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1  Inledning

1.1  Bakgrund

Det har länge ansetts att  skydd för nya skapelser är viktigt  för forskning och 

uppfinningsrikedom. Vid avsaknad av ett fungerande skyddssystem finns inget 

incitament  för  fortsatt  skapande.  Med  den  tanken  som  ledstjärna  skapades 

direktivet  om  datorrelaterade  uppfinningar av  EU-kommissionen.1 EU-

kommissionen ansåg att  datorprograms ekonomiska värden,  samt påverkan på 

samhället, hade ökat avsevärt sedan datorprogram uteslöts från det patenterbara 

området.2 Det  ökade  värdet,  sammantaget  med  enkelheten  att  kopiera,  var 

motiveringen till att försöka harmonisera skyddet för datorprogram.

Direktivet, och möjligheten att EU skulle sanktionera mjukvarupatent, ledde till 

en  folkstorm, vilket är ovanligt för immateriella frågor.3 Diskussionen som följde 

i  kölvattnet  av direktiv-förslaget  ledde i  viss  mån till  att  direktivet,  med stor 

majoritet, avslogs i parlamentet år 2005.4

Den  polariserade  debatten  stod  mellan  rättighetsinnehavare  och  upphovsmän. 

Rättighetsinnehavarna,  representerade  av  patentbyråer,  vilka  ansåg  att 

datorprogram  och  mjukvara  måste  kunna  skyddas  på  grund  av  deras  stora 

ekonomiska värden. Det andra lägret bestående av upphovsmännen var rädda för 

att datorprograms patenterbarhet skulle leda till en långsammare utveckling men 

även att  open source-gemenskapen riskerar att  försvinna.5 Det fanns också en 

1 KOM(2002)92 Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om Patenterbarhet för 
Datorrelaterade Uppfinningar

2 Se 2.2
3 Mjukvara är ett bredare begrepp än datorprogram eftersom mjukvara även inkluderar källkoden 

medan datorprogram är bara själva utförandet. Se. Hily, Reto M, s 1 fotnot 1
4 Hilty, Reto M, s 1
5 Open source- är på svenska ”öppen källkod”. Det är när skaparna delar med sig av källkoden och ger 

användare rätten att själva göra ändringar/förbättringar i koden, och på så vis kontinuerligt förbättra 
programvaran.
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rädsla för att större företags möjlighet att hamstra patent, och därmed få verktyg 

till  att  hämna utveckling och nyskapande inom mjukvaruutveckling, ska öka.6 

Debatten kom till viss mån av sig efter direktivets misslyckande i parlamentet, 

men farhågorna är lika aktuella idag.

EU har inte lyckats enas om regler för datorprograms patenterbarhet efter det 

senaste försöket i parlamentet. Den enda ändring för immaterialrättsligt skydd, 

gällande datorprogram,  är  en uppdatering  av direktivet  om rättsligt  skydd för  

datorprogram.7 Direktivets  fokus  är  beskydd  för  datorprogram  genom 

upphovsrätten vilket tydliggör datorprograms oklara rättsliga ställning. Det finns 

en  större  vilja  att  skydda  datorprogram  som  ett  litterärt  verk  än  en  teknisk 

skapelse.

Debatten visar att intresset för hur datorprogram bör skyddas är väldigt stort, men 

den väckte även många frågor om vad som är patenterbart, i synnerhet efter att  

direktivet inte lyckades harmonisera det patenterbara området för datorprogram. 

Direktivets  misslyckande  innebär  att  datorprogram fortsätter  att  behandlas  på 

samma  sätt  som  tidigare  och  främst  skyddas  genom  upphovsrätten  samt 

direktivet om rättsligt skydd för datorprogram. Det upphovsrättsliga skyddet är 

dock i regel inte framtaget för att skydda ett datorprograms funktion utan snarare 

dess  språkliga  uttryck,  vilket  materialiseras  genom ett  datorprograms källkod. 

Frågan som kvarstår är då: Hur skyddas den tekniska funktionen? Med andra ord, 

i  vilken  form  tillhör  ett  datorprogram  det  patenterbara  området  och  därmed 

möjliggör för ett skydd av dess funktion?

6 Ett patenttroll är en person/företag som endast försöker driva in licenspengar genom patent, men inte 
har något intresse av att applicera sitt patent industriellt. Deras intention är att ”stoppa” andra från att 
använda uppfinningen om betalning inte ges. Se http://www.wired.com/opinion/2012/11/google/

7 Direktiv 2009/24/EG om rättsligt skydd för datorprogram
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1.2  Syfte och avgränsning

Syftet  med denna uppsats  är  att  utröna den patenträttsliga synen i  Europa på 

datorrelaterade  uppfinningar,  för  att  klargöra  under  vilka  omständigheter  som 

datorprogram är patenterbara. Frågeställningarna som kommer besvaras är:

– När tillhör ett datorprogram det patenterbara området?

– Hur  ser  uppfinningshöjdsbedömningen  ut  för  datorimplementerade 

uppfinningar?

Uppsatsen kommer endast behandla EPO:s syn på datorrelaterade uppfinningar. 

Därmed  är  det  främst  praxis  från  EPO:s  besvärskammare  som  behandlas. 

