i ett av de första 

avgörandena inom detta område, nämligen rättsfallet från år 1987 rörande företaget VICOM T 

208/84.66 

 

Patentansökan i detta fall gällde en metod för att bearbeta digitala bilder, och genom denna 

metod förbättra bildkvalitén på ett snabbare och bättre sätt än vad som tidigare var möjligt. 

VICOM ansökte om patent för både den process (metod) som följde av kodningen när den 

kördes i hårdvaran, samt den tillhörande datorn.  I ansökan anfördes bl.a. följande: ”The 

appellants consider that although an algorithm per se might be excluded by Article 52(2) EPC, 

a process carried out in accordance with an algorithm is clearly not excluded by Article 52(2) 

EPC. A definition in terms of an algorithm is no different in principle from any other sort of 

technical definition of a process and Article 52(2) EPC provides no basis for discriminating 

between algorithmically based definitions and others, particularly in view of Article 52(3) EPC. 

What should determine patentability is the substance of what is being claimed, not its manner 

of definition. Under Article 52(1) EPC, patents shall be granted for inventions which are (a) 

susceptible of industrial application, (b) are new and (c) involve an inventive step.”67  

 

EPO Board of Appeal hade som utgångspunkt vid sin bedömning att metodkravet anses vara 

exkluderat från det som kan patenteras enligt artikel 52 (2) & (3). Det ansågs av 

																																																								
64	World Trade Organization, Part II – Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual 
Property Rights, hämtad 2016-05-04. 
65	Se avsnitt 4.3. 
66	T 0208/84 (Computer-related invention) of 15.7.1986.	
67	ibid.	
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besvärskammaren att den bakomliggande uppfinningen bör ses som en matematisk metod 

enligt ovan angivna artiklar, men att den tekniska processen inte bör anses som detta. 

Besvärskammaren resonerade om huruvida metoden tillsammans med den tekniska processen 

kunde patenteras, och kom till slut fram till bedömningen att patenterbarhet för datorrelaterade 

uppfinningar faktiskt föreligger: 

 

”Generally speaking, an invention which would be patentable in accordance with conventional 

patentability criteria should not be excluded from protection by the mere fact that for its 

implementation modern technical means in the form of a computer program are used. Decisive 

is what technical contribution the invention as defined in the claim when considered as a whole 

makes to the known art. 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 to execute the control.”68 

 

EPO Board of Appeal fastställde att metoden som följer av programmeringen anses tillhöra den 

process som utförs av datorn, och att den slutligen medför en förändring av resultatet av datorns 

användande. Metoden samt datorn ansågs vara tekniskt bidragande i sin helhet, och kravet på 

teknisk karaktär uppfylldes således.  

	

I VICOM-fallet fastställdes att en uppfinning måste i sin helhet tillföra teknisk karaktär för att 

anses vara patenterbar. Huruvida ett GUI anses uppfylla teknisk karaktär är det stora 

meningsskiljaktigheter kring och p.g.a. detta råder det stor rättsosäkerhet inom detta område. 

 

För att definiera vad som krävs för att uppfylla teknisk effekt hänvisar EPO i flertalet rättsfall 

till T 1173/97-avgörandet i besvärskammaren som behandlade frågan om en datorrelaterad 

uppfinning träffas av undantagen i artikel 52 i EPC.69 EPO slog fast att det krävs ”teknisk effekt 

som går utöver normal fysisk interaktion mellan program och dator” för att teknisk karaktär ska 

föreligga.70 Vad som anses ”gå ut över normal fysik” är en svår bedömning för domstolen, och 

man kan resonera huruvida avgörandet bidragit till klarhet i rättsläget eller om det vid 

tillämpningen har orsakat ytterligare otydlighet. 

																																																								
68	T 0208/84 (Computer-related invention) of 15.7.1986. 
69	Infotorg Juridik, Patentering av mjukvara – sänkta krav för teknisk karaktär?, status 2009-09-04, hämtad 2016-
04-20. 
70	T 1173/97 (Computer program product(IBM) of 1.7.1998. 



	 28	

 

Datorrelaterade uppfinningars patenterbarhet varierar således beroende på varje enskild 

uppfinnings karaktär och utformning. Av artikel 52 i EPC framgår dock att datorrelaterade 

uppfinningar är patenterbara så länge uppfinningen inte faller in under undantagen för 

datorprogram eller affärsmetoder, och att en uppfinning vidare enligt artikel 52 (2) och (3) inte 

kan nekas patent om den kan anses ha teknisk karaktär.71 

 

Av praxis om artikel 52 (2) & (3) framgår att tillvägagångssättet hos EPO för att hantera 

datorrelaterade uppfinningar i dagsläget grundar sig i att undersöka om patentkravet relaterar 

till någon fysisk enhet.72 GUI är som ovan beskrivet ett resultat av programmeringskoder, och 

när den sedan körs i en dator, kan det ses som att denna relaterar till en fysisk enhet. 

 

Huruvida ett GUI kan anses vara av teknisk karaktär, är definierat ovan i avsnittet. Apples 

patent på deras GUI kan således anses vara av teknisk karaktär enligt en domstol, men enligt 

en annan kan det anses vara ett litterärt verk, och istället skyddas av upphovsrätten. 	

4.6 Tekniskt bidrag 

4.6.1 Allmänt om begreppet tekniskt bidrag 
 

Ett ytterligare begrepp som blir relevant vid bedömning av patentering av datorrelaterade 

uppfinningar, är technical contribution. På svenska betecknas detta begrepp som ”tekniskt 

bidrag”.  

 

För att kunna fastställa om en uppfinning tillför ett tekniskt bidrag måste dess egenskaper 

granskas. Den aspekt som definierar om en uppfinning tillför ett tekniskt bidrag är om dess 

egenskaper faktiskt kan lösa ett tekniskt problem. I samband med automatiserade system, 

särskilt gällande datorer, återger datorn visuella indikationer för att uppmana användaren om 

vad som sker i operativsystemet. Dessa visuella uppmaningar möjliggör en interaktion mellan 

användaren och datorns operativsystem för att förbättra datorns prestanda, men även undvika 

tekniska fel. Denna interaktion är ett exempel på tekniska egenskaper som tillför ett tekniskt 

																																																								
71	 Hellstadius, Åsa, Software Patents, i ICT – Information & Communication Technology, 56:e uppl., red. 
Wahlgren, Peter, Stockholm Institute for Scandinavian Law, 2010, s.376. 
72	Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd; Macrossan's Patent Application [2006] EWCA Civ 1371, [2007] R.P.C. 7, 
CA. och Symbian v Comptroller-General of Patents [2008] EWCA Civ 1066, [2009] R.P.C. 1, CA.	
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bidrag. Det är dock viktigt att uppmärksamma att om en dator endast återger visuell information 

som inte innebär någon interaktion för användaren, utan enbart informerar användaren, anses 

inte detta tillföra något tekniskt bidrag.73 

 