Uppsatsen behandlar även till stor del affärsmetoders patenterbarhet men endast i 

den  utsträckning  affärsmetoder  implementerats  i  ett  datorprogram  eller 

datorsystem,  i  övrig  bemärkelse  behandlas  inte  affärsmetoder.  Fokus  för 

uppsatsen  är  den  patenträttsliga  synen  på  datorprogram  och  det  innebär  att 

direktivet om rättsligt skydd för datorprogram, och datorprograms skydd genom 

upphovsrätten, faller utanför ramen för denna uppsats.8

1.3  Metod

Uppsatsen utgår i huvudsak från den rättsdogmatiska metoden, då traditionella 

rättskällor tolkas och systematiseras för att kunna fastställa vad som är gällande 

rätt.  Utgångspunkten  har  varit  att  använda  rättskällor,  praxis,  förarbeten  och 

doktrin i nämnda hierarkiska ordning men på grund av ämnets speciella reglering 

så kommer en stor vägledning tas av andra rättskällor så som EPO:s Guidelines.9

8 Direktiv 2009/24/EG om rättsligt skydd för datorprogram
9 Se 2.1
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1.4  Disposition

Uppsatsen  är  uppdelad  i  tre  huvudkapitel,  där  det  första  behandlar  EPO:s 

betydelse för patent i Sverige och bakgrunden till EPO:s syn på datorrelaterade 

uppfinningar.  I  det  andra  kapitlet  kommer  rättskällorna  som  behandlar 

uppfinningsbegreppet och artikel 52(2) EPC att diskuteras utförligt för att utröna 

när datorprogram är en del av det patenterbara området. Avslutningsvis behandlas 

uppfinningshöjd i det tredje kapitlet. Kapitlet inleds med en redogörelse av de 

allmänna kriterierna för en uppfinnings patenterbarhet, för att därefter smalna av 

och fokusera på uppfinningshöjdsbedömningen för datorrelaterade uppfinningar. 

Uppsatsen avslutas med att kort kommentera den nuvarande rättsliga regleringen.

1.5  Begreppsförklaring

Uppsatsen utgår från den allmänna termen datorprogram i syfte att utröna när ett 

datorprogram  blir  en  uppfinning,  eller  med  andra  ord  en  datorrelaterad 

uppfinning. Det är därför lämpligt att kort förklara vad jag väger in i begreppet 

datorprogram för  att  på  så  vis  undvika  missförstånd.  Datorprogram i  sig  har 

ingen lagdefinition.10 Det i sig är en del av problematiken kring datorprograms 

patenterbarhet och dess plats inom patenträtten, vilket kommer behandlas senare 

i  uppsatsen.  Det  finns  en  vana  i  doktrin  att  dela  upp  datorprogram  i  olika 

begrepp, så som: mjukvara, datorprogram och datorimplementerad uppfinning. 

I  den  uppdelningen  representerar  mjukvaran  endast  själva  källkoden  i  ett 

datorprogram, medan begreppet datorprogram är en kombination av källkoden 

och  maskinkoden  (objektkoden).  Distinktionen  är  inte  av  större  vikt  för 

uppsatsen. Därmed kommer begreppen datorprogram och mjukvara att användas 

synonymt  i  uppsatsen.  Datorimplementerad  uppfinning  är,  enligt  mig,  när  ett 

datorprogram  i  rättslig  mening  tillhör  det  patenterbara  området.  Då  är  ett 

datorprogram, eller mjukvara, en datorimplementerad uppfinning.

10 Se 2.4
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2  EPO och  dess  betydelse  för  patent  på  datorprogram i 

Sverige

2.1  EPO och dess relation till svensk patenträtt

Patent är en nationell angelägenhet, och ett patent gäller alltid i endast ett land.11 

Världspatent existerar inte, vilket leder till att vad som är patenterbart kan variera 

mellan olika länder. För globala aktörer kan det vara problematiskt, särskilt för 

produkter vilka är användbara globalt, såsom datorprogram. Det är en stor fördel 

för globala aktörer på marknaden i  fall  deras patentansökningar blir  bedömda 

likvärdigt i olika länder, i vart fall att reglerna är jämförbara. 

Det  har  därför  arbetats  kontinuerligt  för  att  skapa  ett  tydligare  internationellt 

regelverk.  Diskussioner  om att  införa  ett  världspatent  har  förts.  För  vår  och 

Europas del  har  ett  samarbete funnits  sedan 1973,  då EPC:  European Patent  

Convention kom till  stånd.  Konventionen är inte en EU-institution.  Det är en 

organisation baserad på ett internationellt fördrag, vilket trädde i kraft 1977. EPC 

innehåller artiklarna 1-178, tillämpningsföreskrifter Rules 1-112 samt Guidelines 

for Examination (riktlinjerna).12 Vid tidpunkten för den här texten har EPO 35 

medlemsländer.13

Ett patent utfärdat av EPO är giltigt i Sverige, 11 kap 81 § PL, och merparten av 

patentansökningarna registreras och godkänns hos dem. Det finns således två sätt 

att få ett nationellt patent i Sverige, antingen genom nationell ansökan hos PRV 

eller genom en ansökan via EPO. Båda former är godtagbara och ger samma 

skyddsförutsättningar  i  Sverige.  Ett  resultat  av  Sveriges  tillträde  till 

konventionen.

11 Vid slutskedet av denna uppsats har EU-parlamentet röstat för Europa-patent. Det är oklart hur det 
kommer påverka den nuvarande patent regleringen i EU. 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20121203FCS04313/3/html/Parliament-
approves-EU-unitary-patent-rules

12 Domeij, B, s 15
13 http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html   (2013-02-05)
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EPO är  ett  två-instanssystem.  Den  första  instansen  består  av  granskare  som, 

vanligtvis,  är  ingenjörer.  Den  andra  instansen  består  av  15  stycken 

besvärskammare, de i  sin tur består av två tekniska ledamöter och en jurist.14 

Besvärskammaren har även möjligheten att skicka juridiska frågor till den stora 

besvärskammaren (även EPO:s president har den möjligheten).

Det finns som sagt två skilda system för att erhålla ett patent i Sverige. De två 

olika  sätten  leder  till  att  två  instanserna  kan  bilda  praxis  för  vad  som  är 

patenterbart i Sverige.  Majoriteten av meddelade patent i Sverige är utfärdade av 

EPO och är därmed helt baserade på besvärskamrarnas praxis. Det kan uppfattas 

som problematiskt eftersom svenska domstolar inte är bundna av EPO:s praxis, 

likväl följs  den i  hög utsträckning.15 Ett  motsatt  angreppssätt  kan leda till  ett 

oförutsägbart system med ”forum shopping” till följd.

Det är olämpligt att ha ett system med två konkurrerande domstolar kapabla att 

skapa egen praxis. Resultatet blir att besvärskamrarna i EPO har ett dominerande 

inflytande på bedömning om ett patent ska meddelas av PRV eller upprätthållas 

av svenska domstolar.  Likväl är det inte ett tvång, för nationerna anslutna till 

EPC, att nationell lag och konventionen ska överstämma. Det enda krav för att 

tillträda konventionen finns i Art. 2 st 2 EPC: ”[t]he European patent shall in  

each of the Contracting States för which it is granted, have the effect of and be  

subject to the same conditions as a national patent granted by that State, unless  

otherwise provided in this Convention”.

När nationella domstolar ska bedöma intrång, alternativt ogiltighet, av ett patent 

meddelat  av  EPO  ska  tolkningen  av  frågan  ske  enligt  en  europeisk  norm, 

eftersom det rör sig om en folkrättslig bestämmelse.16 Den naturliga följden blir 

att  anpassa  nationell  rätt  till  att  överensstämma  med  EPC.  Därmed  blir 

konkurrenssituationen,  mellan  de  olika  rättsordningarna,  berikande  för  det 

14 Domeij, B, s 17
15 Levin, M, EPC och nationell patenträtt, särskilt vad gäller datorprogram, s 200 f Jfr Rå 1990 ref 84 

samt NJA 2000 s 497
16 Levin, M, EPC och nationell patenträtt, särskilt vad gäller datorprogram, s 201
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nationella systemet snarare än betungande. Vilket i sin tur kan leda till en mer 

levande rätt, om hänsyn tas till den sammansatta europeiska tolkningen av regler 

som kommit till uttryck genom samarbetet mellan länderna.17 Nackdelen är att 

den nationella rätten kan se sig överkörd av EPO och dess praxis.

Ett  hypotetiskt  exempel  på  relationen  mellan  rättsordningarna  är:  ett 

datorprogram som styr  en  tillverkningsprocess  kan  patenteras  vid  EPO,  men 

denna process går inte att patentera enligt svensk rätt på grund av undantaget från 

patenterbarhet i 1 § 2 st PL. Patentansökan kan då avslås hos PRV, medan samma 

ansökan hos EPO  kan leda till  ett  bifall.  Ett  europeisk patent med giltighet i 

Sverige skulle då meddelas, även om patentet skulle kunna ogiltigförklaras efter 

talan  därom  i  nationell  domstol,  enligt  52  §  PL,  om  de  svenska 

ogiltighetsgrunderna  tillämpades.  Ett  europeiskt  patent  kan  dock  endast 

ogiltigförklaras enligt grunderna i art 138 EPC, vilka tydligt säger att  Art.  52 

EPC ska ge tolkningsunderlaget för det patenterbara området.18 Resultatet blir att 

europeisk praxis gällande art 52 har företräde vid en ogiltighetstalan i nationell 

domstol.  Hade  patentet  däremot  meddelats  av  PRV  hade  de  svenska 

ogiltighetsgrunderna använts och patentet ogiltigförklarats. 

Patenträtten måste således anpassa sig för att inte rättssäkerheten ska påverkas 

negativt.  Detta synsätt  bekräftas även av praxis  i  Sverige.  I  RÅ 1990 ref.  84 

uttalade  Regeringsrätten  att  patentkonventionen  ”[...]motiverar  att  vi  i  vår  

interna  rättstillämpning,  inom  ramen  för  vad  som  är  förenligt  med  vår  

lagstiftning, beaktar den praxis vid tillämpningen av motsvarande bestämmelser  

i  den  europeiska  patentkonventionen som kommer  till  uttryck  genom EPO".19 

Regeringsrättens  uttalande  förstärktes  och  bekräftades  senare  av  högsta 

domstolen i NJA 2000 s. 497. HD uttalade att det dels är önskvärt att nationella 

domstolar  så  långt  som möjligt  anpassar  sig  till  EPO:s  praxis  men  även  att 

anslutning till EPC får som konsekvens att ”[...]tidigare uttalanden i förarbetena 

17 Levin, M, EPC och nationell patenträtt, särskilt vad gäller datorprogram s 203
18 Ibid
19 Rå 1990 ref 84
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till den svenska patentlagstiftningen inte längre kan tillmätas betydelse i den mån  

de strider mot tolkningsprotokollet”.20

2.2  Bestämmelser i EPC som reglerar datorrelaterade uppfinningar

Det tidigare stycket klargör att EPO och EPC är vägledande för hur bedömningen 

av datorrelaterade uppfinningars patenterbarhet ska genomföras. Det är därför av 

vikt att  klargöra vilka artiklar som är relevanta samt vad dessa artiklar säger. 

Artiklarna av störst vikt är art 52-56 då dessa avgör det patenterbara området. 

Artikel 52(1) är den centrala bestämmelsen för patenterbarhet i konventionen.21 

Den statuerar  att  fyra  rekvisit  måste  uppfyllas  för  att  en uppfinning ska bara 

patenterbar. Dessa fyra rekvisit är: den måste vara en  uppfinning, uppfinningen 

måste  vara  industriellt  tillämplig,  den  måste  vara  ny och  därutöver  även  ha 

uppfinningshöjd.  Artiklarna som följer  redogör närmre vad de  fyra  rekvisiten 

innebär.

Artikel  52(2)c  beskriver  vad  som inte  anses  vara  en  uppfinning,  undantagen 

inkluderar  affärsmetoder,  spel men  även  datorprogram.22 Den  säger  dock  att 

följande ”in particular” ska inte anses vara en uppfinning. Artikeln är alltså inte 

uttömmande utan endast illustrativ; det kan nämligen finnas andra områden som 

faller  utanför  det  patenterbara  området.23 Av  störst  vikt  för  min  uppsats  är 

emellertid att datorprogram undantas från det  patenterbara området. En stor del 

av den praxis jag behandlar tillhör dock undantaget för affärsmetoder, men de har 

implementerats med hjälp av ett datorprogram och är därmed användbara för att 

beskriva när ett datorprogram tillhör det patenterbara området.