För att fastställa det tekniska bidraget krävs en stor insikt i de tekniska aspekterna av 

uppfinningens egenskaper. Detta gör bedömningen om en uppfinning faktiskt tillför ett tekniskt 

bidrag väldigt svår. Trots svårigheterna med bedömningen om ett tekniskt bidrag föreligger, 

möjliggör själva bedömningsmetoden patentering för datorrelaterade uppfinningar som annars 

skulle betecknas som datorprogram, och som genom bestämmelsen i artikel 52 i EPC, inte 

möjliga att patentera.74  

 

Ett exempel på en datorrelaterad uppfinning är tidigare nämnda GUI. EPO har fastställt att ett 

GUI inte besitter någon teknisk effekt eftersom det inte utgörs av tekniska överväganden, utan 

istället bygger på allmänna medvetna val om vilken typ av design som är mest tilltalande för 

användaren. Val av färg, form, storlek, layout och placering av olika objekt på skärmen anses 

inte utgöra tekniska aspekter för ett GUI.75 Det krävs att den juridiska bedömaren fastställer att 

någon av dessa egenskaper innebär ett tekniskt bidrag som gör det möjligt att uppnå en viss 

teknisk effekt. Dessa egenskaper ska bedömas utifrån om de exempelvis: 1. kan kombineras på 

ett sätt som möjliggör interaktion mellan den tekniska anordningen och användaren eller 2. att 

de berör teknisk information.76  

 

Under de senaste åren har EPO diskuterat möjligheten att använda en bedömningsmetod med 

grund i begreppet tekniskt bidrag, vilket öppnar möjligheten till att erhålla patent till mjukvara 

för ett stort antal tekniska områden, t.ex. medicinska redskap, utveckling av flygplan, samt 

kommunikation och media.77 Ett tydligt mönster är att begränsningarna som följer av artikel 52 

i EPC har börjat ”luckras upp”. Frågan om en uppfinning har ett tekniskt bidrag har fått en ännu 

större betydelse för bedömningen rörande patentering. 

 

																																																								
73	EPO, Guidelines for Examination Part G Chapter 3.7, status 2014-09-21, hämtad 2016-05-30.	
74	ibid. 
75	EPO, Guidelines for Examination Part G Chapter 3.7.1, status 2014-09-21, hämtad 2016-05-30.	
76	ibid.	
77	EPO, Patents for software? European law and practice, status 2013-11-26, hämtad 2016-05-04.	
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Den 24 september år 2003 presenterade Europaparlamentet ett förslag till ett direktiv som 

framhöll vikten av tekniskt bidrag, och dess inverkan på framtida patentmål för datorrelaterade 

uppfinningar.78 Efter två års rättslig överläggning, debatter och ändringar, avisades förslaget 

den 6 juli 2005 av Europaparlamentet. Trots omfattande argument från förslagssidan slutade 

röstningen med en majoritet av 648 röster mot förslaget, och endast 14 för. Det främsta skälet 

till avvisandet av förslaget var att skyddet för datorprogram var redan tillräckligt i och med 

upphovsskyddet. En av de som stödde förslaget var Simon Gentry, en talesperson från 

organisationen Campaign Creativity, som uttryckte sin besvikelse över avvisandet av förslaget: 

”a lost opportunity for Europe to establish a common ground for high-tech innovation that 

would help foster further successes and development in this field."79 

 

Det kan framstå som att begreppet tekniskt bidrag möjliggör en stor öppning för patent på av 

datorrelaterade uppfinningar, men det föreligger höga krav för att begreppet ska anses föreligga. 

Likartade uppfinningar, t.ex. affärsmetoder, matematiska metoder eller andra liknande metoder, 

ska inte anses patentbara. Dessutom kan en datorrelaterad uppfinning inte besitta tekniskt 

bidrag om den enbart effektiviserar redan existerande datorsystem. 

4.7 Uppfinningshöjd och nyhetskrav 

Att patenträtten skiljer sig åt mellan USA och Europa baserar sig framförallt på synen på teknisk 

karaktär, men sett till nyhetskrav och uppfinningshöjd har de olika rättsstaterna liknande syn. 

Av Apples patentansökan för dess GUI, vilket innehöll funktioner för telefonens pekskärm, 

framgår att när man 2012 erhöll patent,80 var denna typ av GUI en helt ny lösning, som inte 

tidigare funnits på den mobila marknaden. Nyhetskravet innebär att en uppfinning inte ska vara 

tidigare känd, det bör således rörande Apples patentansökan anses tydligt att nyhetskravet och 

uppfinningskravet uppfyllts. Då USA inte har samma krav på teknisk effekt, godkändes Apples 

patentansökan med anledning av uppfyllt nyhetskrav, uppfinningens användning samt att 

uppfinningen inte var uppenbar. De diskussioner som på senare år blivit en följd av detta beslut, 

är huruvida ensamrätt kan fås för en funktion som kan anses vara en standardfunktion för alla 

telefoner. Ett patent är som tidigare beskrivits giltigt i 20 år, vilket innebär att under denna 

period kommer andra aktörer på marknaden att lyckas utveckla liknande uppfinningar, men till 

																																																								
78	Europaparlamentet, direktiv P5_TC1-COD(2002)0047, Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar. 
79	Out-Law, Patents Directive killed by European Parliament, status 2006-07-06, hämtad 2016-05-02. 
80	U.S. Patent 8223134 B1, Portable electronic device, method, and graphical user interface for displaying 
electronic lists and documents, hämtad 2016-04-06. 
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följd av patenträttens skydd måste dessa aktörer ständigt anpassa sina uppfinningar efter 

befintliga patent. 

4.8 Sammanfattning 

Som nämnt skiljer sig patenterbarhetsbedömningen av datorrelaterade uppfinningar, beroende 

på vilken rättsordning som behandlar en fråga. Ovan har beskrivits hur en datorrelaterad 

uppfinning kan skyddas av antingen upphovsrätt eller patenträtt, och även visat på de följder 

som dessa skydd får för en uppfinning. Upphovsrättsskyddet som skaparen erhåller enligt 

artikel 10.1 i TRIPS-avtalet är ett begränsat skydd, och patenträtten torde således vara det mer 

effektiva skyddssättet. Av tidigare rättspraxis rörande artikel 52 (2) & (3) i EPO har det 

utarbetats ett krav på teknisk effekt och att uppfinningen ska tillföra teknisk karaktär i sin helhet. 

Idag genomförs en utredning och granskning av en uppfinnings tekniska bidrag, alltså en 

granskning av dess tekniska egenskaper, och vidare om dessa kan lösa ett tekniskt problem när 

frågan om patenterbarhet av datorrelaterade uppfinningar behandlas. Detta är en väldigt svår 

bedömning och det råder viss rättsosäkerhet p.g.a. den otydliga utformningen av artikel 52, 

vilket har resulterat i en tolkningsfrihet för varje enskild domstol.   
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5. Nationell praxis för patenterbarhet av datorrelaterade 
uppfinningar 

5.1 Inledning 

I detta kapitel uppmärksammas tre rättsfall som alla berör frågan om patenterbarhet och 

bedömningen om tekniskt bidrag föreligger. Det fall som ligger i fokus är tvisten mellan Apple 

Inc. (Apple) och HTC Europe (HTC).81 Rättsfallen Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd och 

Symbian v Comptroller-General of Patents,82 som Apple valde att hänvisa till i sin tvist i syfte 

att påvisa sina patents tekniska bidrag, kommer även att beröras.  