20 NJA 2000 s 497
21  EPC artikel 52(1): “European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of 

industrial application, which are new and which involve an inventive step.“
22 EPC artikel 52(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.”

23 Rees, D, s 3
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Vid  första  anblick  verkar  det  inte  möjligt  att  patentera  datorprogram  enligt 

konventionen,  men så är inte fallet.  Konventionen begränsar undantagen i  art 

52(2)  genom  art  52(3).  Artikeln  lyder  ”the  provisions  of  paragraph  2  shall  

exclude  patentability  [...]  only  to  the  extent  to  which  a  European  patent  

application  […]  relates  to  such  subject-matter  or  activities  as  such.”24 

Innebörden av begränsningen är att en patentansökan som relaterar till ett icke 

patenterbart  område  som  sådant faller  utanför  det  patenterbara  området. 

Begränsningen är tämligen oklar men leder till att endast patent på datorprogram 

som sådant (as such) undantas från det patenterbara området.25

Artikel 54 konkretiserar vad nyhet är. En uppfinning är ny om den inte är en del 

av  teknikens  ståndpunkt  (”prior  arts”).26 Artiklarna  56  och  57  går  igenom 

uppfinningshöjd  respektive  industriell  tillämplighet.27 En  uppfinning  har 

uppfinningshöjd om en fackman med hänsyn till teknikens ståndpunkt inte finner 

uppfinningen eller lösningen näraliggande.28

Konventionen  i  sig  ger  ingen  större  vägledning  i  om  datorprogram  är 

patenterbara. Det är tydligt att det finns ett  motstånd till att datorprogram ska 

kunna patenteras i och med undantaget i art 52(2). Konventionen  utesluter till 

och  med  datorprogram  som  sådana.  Det  är  alltså  av  vikt  att  avgöra  vad 

innebörden  av  som  sådana är,  men  även  att  utröna  motivet  bakom 

undantagsregeln,  för  att  därefter  kunna  avgöra  när  ett  datorprogram  är  en 

uppfinning tillhörande det patenterbara området.

2.3  Tillkomsten av artikel 52(2) och (3) EPC

Värdet  av  bakgrunden  och  förarbetena  till  EPC  kan  anses  vara  av  lågt 

24 Art 52(3) EPC
25 Se 3.2 
26 Teknikens ståndpunkt se 4.2, för nyhet se 4.4
27 Industriellt tillämplig se 4.1 Uppfinningshöjd se 4.5
28 I EPC används det engelska ordet ”obvious” medan på svenska används termen näraliggande, i min 

mening är det en viss skillnad på orden men användningen bör likväl vara den samma. näraliggande 
ska inte ses som ett mindre steg än ”obvious”. 
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rättskällevärde eftersom det är en konvention, likväl ger det en viss vägledning 

till  synen  på  datorprogram  och  dess  patenterbarhet.  Det  är  även  vanligt 

förekommande  att  EPO:s  besvärskammare  refererar  till  förarbetena  till 

konventionen i deras avgöranden.29 Följaktligen är det relevant att börja i dess 

historik.

Konventionen trädde, som tidigare sagt, i kraft 7 oktober 1977, arbetet med att 

framställa  konventionen  påbörjades  dock  redan  1959.  Vid  framtagandet  av 

konventionen  innehöll  de  första  utkastet  inga  undantag  från  det  patenterbara 

området. Detta ändrades 1965 på förslag av nationerna Tyskland och Holland.

Deras  förslag  bestod  i  en  bifogad  lista  med  ämnesområden  som  inte  bör 

inkluderas i det patenterbara området. Listan innehöll “scientific knowledge and 

theories  as  such,  mere  discovery  of  substances  occurring  in  nature,  purely  

aesthetic creations, financial or accounting methods, rules for playing games or  

other systems, insofar as they are of purely abstract nature, methods of therapy,  

including diagnostic methods”, förslaget blev inkluderat i det följande utkastet av 

konventionen.30

Frågan om datorprogram och mjukvarupatent berördes först vid en samling 1970, 

när ovannämnt förslag fördes in i det aktuella utkastet.31 Att exkludera somliga 

föremål från patenterbarhet i konventionen började i och med detta utkast. Det 

var däremot inte möjligt vid tillfället för parterna att finna samförstånd om att 

inkludera  datorprogram  i  undantagen.  Istället  dröjde  det  till  1971  vid 

diskussionerna kring EPC:s relation till  Patent Cooperation Treaty (PCT).32 Vid 

det här tillfället valde parterna att införa ett undantag för datorprogram i EPC för 

att  på så vis få konventionen att reflektera innehållet i PCT, vilken innehöll ett  

undantag  för  datorprogram.33 Av  den  anledningen  infördes  ett  undantag  för 

29 Hansen, K G, s 177
30 Hansen, K G, s 177
31 Ibid
32 Ibid
33 Ibid fotnot 12, ”PCT uteslöt inte patent på datorprogram, konventionen undantog endast prövningen  

av datorprograms patenterbarhet i den mån prövningsmyndigheten inte är utrustad för att utföra en  
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datorprogram för första gången i konventionen.

Vid de följande diskussionerna ansåg de brittiska delegaterna att datorprogram 

ska  undantas  från  det  patenterbara  området,  men  de  ansåg  dessutom  att  en 

definition av begreppet borde tas fram.34 Arbetsgruppen var dock av annan åsikt 

och ville  inte  definiera begreppet.  Deras intention var  istället  att  skapa breda 

riktlinjer  och  på  så  vis  reservera  tolkningen  av  konventionen  till 

besvärskamrarna, samt de nationella domstolar.35 Arbetsgruppen var likväl helt 

överens med parterna om att datorprogram bör exkluderas från det patenterbara 

området.

Beslutet ledde till flertalet protester från olika intressegrupper. Intressegrupperna 

ansåg att  det fanns speciella omständigheter när ämnesområden på listan över 

undantag från det patenterbara området mycket väl kunde patenteras, och ansåg 

därmed att artikeln borde tas bort (nuvarande 52(2)).36 Klagomålen föll dock på 

döva öron för stunden och artikeln fick den föreslagna lydelsen.

Det  var  först  vid  den  efterföljande  konferensen  som  skedde  1973,  när 

konventionen  kom  till  stånd,  som  artikel  53(3)  kom  till.  Artikeln  fick  sin 

nuvarande utformning efter att Tyskland ansåg att lydelsen av artikel 52(2) kunde 

leda till att ämnesområden innanför undantagen i artikeln kunde ges en för bred 

tolkning och därmed påverka vad som faller utanför det patenterbara området i en 

för  hög  utsträckning.37 Med  andra  ord  ska  datorprogram  inte  behandlas 

annorlunda än andra undantagna fenomen, t.ex. affärsmetoder, i samma artikel.38

Den 29 november 2000 påbörjades en nio dagar lång konferens där EPC skulle 

uppdateras. Syftet var att kodifiera den praxis som hade utvecklats av EPO samt 

sådan granskning.”  
34 Hansen, K G, s 178, Jfr Ballardini, R, s 564 – Enligt Ballardini var de brittiska delegaterna 

motståndare till att undanta datorprogram från det patenterbara området.
35 Ibid
36 Prepartory doc. BR/169/72 föremål 11 och 25
37 Hansen, K G, s 178
38 Ibid
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att harmonisera EPC och TRIPS-avtalets art 27.39 Det fanns förhoppningar om att 

förbudet mot datorprogram som sådana skulle falla bort, då det låg som förslag i 

Basic proposal.40 Konferensen ledde emellertid inte till att undantaget för dator-

program som sådana togs bort, vilket framgår av Act revising the Convention on 

the Grant of European Patents.41 En annan viktig ändring av EPC kom till stånd 

under konferensen nämligen att ”in the field of technology” lades till i art 52(1) 

för att på så vis harmonisera vad som är patenterbart enligt TRIPS och EPC. Art 

27 i TRIPS säger att patent ska ges till  alla uppfinningar oavsett om det gäller 

produkter eller metoder inom alla teknikområden.

Historiken och diskussionerna kring konventionen ger inget klart svar till varför 

datorprogram  är  undantagna  från  det  patenterbara  området.  Likväl  ger 

förarbetena en viss insikt.  Som sådan klausulen i artikel 52(3) är inte specifikt 

framtagen för datorprogram. Den är snarare framtagen för att undantagen inte ska 

tolkas  för  strikt  och  därmed  helt  utesluta  ämnesområden  på  listan  från 

patenterbarhet. Klausulen är likafullt tillämplig på datorprogram, så väl som de 

andra ämnesområdena i 52(2). Det innebär att det finns omständigheter när ett 

datorprogram  kan  undslippa  undantaget  och  därmed  falla  innanför  det 

patenterbara området. Syftet med undantaget i art 52(3) är att säkerställa en inte 

för strikt tolkning av art 52(2). Det går även att utläsa att det var olämpligt att 

definiera  datorprogram,  vilket  leder  till  en  grad  av  flexibilitet  för  rätten  att 

utvecklas i takt med tekniken, snarare än att hindra en framtida utveckling av 

rätten.

2.3.1  Datorprogram som sådan
Konventionen hade vid sitt första utförande inte någon hänvisning till teknologi 

eller  teknisk  karaktär,  ändock  så  krävdes  det  att  en  uppfinning  har  teknisk 

karaktär även enligt dåtidens konvention.42 Det följer av en långtgående tradition 

39  http://www.european-patent-office.org/epo/dipl_conf/index.htm i folkmun kallad EPC 2000
40 NIR 2001 3 s 358
41 NIR 2001 3 s 358
42 Se Josefsson, P, s 1, Jfr Pila, J, s 17. Dagens art 52(1) säger ”in the field of technology” vilket lades till 

vid EPC 2000. Ett tydligt tecken på att teknisk karaktär krävs.
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inom  patenträtten  att  uppfinningar  måste  göra  ett  tekniskt  bidrag  till 

utvecklingen.43 Det  framgår  även  av  de  regler  som  ackompanjerade 

konventionen. Reglerna har inte samma status som artiklarna men är likväl en del 

av konventionen och de har haft  samma lydelse sedan 1977.44 Reglerna säger 

”Rule 27(1): The description shall [...] specify the technical field [...] Rule 27(c):  

[...] disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem  

[...] and its solution can be understood,[...] Rule 29(1): The claims shall define  

the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the  

invention[...]”. Det är således tydligt att ett krav på tekniskt bidrag eller karaktär 

krävs enligt EPC och EPO.45

De införda undantagen i  konventionen består  främst  av exempel  på  abstrakta 

idéer och ren tankeverksamhet;  det är generellt  ämnen som faller utanför den 

tekniska  sfären.  Datorprogram  ansågs,  vid  tiden,  endast  vara  exempel  på 

algoritmer eller matematiska formler i ett annat utförande, medan källkoden i sig 

är  skyddad  genom  upphovsrätt  och  jämställs  med  skönlitterär  text.46 Genom 

införandet av 52(2) likställer konventionen datorprogram med abstrakt tänkande 

snarare än ett ämnesområde med ett tekniskt bidrag till utvecklingen. Undantaget 

i artikel 52(3) däremot innebär att  endast datorprogram som sådana är till  sin 

natur abstrakta och kan undantas från det patenterbara området.

Det innebär att om ett datorprogram har en teknisk karaktär så borde det anses 

som en uppfinning förutsatt att alla andra kriterier är uppfyllda. Dessutom, enligt 

den första versionen av EPO:s riktlinjer, ansågs mjukvara eller datorprogram vara 

en skiljd komponent som lätt kunde separeras från själva hårdvaran och därmed 

skiljas  från det  patenterbara området.47 Genom den tekniska utvecklingen och 

43 Josefsson, P,  s 56
44 Rees, D, s 4
45 Rees, D, s 4, Jfr Pila, J s 18 – Pila anser att reglerna endast säger att en beskrivning ska bestå av 

tekniska särdrag vilket inte nödvändigtvis är samma som att uppfnningen i sig måste ha tekniskt 
karaktär. Det är likväl tydligt att EPO anser att en uppfinning måste ha teknisk karaktär, måhända är 
argumentationen kring reglernas lydelse inte ett tillräckligt övertygande argument men EPO:s 
ståndpunkt är att teknisk karaktär krävs.