 

Inledningsvis återges en sammanfattning av praxis rörande Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd, 

med anledning av att detta fall haft stort inflytande på Court of Appeal of England and Wales 

(EWCA) rörande bedömning av tekniskt bidrag. Därefter följer en redogörelse av Symbian v 

Comptroller-General of Patents. Avslutningsvis berörs tvisten mellan Apple och HTC. Denna 

struktur har till syfte att förenkla förståelsen av Apples agerande i det sistnämnda fallet.  

 

I nedanstående rättsfall belyses svårigheterna som patenterbarheten av datorrelaterade 

uppfinningar, som t.ex. GUI, bringar. Eftersom begreppet ”datorprogram” i många anseenden 

är föråldrat med avseende på dagens teknik krävs nya begrepp som kompletterar detta tekniska 

område. Tekniskt bidrag är ett av dessa begrepp, och trots att det under en längre tid förekommit 

inom patenträtten, uppkommer tydliga svårigheter för de olika patentdomstolarna. 

 

Det som ämnas påvisas genom följande praxis är att genom den snabba utvecklingen inom 

teknik, inte minst för smartphones, sätts stora krav på en utveckling av patenträtten. 

 

 

 

 

																																																								
81	776 HTC Europe Co. Ltd v. Apple Inc	
82 Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd; Macrossan's Patent Application [2006] EWCA Civ 1371, [2007] R.P.C. 7, 
CA. och Symbian v Comptroller-General of Patents [2008] EWCA Civ 1066, [2009] R.P.C. 1, CA. 
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5.2 Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd 

5.2.1 Aerotels patentanspråk 
 

I det uppmärksammade fallet mellan Aerotel Ltd (Aerotel) mot Telco Holdings Ltd (Telco) 

behandlades en nyskapande uppfinning, för vilken Aerotel ansökte om brittiskt patent år 1983.83 

Patentansökan omfattade ett telefonsystem, vilket skulle kunna beskrivas som en typ av 

telefonväxel. Funktionen för denna telefonväxel var att användaren införskaffade krediter för 

att ringa, som kunde brukas genom att användaren tryckte in en personlig kod följt av det 

önskade uppringningsnumret. Samtalet avslutades när krediterna tog slut. Telefonsystemet 

möjliggjorde även en ny typ av minneslagring för kundernas personliga koder och kreditsaldon, 

vilket för tidpunkten vid införandet var nytt.84 

 

5.2.2 United Kingdom Intellectual Property Offices bedömning 
  

Ansökan inlämnades den 3 september 1986 och godkändes den 21 december 1988, varav 

patenttiden avslutades år 2006. I februari år 2005 utfärdade Aerotel en stämningsansökan mot 

Telco för patentintrång, eftersom Telcos tjänster i många anseenden fungerade på samma sätt 

som Aerotels. Detta resulterade i att Telco, i motangrepp, krävde en ogiltighetsförklaring av 

Aerotels patent. Rättstvisten inleddes i United Kingdom Intellectual Property Court (UKIPO), 

men överlämnades kort därefter till EWCA. Domstolen dömde till Telcos fördel och Aerotels 

patent blev indraget, för att sedan retroaktivt bli giltigt vid ytterligare granskning av EWCA år 

2008.85 

 

5.2.3 EWCAs bedömning 
 

Tvisten innebar en utmaning för EWCA, nämligen att avgöra huruvida Aerotels patent faktiskt 

innebar ett nytt tekniskt bidrag. För att fastställa huruvida ett tekniskt bidrag förelåg utformade 

domstolen fyra steg för bedömning av uppfinningen: 1. att korrekt tolka den påstådda bidraget, 

2. att identifiera det faktiska bidraget, 3. om det tekniska bidraget kan inneslutas inom det 
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84	ibid.	
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berörda ämnesområdet, samt 4. att kontrollera om det tekniska bidraget har teknisk natur.86 

Dessa fyra steg kom att benämnas som Aerotel/Macrossan-testet. Det andra steget framhölls 

som det mest komplicerade, p.g.a. svårigheterna att definiera vad det tekniska bidraget 

egentligen utgjorde. 

 

Bedömningen av Aerotels patent ledde till att patentet till slut ansågs giltigt, inte enbart 

eftersom det innebar försäljning av samtal genom krediter. EWCA menade att systemet för att 

lagra koder och kreditsaldon innebar en ny metod som möjliggjorde en ny kombination för 

programvara och hårdvara. Detta innebar att Aerotels uppfinning kategoriserades som 

nytänkande. 

5.3 Symbian Ltd v Comptroller General of Patents 

5.3.1 Symbians patentanspråk 
 

Det andra rättsfallet Apple valde att uppmärksamma var Symbian Ltd v Comptroller General 

of Patents.87 Symbians patent omfattade en ny typ av datorprogram som fungerade som ett 

arkiveringssystem för datorprogram, vilket de beskrev under termen Dynamic-Link Library 

(DLL).  DLL hade till syfte att förenkla användningen av datorer, i samband med att olika 

datorprogram körs. Den främsta funktionen med DLL var att tillåta datorns operativsystem att 

frigöra diskutrymme och minnesanvändning för att förbättra datorns driftsfunktioner.88 

 

5.3.2 United Kingdom Intellectual Property Offices bedömning 
 

Symbians patentansökan beskrev hur mjukvaran utgjorde en metod genom DLLs 

implementering i datorn. De menade att programvaran skulle anses som en uppfinning, 

eftersom dess integrering innebar en klar förbättring för datorns funktioner. UKIPO ansåg dock 

att Symbians patentansökan inte uppfyllde kraven för att definieras som uppfinning. UKIPO 

motiverade sitt beslut genom att förklara att Symbians DLL tydligt visade indikationer på att 

kategoriseras som ett datorprogram, vilket inte uppfyller kravet för patent.89 Myndigheten 
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avslog därför patentansökan, dels med DLLs likhet till ett datorprogram, samt att genom en 

bedömning utifrån Aerotel/Macrossan-testet uppfylldes inte kravet för tekniskt bidrag. 

 

UKIPO ansåg att programvaran inte hade någon ny extern funktion för datorers användning, då 

programvaran inte tillförde ny kunskap eller metod. Deras utlåtande rörande detta formulerades 

på följande vis: ”Art 52(2)(c), as qualified by art 52(3), has the effect of excluding from 

patentability any program unless it has a novel effect outside the computer. Thus, a program 

which contains a method for carrying out a new procedure, or representing a better way of 

carrying out an existing procedure, would be patentable in principle, unless the effect of the 

procedure is solely within the computer itself. On this basis, a program for an improved system 

for manufacturing a product, or for performing a new or improved function on any machine 

would be patentable, unless the function was only performed on the computer itself.”90 

 

Symbian argumenterade mot UKIPOs beslut genom att hävda att frågan om ett externt 

användningsområde inte borde anses vara en begränsning för programvarans uppfinningshöjd, 

samt att ett nytt tekniskt bidrag tillfördes. Detta motiverades med följande: ”Art 52(3) results 

in art 52(2)(c) having a more limited exclusionary effect: it only excludes programs which do 

not provide a technical solution to a technical problem. A program which improves the 

performance of a computer would not be excluded any more than a program which improved 

the performance of any other machine. But a program which simply embodies a theory would 

be excluded because it would not make a technical contribution. And a program embodying a 

mathematical method or a method of doing business would be excluded, as its only contribution 

would be in respect of matter within art 52(2).”91 

 

5.3.3 Överklagan till EWCA 
 

Symbian överklagade beslutet som övergick till att behandlas i EWCA, där beslutet från 

UKIPO ändrades av EWCA. EWCA ansåg att UKIPOs bedömning utifrån Aerotel/Macrossan-

testet var felaktig. Under rättsprocessen uppmärksammade EWCA hur UKIPOs bedömning var 

ett tydligt exempel på den stora skillnad som föreligger mellan UKIPO och EPOs 

bedömningssätt rörande datorprogram och kravet på uppfinningshöjd. EWCA bedömde 

																																																								
90 Kilburn & Strode, Symbian Limited vs. Comptroller General of Patents, status 2008, hämtad 2016-05-09.	
91	ibid. 
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patentet återigen utifrån Aerotel/Macrossan-testet, vilket resulterade i att de ansåg att 

patentansökan uppfyllde samtliga fyra steg och därför skulle anses tillföra ett nytt tekniskt 

bidrag. Detta medförde att Symbians patent blev giltigt.92 

5.4 HTC Europe Co. Ltd v Apple Ltd 

5.4.1 Sammanställning av rättsfallet 
 

I denna rättstvist väckte HTC en ogiltighetstalan mot ett antal av Apples patent berörande deras 

GUI, d.v.s. funktioner och kommandon som deras pekskärm möjliggjorde. Den huvudsakliga 

frågeställningen var huruvida Apples patenterade funktioner skulle kategoriseras som 

datorprogram, vilket enligt EPCs artikel 52 inte anses som patenterbart.93 Av de fyra patenten 

rörande Apples GUI valde HTC att endast föra ogiltighetstalan mot två. Dessa två patent 

betecknades som No. 2 098 948 (“the 948 Patent”) och 1 964 022 (“the 022 Patent”). 

 

Patent 948 omfattade den rörelsekänsliga pekskärmen, genom att via kommandon, som 

involverade flera tryckpunkter med användarens fingerrörelser, aktivera vissa funktioner. 

Patent 022 omfattade funktionen att, genom en svepande fingerrörelse på pekskärmen, göra det 

möjligt för användaren att ”låsa upp” telefonen för att komma åt dess funktioner.94  

 

Vid den första instansens, UKIPO, bedömning anförde domstolen att HTC inte överträtt patent 

948s omfång. Detta styrktes med motiveringen att trots Apples GUIs fördelaktiga och 

nytänkande användarfunktioner, genom pekskärmens programmering, innebar deras GUI inte 

några nyskapande användningsområden som inte redan var kända. Domstolens motivering löd: 

”The invention did not make multi-touch devices work in a new way in any relevant sense 

because it simply involved a redistribution of the necessary data processing. Further, there was 

no evidence the invention caused any increase in the speed or reliability of such devices.”95 

 

För att motivera sin dom hänvisade domstolen till ett liknade fall som uppmärksammats några 

år tidigare. Detta fall berörde mobiltelefonen Neonode, som lanserades i Sverige år 2004. 

Neonode hade en upplåsningsfunktion som liknade Apples, vilken innebar att telefonens 

																																																								
92	Kilburn & Strode, Symbian Limited vs. Comptroller General of Patents, status 2008, hämtad 2016-05-09. 
93	776 HTC Europe Co. Ltd v. Apple Inc. s. 1 st 1.	
94	ibid s. 1 st 2. 
95	ibid s. 3 st 1. 
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pekskärm var låst när telefonen var inaktiv. Funktionen för upplåsning innefattade att 

användaren först tryckte ner en fysisk knapp på telefonens kortsida, varav skärmen lyste upp. 

Det andra steget var att genom en fingerrörelse dra en pil på skärmen från vänster till höger. 

Domstolen menade att denna funktion redan existerade, och därmed ansågs inte Patent 022 

besitta någon uppfinningshöjd. De funktioner som Apple försvarade skulle därför betecknas 

som datorprogram.96 Efter domstolens beslut kom Apple och HTC överens om en förlikning. 

	
5.4.2 Fortsättning av tvisten 
 

Apple valde dock kort efter denna uppgörelse att gå vidare för att överklaga ogiltighetsbeslutet 

för Patent 948 och 022. Apple hävdade att UKIPO gjort en felbedömning beträffande de två 

berörda patenten, och menade att analysen som byggde på jämförelsen med den svenska 

mobiltelefonen Neonode, inte var korrekt.97 Vidare menade Apple att deras patent tillförde ett 

nytt tekniskt bidrag, varav Apple hänvisade till två liknande tidigare fall, Aerotel Ltd v Telco 

Holdings Ltd och Symbian v Comptroller-General of Patents,98 vilka behandlats av EWCA. Av 

dessa två var Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd det fall som belyste bedömningen av tekniskt 

bidrag.  

 

5.4.3 Tvistens avgörande 
 

Apple underströk att bedömningen av deras GUI visade tydliga likheter med bedömningen av 

Aerotels telefonsystem, och därav borde bedömas utifrån de ”fyra stegen” i Aerotel/Macrossan-

testet. Apple anförde att deras patent utgjorde ett tekniskt bidrag, vilket innebar att deras GUI 

innebar en förbättring eller lösning för befintlig teknisk utrustning.  Återstående del av Apples 

framläggning bestod av att ytterligare förklara deras GUIs funktioner och understryka att 

patentansökan verkligen uppfyllde kraven för teknisk bidrag. 