46 Josefsson, P,  s 58
47 Ballardini, R, s 564
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teknikens evolution har gränsen mellan mjuk- och hårdvara tunnats ut. Trots att 

datorprogram som sådana fortfarande inte är patenterbara har gränsen mellan det 

tillåtna och uteslutna blivit svårare att urskilja för datorprogram.48

Ett datorprogram med en teknisk karaktär är inte ett datorprogram som sådant. 

Finns en teknisk karaktär kan ett datorprogram patenteras.

2.4  Vad  är  ett  datorprogram  och  hur  skiljer  det  sig  från  andra 

uppfinningar?

Arbetsgruppen, vilka hade hand om utformningen av konventionen, drog sig från 

att definiera begreppet datorprogram.49 Det är fullt förståeligt att arbetsgruppen 

inte ville göra konventionen för specifik, ju mer avgränsad den är, desto svårare 

är det för individuella medlemsländer att enas om innehållet. Dessvärre försvåras 

tillämpligheten av konventionen av att inte heller datorprogram som sådant har 

en definition.  Följden blir  att  begreppets  omfattning är väldigt  diffust.  Det är 

därför av vikt att försöka definiera vad ett datorprogram är för att kunna förstå 

vad som är patenterbart, eftersom datorprogram som sådana är exkluderade från 

det patenterbara området.

Datorprogram har ingen fast definition och kan variera i olika rättsordningar. I 

Sverige finns ingen fast lagdefinition, även om begreppet diskuteras i förarbetena 

till upphovsrättslagen.50 En vanligt förekommande definition av datorprogram är 

en myntad av WIPO.51 Enligt  den är ett  datorprogram:  ”a set  of  instructions  

capable,  when  incorporated  in  a  machine-readable  medium,  of  causing  a  

machine  having  information-processing  capabilities,  to  indicate,  perform  or  

achieve  a  particular  function,  task  or  result”52 Definitionen  sammanfattar 

48 Ibid
49 Se 2.3
50 Se  prop 1988/89:85 s 28
51 WIPO, World intellectual property organization. www.wipo.int
52 Section 1 (i) of the Model Provisions.
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datorprograms natur, att dessa är både statiska, som skrivna instruktioner, men 

även dynamiska när de via ett medium kan påverka sin omgivning.53 Skillnaden 

ligger i den statiska källkoden och den dynamiska objektkoden.

Ett datorprogram består således i två delar. Ett datorprogram av en källkod. Den 

anger vad ett datorprogram ska göra och hur det ska åstadkomma sin uppgift. 

Källkoden är  skriven i  ett  programmeringsspråk  ofta  högnivåspråk,  som t.ex. 

Java eller C+. Programmeringsspråken kan liknas vid vanliga språk. De är ett sätt 

att skriva, skapat så förståelsen av vad programmet gör kan utläsas enkelt genom 

att  titta  på  koden.  Den  andra  delen  av  ett  datorprogram  är  objektkoden. 

Objektkoden,  som  även  kallas  maskinkod,  kompilerar  eller  tolkar  källkoden 

vilket  resulterar  i  att  den  kan exekveras.  Det  är  maskinkoden som är  länken 

mellan hårdvaran och källkoden. Den ena (källkoden) är statisk och består endast 

av  text.  Den  andra  (objektkoden)  är  dynamisk  eftersom  elektriska  impulser 

uppstår genom dess kommunikation med hårdvaran.

Källkoden  blir  instruktioner  för  en  metod,  eller  metoder,  som ska  utföras  av 

datorn. Metoden beskrivs ofta i samband med mjukvara som ”algoritmer”, och 

att dessa ”algoritmer” kan likställas med sin matematiska motsvarighet. Vilket 

kan anses som sant då de uppfyller kraven för en matematisk algoritm, men det 

stämmer inte eftersom källkoden inte endast innehåller matematiska steg, utan 

även instruktioner eller krav som datorprogrammet ska utföra, och för datorn har 

det inget att göra med matematiska uträkningar.54

Det är även värt  att  nämna att  all  mjukvara kan,  principiellt,  implementeras i 

fasta kretsar och på så vis vara hårdvara.55 Det är dock både billigare och mer 

praktiskt att använda standardiserat språk och befintliga operativsystem istället 

för att implementera allt i fasta kretsar. Implementering i fasta kretsar är både 

dyrare och mer omständligt. Det försvårar även möjligheten att uppdatera och 

53 Hansen, K G, s 179
54 Hansen, K G, s 180
55 EPO Guidelines G - C IV - 2.3.6.
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ändra i funktionerna vilka programmet ska utföra. Att producera mjukvara är idag 

ofta  ett  ekonomiskt  lämpligare  tillvägagångssätt  än  att  försöka  uppnå  samma 

effekt med hårdvara.56

Enligt  mig  är  datorprogram  att  anses  som  tekniska  och  tillhörande  till  ett 

teknikområde  eftersom  datorprogram  inte  endast  är  abstrakta  utan  även 

innehåller instruktioner vilka påverkar dess omgivning. Att själva påverkan sker 

inne i en dator eller i ett annat liknande medium bör inte i sig leda till att hela 

processen  är  abstrakt.  Datorprogram  är,  enligt  mig,  att  anses  som  ett  eget 

teknikområde  idag,  och  detta  teknikområde  har  en  stor  påverkan  på  vårat 

samhälle.  Något  med  en  stor  påverkan,  kombinerat  med  en  enorm  global 

omsättning bör kunna skyddas. Frågan är under vilka former tillåts datorprogram 

att skyddas och vilka grunder måste uppfyllas för att skyddet ska ges? När är det 

endast ett datorprogram som sådant, berövat på all teknisk karaktär?