 

En av domarna i EWCA visade missnöje, eftersom överläggningen inte längre byggde på den 

skrivna rätten, utan mer handlade om ett försök till att övertala domstolen. Detta ledde till att 

domstolen riktade sin huvudsakliga bedömning på frågan om nytt tekniskt bidrag förelåg, 

istället för att bemöta Apples GUI som ett datorprogram. Domaren uttryckte sig på följande vis: 

																																																								
96	776 HTC Europe Co. Ltd v. Apple Inc. s. 3 st 4. 
97	ibid s. 4 st 1.	
98	Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd; Macrossan's Patent Application [2006] EWCA Civ 1371, [2007] R.P.C. 7, 
CA. och Symbian v Comptroller-General of Patents [2008] EWCA Civ 1066, [2009] R.P.C. 1, CA.	
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“It is, to me at least, regrettable that because these apparently simple words [of art.52 of the 

EPC and s.1(2) of the Patents Act 1977] have no clear meaning, both our courts and the 

Technical Boards of Appeal at the EPO have stopped even trying to understand them. However 

we are so far down that road that ’returning were as tedious as go o'er’. Instead we are now 

engaged on a search for a ’technical contribution’ or a ’technical effect’. Instead of arguing 

about what the legislation means, we argue about what the gloss means. We do not even know 

whether these substitute phrases mean the same thing … So the upshot is that we now ignore 

the words ’computer program’ ... as such and instead concentrate on whether there is a technical 

contribution.”99  

	
Den ursprungliga rättegången mellan HTC och Apple förlikades under första sammankomsten. 

De tre återstående pläderingarna berörde Apples talan för sina patents giltighet. Domstolen kom 

till slut fram till att ett av de två uppmärksammade patenten skulle anses giltigt (patent 022), 

eftersom att det ansågs tillföra ett nytt tekniskt bidrag.100 

5.5 Sammanfattning 

Det är tydligt, genom denna granskning, att det föreligger en stor svårighet att bedöma 

patenterbarheten för datorrelaterade uppfinningar, eftersom artikel 52 i EPCs utforming 

utesluter patent på datorprogram. Därav har olika begrepp, t.ex. teknisk bidrag, fått stor 

betydelse i frågan huruvida en datorrelaterad uppfinning kan uppnå uppfinningshöjd. Att det 

råder en konflikt mellan olika domstolars och myndigheters synsätt på tolkningen av artikel 52 

är tydligt, vilket har lett till olika utfall i likartade rättsliga tvister. 

  

																																																								
99	776 HTC Europe Co. Ltd v. Apple Inc. s. 7 st 5.	
100	ibid s. 35. 
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6. Konkurrensbegränsningar 
En anledning till att företag vill skydda sina program genom patent istället för upphovsrätt bör, 

sett till befintlig lagstiftning, vara att patenträtten ger ett mer omfattande skydd för den teknik 

som tillkommer vid skapandet. Upphovsrätten däremot skyddar endast koden i sig. Av 

avgörandet T 1173/97 framgår att artiklarna 10.1, som ger upphovsrätt, och 27 i TRIPS-avtalet 

som ger en sökande rätt till patent, ej står i strid med varandra.101 Således bör det optimala 

skyddet för ett program vara att skyddas av både upphovsrätt och patenträtt. 

 

En följd av patentering av datorrelaterade uppfinningar, t.ex. mobiltelefoner, är att royalty 

packing och patent packing uppstår. När företag får patent för datorrelaterade uppfinningar, 

t.ex. operativsystem och GUI, uppstår ofta patent packing, vilket innebär att företaget erbjuder 

licenser till patenten som ”paketerbjudande”, istället för enskilda patent. Priserna på dessa 

licenser är generellt väldigt höga, och kan vidare anses få en konkurrensbegränsande effekt på 

marknaden.102 Även upphovshovsrätt kan leda till konkurrensbegränsande effekter på 

marknaden, då upphovsrättsliga licenser leder till liknande problem.103 

 

Ett tydligt exempel på effekten av patentlicenser är den pågående tvisten mellan Huawei och 

ZTE Corporations. Rättstvisten grundar sig i frågan om patenten blivit konkurrensbegränsande 

enligt artikel 102 FEUF, med anledning av ett licensavtal mellan parterna.104 Rättsfallet avgörs 

i tysk domstol, och där ställs frågan om det kan röra sig om missbruk av dominerande ställning. 

Dock är rättsläget relativt osäkert, och domstolen bad om ett förhandsavgörande från EU-

domstolen.105 En av de frågor som berörs i förhandsavgörandet, är huruvida branschledande 

företag som Huawei, och likaså Apple, missbrukar sin ställning när de ansöker och erhåller 

patent av detta slag.  

 

  

																																																								
101	T 1173/97 (Computer program product/IBM) of 1.7.1998, reason for the decision p.2.4. 
102	Handler, Philana, Jones, Keith, Thitham, Michael, Problems with Royalty Rates, Royalty Stacking, and 
Royalty Packing Issues, 2007, s.1124. 
103	Eklöf, Dan, Upphovsrätt i konkurrens, Upplaga 1, Iustus, s.290	
104	InfoCuria, Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. ZTE Deutschland GmbH, hämtad 2016-05-09.	
105	ibid. 
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7. Analys 

7.1 Unitary Patent och Unified Patent Court 

En slutsats av studien är att reglerna i EPC är utformade på ett vis som ger stor tolkningsfrihet 

för de myndigheter som ska tillämpa bestämmelserna. Denna tolkningsfrihet har resulterat i att 

olika nationers patenträtt, som ska ha harmoniserats i enligt med EPCs regler, inte är enhetliga, 

och därmed har beslut tagits som inte varit likartade för samma typer av uppfinningar. 

Patentering av datorprogram har i takt med teknikens utveckling blivit ett omdebatterat område, 

där det i praxis finns en tydlig tendens av rättsosäkerhet. I uppsatsen har flertalet rättsfall belysts 

där omständigheterna varit relativt lika, men utfallen blivit olika. Därför har det, utan några 

större svårigheter för oss, varit möjligt att se behovet av en mer enhetlig europeisk patenträtt. 

 

Behovet av förutsägbarhet har även märkts på central nivå hos EPO, och processen för ett 

enhetspatent och en unionsdomstol inletts. Enligt oss sänds tydliga signaler från EPO om att de 

första stegen mot en smidigare process för patentering i Europa tas, där samtidigt utgången av 

rättstvister ska bli mer förutsägbar. Ett av de största problemen vi försökt belysa i vår uppsats 

är just rättsosäkerheten som har uppstått som ett resultat av tolkningsfrihet, och i och med 

bildandet av en unionsdomstol minskar behovet av nationella patentdomstolar.  

 

En fråga som måste diskuteras vid etableringen av UPC samt införandet av UP är kostnader. 

För större aktörer, som är verksamma över större delen av Europa, är de lägre kostnaderna något 

som påverkas positivt. Det traditionella systemet med European patent innebär, som nämnt, att 

valideringsavgifter ska betalas till varje enskild stat som ska ingå i ett patent, medan det nya 

systemet medför endast en ansökningsavgift för hela det geografiska området (EU). Det kan då 

framstå som självklart att större aktörer, som behövt erlägga stora summor pengar endast på 

validering, minskar sina kostnadsposter. Däremot kan vi tänka oss att problem uppstår för 

mindre företag. En liten aktör, som tidigare endast behövt betala avgifter till några få nationers 

patentmyndigheter, kommer nu tvingas betala samma valideringsavgift som övriga 

patentsökande. Denna enskilda fråga kan tänkas vara något som får mindre parter att välja det 

traditionella systemet istället för det nya, och för oss framstår det som att en avvägningssituation 

mellan olika rättsväsenden uppstår. Beroende på i vilka länder ett företag, som väljer det 

traditionella systemet, är verksamt i kan problemet med oförutsägbarhet kring rättstvister 

kvarstå. 
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Något som vi tror kommer läggas stor vikt vid när UPC är etablerat, är att ett helt nytt 

rättsväsende är skapat. UPC kommer vara ett okänt forum, utan någon som helst egen 

rättspraxis. Inledningsvis kommer en väldigt svår situation uppstå för de aktörer som är 

verksamma inom en bransch där patentansökningar ofta görs och rättstvister angående patent 

uppstår med regelbundna mellanrum. Vi anser det troligt att många företag, av alla storlekar, 

kommer hålla sig till det traditionella systemet, åtminstone till den tidpunkt då en tydlig 

rättspraxis kan anses finnas. En övergångsperiod kan potentiellt bli väldigt utdragen, och uppgå 

till flera år längre än vad som ursprungligen förväntats, om inte utvecklingen av rättspraxis går 

mot det håll som förväntats av de aktörer som arbetar i branscher där patent är en vardagsfråga. 

 

UPCs struktur kommer möjligtvis leda till att aktörer i början väljer att avstå från det nya 

systemet med enhetspatent och en enhetsdomstol. Den initiala indelningen mellan en första 

instans och en andra instans, dit överklaganden riktas, är tydlig. Dock, den första instansens 

interna indelning kan väcka frågor hos de parter som vill föra rättsliga processer strax efter 

domstolens etablering. En uppdelning mellan lokala, regionala och en central division, som i 

sin tur har tre sektioner, kan framstå som otydlig, oavsett storleken på aktören som vill nyttja 

ett forum. Detta problem är knappast något nytt, utan en otydlig situation kan uppstå varje gång 

en introduktion görs. När rättspraxis väl byggts upp, och de olika divisionernas respektive 

uppgifter tydligt framgår, tror vi definitivt att det nya systemet är att föredra framför det 

traditionella. Förutsägbarheten angående kostnader för rättsprocessen, och självklart främst 

utfallet i en rättstvist, kommer öka, och de parter som är intresserade av att driva tvister kommer 

kunna ha klara förväntningar om vad som väntar. 

 

Ytterligare en fråga som bör diskuteras är domarna som kommer vara verksamma i UPC. Som 

beskrivet i uppsatsen kommer domarna inkallas från UPCs alla medlemsländer, vilket givetvis 

kommer leda till att erfarenhetsnivån avseende patentfrågor kommer variera, och vi tror att 

väldigt stor vikt kommer läggas på den interna domarutbildningen. Europas olika domare i 

patentfrågor har alla olika personliga erfarenheter, till stor del beroende på vilket medlemsland 

domaren kommer från. En intern domarutbildning måste då ha som främsta inriktning att förena 

domarnas kunskap, och vara väldigt tydlig i de riktlinjer som ges. Som bekant är rättsosäkerhet 

en fråga som tagits upp frekvent i uppsatsen, och om domarna inte har en enhetlig syn på 

patenträtten, oavsett individens erfarenheter, föreligger stor risk att en osäkerhet uppkommer 

även i UPCs rättsväsen. 
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Sammantaget är det många frågor som uppkommer nu när processen mot UPCs etablering är 

inledd, och många olika för- och nackdelar finns med det nya patentsystemet. De kommer att 

finnas olika för- och nackdelar, beroende på ur vilken parts synvinkel man väljer att se 

situationen. Själva tanken med UPC är att processen för patentering ska bli enklare, och att 

rättsosäkerheten vid rättstvister ska minska. Ett enhetligt rättsväsen är, högst troligtvis, något 

som majoriteten av aktörer är intresserade av. När en ny arbetsprocess väl är inarbetad tror vi 

att det nya systemet kommer vara att föredra för många inblandade parter, eftersom det är 

enhetligt och kostnadseffektivt. 

7.2 Tekniskt bidrag och konflikt kring artikel 52 EPC 

Vi har tidigare uppmärksammat hur bedömningen kring ”tekniskt bidrag” kan förenkla 

patentmöjligheterna för datorrelaterade uppfinningar. År 2003 presenterade Europaparlamentet 

ett direktiv om att införa detta begrepp och bedömningsmetod i den europeiska patenträtten. 

Detta direktiv mottogs dock med ett avslag, men varför finns detta stora motstånd för att införa 

denna alternativa bedömningsmetod i europeisk patenträtt?  

 

I det tidigare återgivna rättsfallet Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd uppmärksammades för 

första gången frågan om begreppet ”tekniskt bidrag”. Detta rättsfall blev dock kraftigt kritiserat 

av EPO, eftersom det gick ifrån den bedömning som följer av artikel 52. Aerotel-fallet 

uppmärksammade dock teknik som idag kan förefalla ålderdomlig, ett telefonsystem med 

möjlighet att lagra dess användares uppgifter, som koder och kreditsaldon. Vår tolkning av 

bedömningen i Aerotel-fallet är att tanken ”finns en uppfinning” snarare gick mot ”föreligger 

något nytt tekniskt bidrag till det tekniska området?”. Detta  möjliggjorde patentering av en 

produkt som redan existerar (telefonsystem), men att den nya tekniken i form av minneslagring 

möjliggjorde en ny typ av kunskap och nyttjande för ett redan befintligt tekniskt område. Detta 

fick den brittiska patentdomstolen EWCA att förändra sin bedömning och erkänna det tekniska 

bidraget som en giltig grund för patent. 

 

Den verkliga frågan som rättsväsendet står inför vid bedömning av tekniskt bidrag är vad som 

egentligen utgör ett tekniskt bidrag, samt hur domstolar ska förhålla sig till bedömning om vad 

som egentligen ska definieras som datorprogram och datorrelaterad uppfinning. Visserligen 

bidrar Aerotel/Macrossan-testet med en viss vägledning i bedömningen, men de fyra stegen 

testet utgör är i många anseenden oprecisa i sin formulering. Det är därför viktigt att föra en 

diskussion om hur dessa steg ska tolkas.  
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I de båda rättsfallen rörande Symbians DLL-programvara och Apples GUI förekom oklarheter 

från de olika instansernas bedömning av programvarans tekniska bidrag utifrån dessa steg. 

Eftersom det råder så stor meningsskiljaktighet mellan bedömningar av de olika definierande 

stegen förefaller det, utifrån denna praxis, att en subjektiv rättsbedömning från domstolarnas 

och myndigheternas sida förekommit. Det förefaller också en tydlig svårighet att fastställa vad 

som egentligen är ny kunskap och inte tillhör allmän kunskap.  