56 Hansen, K G, s 181
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3  Det första steget - vad är en uppfinning enligt EPO

3.1  Inledning

Det  är  tydligt  att  EPO  påverkar  vad  som  är  patenterbart  i  Sverige,  i  lika 

högutsträckning som svensk praxis. EPC innehåller som tidigare sagt, förutom 

huvudartikeln  52(1),  ett  undantag  från  patenterbarhet  i  artikel  52(2)  gällande 

datorprogram.  Konventionen  innehåller  definitioner  för  nyhet,  industriell 

tillämplighet  samt  uppfinningshöjd.  Den  innehåller  dock  ingen  definition  för 

”uppfinning” i sig. Det framgår emellertid i patenträttens tradition, likväl som i 

konventionens regler, att en uppfinning måste vara teknisk.57 Datorprogram som 

sådana är  således  undantagna från patenterbarhet  eftersom de inte  anses  vara 

tekniska. Varken reglerna eller riktlinjerna till EPC förklarar varför datorprogram 

som sådana är uteslutna. Det största problemet ligger därför i att avgöra när och 

under  vilka  förutsättningar  en  uppfinning  besitter  tekniska  egenskaper  och 

funktioner.58 Har ett datorprogram dessa egenskaper och funktioner bör det inte 

anses som ett datorprogram som sådant. Klarhet till frågan kan endast fås genom 

EPO:s praxis för datorrelaterade uppfinningar.

3.2  Vad är teknisk i relation till datorprogram?

Patenterbara uppfinningar måste ha en teknisk natur. Att beskriva och identifiera 

en teknisk natur, eller effekt, för ett datorprogram låter inte svårt, och är lätt i  

teorin. Det kan t.ex. finnas tekniska element i apparaten eller systemet som kör 

programmet.  En  dator  i  sig  är  teknisk,  och  ett  datorprogram  kan  utföra  en 

process, där själva processen är teknisk. Det går t.o.m. att finna i ett minne eller 

en diskett innehållande programmet. Att identifiera ett  datorprograms tekniska 

natur är dock svårare i praktiken än i teorin, då ett datorprogram i sig besitter en 

abstrakt  natur.  Datorprograms  dualistiska  natur,  med  det  menar  jag  att 

57 Se 2.3
58 Ballardini, R, s 569 ff
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datorprogram är både text och utförande, bidrar även den till att datorprogram är 

svåra  att  kategorisera.  Själva  texten,  alltså  koden,  är  i  sig  inte  teknisk. 

Exekveringen, själva utförandet, är också i hög grad abstrakt, även om den kan 

leda till ett tekniskt resultat.59

Problemet blir tydligare om datorprogram ställs sida vid sida med ”traditionella” 

uppfinningar, sådana uppfinningar som patentsystemet är skapat för att skydda. 

En traditionell uppfinning implementeras ofta fysiskt, och de har materiella och 

konkreta delar där funktionen är lätt  att  förstå även för någon som inte är en 

fackman.60 Ett  datorprogram  däremot  har  sällan  någon  fysisk  representation, 

eftersom dess delar eller resultat inte är materiella. Det är således svårare att se 

ett datorprograms tekniska tillämplighet och kräver mer tolkning för att se om det 

är en patenterbar uppfinning eller ett datorprogram som sådant.

3.3  EPO:s syn på datorprogram och teknisk karaktär

Trots  utformningen  av  artikel  52(2)  och  undantaget  för  datorprogram  är 

patentansökningar  för  datorprogram  vanligt  förekommande  hos  EPO. 

Datorprogram  stod  för  runt  6%  av  den  totala  ansökningsmängden  hos  EPO 

2004.61 Enligt ett statistiskt underlag från 2004 fanns redan då uppskattningsvis 

20-30000 europeiska patent för datorimplementerade uppfinningar.62 Siffrorna är 

dessvärre  gamla  men  det  är  nog  rimligt  att  anta  att  det  finns  långt  fler 

ansökningar gällande datorrelaterade uppfinningar idag, än det fanns 2004.

Den stora mängden ansökningar har lett till att frågan om vad som faller utanför 

undantaget,  för  datorprogram som sådana,  har,  vid  flera  tillfällen,  berörts  av 

besvärskamrarna. De senaste trettio åren har flera olika rättsfall försökt definiera 

vad som är  en uppfinning,  gällande datorprogram.  Likväl  har  termen teknisk 

59 Samuelson, P s 3
60 Ballardini, R, s 563 ff
61 Ballardini, R, 564 ff
62 http://eupat.ffii.org/patents/
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karaktär varit svår att precisera.63 Praxis från besvärskamrarna har även ansetts 

som godtycklig och ibland motstridig.64

Praxis visar att uppfinningar kan ha teknisk karaktär om den innehåller en teknisk 

effekt (1). Det är dock inte det enda sättet för datorrelaterade uppfinningar att 

uppnå teknisk karaktär. Teknisk karaktär kan även uppstå genom att ett teknisk 

problem löses (2), att tekniska medel används för lösningen (3), eller genom att 

uppfinnaren  har  gjort  tekniska  överväganden  och  att  dessa  överväganden 

reflekteras i uppfinningen (4).65

Jag  har  valt  att  dela  upp  praxis  i  dessa  fem  delar.  Den  femte  delen  är 

ursprungssynen på teknisk karaktär och tas med eftersom den har bäring på hur 

uppfinningshöjd  avgörs  idag.  De  delar  som  följt  kronologiskt  genom 

utvecklingen  av  praxis  inleder.66 Dessa  tre  olika  delar  om vad som utgör  en 

uppfinning är tekniskt bidrag, teknisk effekt samt any hardware (tekniska medel). 

Därefter kommer jag att komplettera med ytterligare rättsfall för att fånga in vad 

som utgör tekniskt karaktär i relation till datorprogram.