 

Värt att uppmärksamma är att dessa rättsliga bedömningar gjordes i EWCA, vilket med sin 

befattning som prejudikatinstans, har utrymme att till viss mån frånträda en fullständigt objektiv 

bedömning, och istället forma sin dom efter ett mer subjektivt bedömningssätt. Detta kan tyckas 

vara den största kritiken mot Aerotel/Macrossan-testet, att till skillnad från artikel 52 i EPCs 

tydliga definition rörande patenterbarhet, blir den rättsliga bedömningen av datorrelaterade 

uppfinningars tillförande av nytt tekniskt bidrag väldigt annorlunda.  

 

Om man väljer att bortse från bedömningsmetoden som det uppmärksammade 

Aerotel/Macrossan-testet skapar, står det klart att tekniskt bidrag är ett kriterium inom 

patenträtten som har och kommer ha en ytterligare större betydelse rörande datorrelaterade 

uppfinningar, samt ha en kraftig inverkan på framtida gränsdragning rörande tekniska patent. 

Detta påstående grundar vi på den ökande utvecklingen av begreppet datorrelaterad uppfinning, 

som med sin nya implementering, både externt och internt i nya medium, innebär att det inte 

längre kommer gå att stirra sig blind på det nuvarande innehållet i artikel 52 rörande 

datorprograms undantag från patenterbarhet. Eftersom EPO fortfarande väljer att lägga stor vikt 

vid termen datorprogram när det berör bedömning av nya digitala produkter, kan man antyda 

att tekniskt bidrag är en nödvändig komplettering till en annars föråldrad rättslig formulering. 

 

I tidigare delar av vår uppsats har vi uppmärksammat hur europeisk patenträtt ska harmoniseras 

under en enhetlig patentdomstol. Detta kommer förhoppningsvis medföra att den europeiska 

patentlagstiftningen kompletteras med liknande prejudikat, likt Aerotel-fallet. Detta skulle 

kunna innebära en tydligare och mer konkret bedömning och tolkning av liknande 

prejudikatsgrundade bedömningsmetoder som tekniskt bidrag.  
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7.3 Tolkningsfrihet 

Bland de rättsfall vi analyserat kan man se att domstolarna har gjort olikartade bedömningar 

trots att man utgår ifrån samma lagstiftning, nämligen artikel 52 (2) & (3) EPC. Problematiken 

uppstår vid bedömning av huruvida en datorrelaterad uppfinning kan anses ha teknisk karaktär 

och är tekniskt bidragande. Bland annat uttalar EPOs Board of Appeal i målet rörande VICOM 

T 208/84 att en uppfinning måste i sin helhet tillföra teknisk karaktär för att anses vara 

patenterbar, och i besvärskammaren rörande målet T 1173/97 fastslog EPO att det krävs teknisk 

effekt som går utöver normal fysisk interaktion mellan program och dator för att anses vara 

patenterbar. Båda dessa avgöranden är två tydliga exempel på rättspraxis som skapar osäkerhet 

för framtida avgöranden, då definitioner som ”gå utöver normal fysik” samt ”tillföra i sin 

helhet” lämnar stor tolkningsfrihet till granskare och domstolar. 

 

Följderna av tolkningsfriheten vid bedömningen av huruvida artikel 52 ska tillämpas resulterar 

ofta i att domstolar, istället för att bedöma patent föreligger, väljer att falla tillbaka på 

upphovsrättsskyddet uppfinningen erhåller. Som vi tidigare belyst tolkar EU-rätten generellt en 

uppfinning som är skapad av koder som ett litterärt verk, och att det således bör skyddas av 

upphovsrätten. Upphovsrätten är dock begränsad sett till tekniska lösningar av denna karaktär, 

och problemet blir att skyddet inte sträcker sig tillräckligt långt för att vara givande för denna 

typ av uppfinningar. Anledningen till vi påstår detta är att en kod relativt enkelt kan skrivas om 

och ändå uppfylla samma tekniska karaktär, men framförallt ur den synpunkt att en teknisk 

uppfinning av detta slag har flera olika komponenter som kräver olika typer av skydd. 

 

Genom att enbart definiera uppfinningen som ett litterärt verk blir det tämligen enkelt att kringå 

skyddet för ett datorprogram. Enligt befintlig upphovsrättlagstiftning är det enbart den specifika 

koden som skyddas och inte den tekniska lösning som koden sedan resulterar i. Detta medför 

således att teknikföretagen väljer andra lösningar för att skydda sina produkter, och en allt mer 

vanlig sådan är att skydda exempelvis GUI genom patent. Att företagen kan erhålla patent för 

tekniska lösningar som GUI är dock ingen självklarhet. Rättsfallen vi har analyserat visar att 

även här finns tydliga olikheter i tolkning, framförallt huruvida ett GUI kan anses vara av just 

teknisk karaktär. Utfallen varierar från fall till fall, och det syns tydligt att det saknas en struktur 

för hur sammankopplingen av mjukvara och hårdvara ska bedömas. Patentmål av 

datorrelaterade program avgörs i det land där patentintrånget skett, dock kan nationella 

domstolar begära ett förhandsavgörande av EPO för att förenkla avgörandet. Den lagstiftning 
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som EU-rättsligt oftast blir relevant är frågan om artikel 52 i EPCs tillämpning. Hur denna 

bedömning ska ske finns extremt stora meningsskiljaktigheter kring, och efterfrågan på en 

enhetlig tolkning är stor.  

 

Vi har tidigare uppmärksammat Apples patentering av sitt GUI, och redogjort för 

beslutsgrunderna till avgörandet. Frågan som följer av denna patentansökan har på senare år 

resulterat i diskussioner om man bl.a. bör kunna erhålla patent för en teknisk uppfinning som 

anses vara en standardiserad funktion. Att Apples GUI är en standardfunktion för 

mobiltelefonteknik anser vi vara ganska självklart, men det man måste ha i åtanke är att när 

man ansökte om patent ansågs denna uppfinning vara helt ny på marknaden. Att Apple idag har 

patent för en standardiserad funktion är således en följd av patenträttens längd. Problemet bör 

följaktligen inte grunda sig i frågan rörande en standardiserad funktion, utan det bör istället 

diskuteras om tolkningen av artikel 52 EPC idag kan anses föråldrad och omodern.  

7.4 Konkurrensbegränsningar till följd av patenträtten 

En intressant fråga som bland annat diskuterats i fallet Huawei mot ZTE är frågan om det till 

följd av patenträtten kan röra sig om utnyttjande av dominerande ställning samt 

konkurrensbegränsningar på marknaden. Huawei har, som tidigare nämnt, givit ZTE tillåtelse 

att använda sig av Huaweis patenterade uppfinning mot en licensavgift. Om man tittar på den 

omdiskuterade situationen där Apple fått patent för sitt GUI kan man se att prissättningen på 

mobiltelefoner haft en generellt uppåtgående trend, där mobiltelefoner blir dyrare och dyrare 

sedan Apples intåg på marknaden. Om detta beror på att kostnaderna har ökat vid tillverkning, 

eller om den faktiska orsaken är att företagen själva pressar priserna tack vare starka 

marknadspositioner, är något vi endast kan spekulera kring.  

 

Som tidigare belysts kan såväl upphovsrätt som patent ha en negativ effekt på konkurrensrätten, 

och att upphovsrätten begränsar den effektiva marknaden genom bl.a. överprissättning på 

licenser. Upphovsrätten är vidare inte lika strikt reglerat som patenträtten, och när företag 

istället erhållet patent som skydd, kan det diskuteras om inte risken för 

konkurrensbegränsningar blir ännu större. Det är möjligt att företag som Apple och Samsung 

m.fl. tack vare sin starka position på marknaden kan utnyttja sin ställning och vidare trigga 

priser, så att det följaktligen blir nästintill omöjligt för nya aktörer att slå sig in på marknaden.  
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Idag kan priserna på licenser för att använda sig av patenterad teknik vara väldigt höga och det 

kan ifrågasättas om detta kan anses skäligt, och framförallt gynnsamt för utvecklingen på 

marknaden. Ett vanligt problem blir då att mindre företag som vill använda sig av stora aktörers 

patenterade lösningar, som t.ex. Huawei utvecklat, tvingas att teckna ett ”patent packing”-avtal, 

istället för att endast erhålla en licens för ett specifikt patent. En förändrad syn på begreppen 

”teknisk effekt” och ”tekniskt bidrag” kommer troligtvis innebära att licensintäkterna för de 

marknadsledande företagen minskar, då mindre aktörer inte tvingas betala licensavtal för 

patenterade lösningar i lika stor utsträckning. 

 

En förändring av tolkningen av artikel 52 i EPC bör enligt vårt tycke resultera i att fler aktörer 

på marknaden kan erhålla patent, och att konkurrensen på marknaden således ökar. För de större 

aktörerna på marknaden hade denna typ av utveckling inneburit en negativ effekt, då det kan 

leda till stora ekonomiska förluster vid en förändrad tolkning, då fler kan erhålla patent. En 

intressant fråga blir vidare om branschledande företag försvårar utvecklingen av tolkningen av 

artikel 52, då det kan leda till stora ekonomiska förluster vid en förändrad tolkning.  

 

Dagens patenträtt i Europa är vidare relativt bristfällig, och frågan blir således hur denna 

problematik bör lösas. Som vi tidigare nämnt, kommer det inom snar framtid att finnas en 

enhetlig patentdomstol i Europa, och dess främsta syfte är att skapa en mer förutsägbar 

patenträtt. Enligt vårt tycke bör det dock ske en förändring av artikel 52, för att juridiken skall 

tillgodose dagens teknik.  

7.5 Avslutande kommentarer 

Den nuvarande utformningen av artikel 52 i EPC är, enligt vår åsikt, inte optimalt anpassad till 

att skydda dagens teknik för datorrelaterade uppfinningar. Med tanke på den rättsosäkerhet som 

uppstått p.g.a. artikelns nuvarande formulering har vi försökt belysa att ett stort behov av 

förändring av bestämmelsen finns. Detta för att processen för patentering av datorrelaterade 

uppfinningar ska förtydligas, och att en ökad förutsägbarhet ska föreligga i patenträttsliga 

tvister. 

 

Det alternativa patentsystem som kommer introduceras inom en snar framtid har en oerhört 

viktig roll i att skapa en enhetlig europeisk patenträtt. Då UPC kommer ha rollen som en 

prejudikatinstans finns möjligheten att skapa praxis som är enhetlig, istället för att olika 

nationers patenträtt ska leda till olikartade svar på likartade patenträttsliga frågor. Misslyckas 
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UPC med att skapa en enhetlighet uppkommer ingen egentlig lösning på dagens otydlighet, 

utan en rättsosäkerhet kommer fortsatt finnas. 

 

Det är lätt, för oss som undersökt ämnet, att konstatera att en förändring av artikel 52 i EPCs 

utformning bör genomföras. Däremot är det väldigt svårt att ge ett konkret svar på hur ändringen 

bör se ut. En slutsats som vi kan dra av de rättsfall vi behandlat är att de omdiskuterade 

begreppen ”tekniskt bidrag” och ”teknisk karaktär”, som återkommande nämnts av domstolar, 

bör implementeras i en förändring av artikel 52s formulering. Exakt hur avvägningen mellan 

de olika begreppen ska ske är väldigt svårt att svara på, då det inte är självklart ens för 

verksamma jurister inom patenträtten vilken tyngd begreppen bör ha för patenterbarheten av 

datorrelaterade uppfinningar. Det är svårt att ge ett konkret svar på hur en förändring av artikel 

52 i EPC bör se ut vid harmoniseringen av europeisk patenträtt, då denna problematiska 

situation inte ännu kunnat lösas av områdets mest kunniga personer,  men om vi skulle kunna 

ge förslag på ändring i artikel 52, hade förslaget haft följande innehåll:  

 

Inledningsvis anser vi att begreppet ”datorprogram” i artikel 52 2(c) bör avskaffas. Vi har under 

uppsatsens gång insett att denna formulering är det stora hindret för patenterbarhet av 

datorrelaterade uppfinningar. Genom att ta bort ordalydelsen ”datorprogram” är det möjligt att 

lättare implementera bedömningar av relevanta begrepp som behandlats i domstol och av 

myndigheter, exempelvis bedömning av tekniskt bidrag, eftersom ordet ”datorprogram” 

inneburit konflikt rörande EPOs synsätt jämfört med andra nationella myndigheter och 

domstolar.  Detta skulle innebära en mer tillmötesgående och moderniserad rättstillämpning.  

 

Ett ytterligare förslag skulle vara att försöka efterlikna det amerikanska patentsystemet, där 

olika typer av patent är möjliga att ansöka om. Olika patenttyper möjliggör en mer flexibel 

rättslig reglering för det dynamiska område teknikbranschen faktiskt utgör. Vi anser även att 

de olika typerna av patent ska ha olika tidsperioder för ensamrätt knutna till sig. Detta hade, 

enligt vår mening, bidragit till att motverka den konkurrensmässiga obalans som uppstår på 

marknaden, då funktioner som kan anses vara standardiserade erhåller patent under en längre 

tid. Med nuvarande regler, då patent gäller i 20 år, hämmas konkurrensen och utvecklingen av 

det berörda teknikområdet. Patentinnehavaren får fortfarande ett ”försprång” gentemot 

konkurrenter, men en kortare patenttid innebär att patentet inte förhindrar en välmående 

konkurrens inom den aktuella branschen.  
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Bilaga 1 – Article 52 European Patent Convention  
1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided 

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

 

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of 

paragraph 1: 

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;  

(b) aesthetic creations;  

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, 

and programs for computers;  

(d) presentations of information.  

 

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to 

therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to 

such subject-matter or activities as such. 