3.3.1  Tekniskt bidrag-principen

Möjligheten  att  patentera  datorprogram öppnades  efter  det  så  kallade  Vicom-

avgörandet.67 Målet behandlar en uppfinning som relaterar till ett förfarande för 

att bearbeta digitala bilder. Patentkravet gällde en metod där bildkvaliteten kunde 

förfinas  på  ett  snabbare  sätt  än  vad  som  tidigare  var  möjligt.  Uppfinningen 

medgav att  antalet  beräkningar reducerades genom att  mindre delar  av bilden 

väljs ut och identifierar återkommande fel som därefter korrigeras i hela bilden. 

Patentkravet  innehöll  ett  metodkrav  på  processen  som  ägde  rum  när 

datorprogrammet kördes samt ett systemkrav på den programmerade datorn som 

63 Ballardini, R, s 564 ff
64 G 3/08
65 Hansen, K G, s 191
66 Balardini, R, s 565 ff
67 T 208/84
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genomförde metoden.

EPO:s besvärskammare tog först ställning till om metodkravet skulle anses som 

en matematisk metod  som sådan enligt  52(2).  Besvärskammaren ansåg att  en 

matematisk metod är endast ett abstrakt koncept som beskriver en siffermässig 

funktion, och om en sådan funktion utförs på en fysisk enhet och resulterar i en 

fysisk förändring i den enheten, då är det inte en matematisk metod som sådan.68 

Därefter behandlade besvärskammaren om datorprogrammet skulle anses vara ett 

datorprogram  som  sådant eller  om  det  var  en  uppfinning  enligt  52(1). 

Bildarbetningen  ansågs  vara  en  ”real  world  acitivty”  i  ett  konkret  tekniskt 

sammanhang,  trots  att  input och  output endast  var  digital  information.69 

Besvärskammaren slog även fast att: ”[a]n 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”70 

Det  räckte  således  att  datorprogrammet  var  snabbare  gentemot  det  tidigare 

förfarandet  för  att  ett  tekniskt  bidrag  (technical  contribution)  ska  tillkomma 

teknikens  ståndpunkt,  och  därmed  vara  del  av  det  patenterbara  området. 

Besvärskammaren konstaterade att det vore ologiskt att ge skydd till en teknisk 

process som kontrolleras av en programmerad dator men inte själva datorn när 

den används som medium för att utföra kontrollen.71 Den här  bidragsprincipen 

upprätthölls  i  senare  avgöranden.72 Bidragsprincipen  har  tydliga  brister  vilket 

ledde till att EPO:s besvärskammare i senare avgöranden frångått den.

68 Ibid punkt 6
69 Gozzo, G, s 222, Jfr Domeij, B, s 63
70 T 208/84 punkt 16
71 Ibid
72 Koch & Sterzel T 0026/86, i målet konstaterades även att det inte är relevant när den tekniska effekten 

uppstår, det är bara av vikt om den faktiskt uppstår. Den så kallade ”helheltsprincipen”. Vid 
bedömningen om tekniskt bidrag kan alltså både tekniska och icke tekniska aspekter vägas in för att 
avgöra om det finns något bidrag till teknikens ståndpunkt.
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Dessa brister ligger i metoden som används för att avgöra om ett datorprogram är 

en del av det patenterbara området. 

Det  första  som måste  avgöras  är  i  fall  det  finns  något  bidrag  till  teknikens 

ståndpunkt. Med andra ord, det måste först bedömas om uppfinningshöjd finns, 

för  att  därefter  konstatera  att  det  är  en  uppfinning,  eftersom  det  finns 

uppfinningshöjd.73 Det tillvägagångssättet är ologiskt, enligt dels konventionen, 

men även reglerna till konventionen som båda säger att först ska det avgöras om 

det  är  en  uppfinning,  för  att  därefter  avgöra  om  uppfinningen  är  ny,  har 

uppfinningshöjd  och  är  industriellt  tillämplig.  Tillämpas  bidragsprincipen  så 

försvinner syftet med undantaget i 52(2), eftersom oavsett formen av uppfinning 

så måste en bedömning om uppfinningshöjd göras, för att på så vis veta om det är 

en uppfinning. Likväl är Vicom-avgörandet viktigt då det reflekterar synen på om 

datorprogram är patenterbara, vad som avgör när ett datorprogram har tillräckliga 

tekniska  egenskaper  för  att  vara  patenterbart  har  däremot  ändrats.  EPO  har 

numera övergått till vad som kallas för teknisk effekt-principen.

3.3.2  Tekniskt effekt-principen

En  ny  syn  på  när  datorprogram  kan  inkluderas  i  det  patenterbara  området 

myntades i två viktiga fall som båda berörde företaget IBM. I IBM I74 och IBM 

II75 uttalar  sig  besvärskammaren  i  principiella  termer  rörande  vad  teknisk 

karaktär innebär. IBM II tar tydligt avstånd från den tidigare bidragsprincipen 

genom att  konstatera:  ”[d]etermining the  technical  contrubution  an invention  

achieves  with  respect  to  the  prior  art  is  therefore  more  appropriate  for  the  

purpose of examning novelty and inventive step than for deciding on possible  

exclusion under Article 52(2) and (3).”76 Bidragsprincipen försvinner således från 

prövningen  om  det  är  en  uppfinning  enligt  52(2)  och  tillämpas  istället  vid 

73 Ballardini, R, s 566
74 T 0935/97
75 T 1173/97
76 T 1173/97 punkt 8
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prövningen av nyhet och uppfinningshöjd.77

I  IBM  II  säger  EPO  att  grunden  för  att  avgöra  vad  som  inkluderas  i  det 

patenterbara området är baserat på vad som utgör ett datorprogram som sådant.78 

Det är alltså begreppet som sådant som berörs. Besvärskammare konstaterar att 

ett datorprogram måste ha teknisk karaktär för att kunna patenteras, och en sådan 

teknisk karaktär kan inte fås genom att enbart vara ett program för datorer.79 

De  fortsätter  att  konstatera  att  fysiska  modifikationer  på  hårdvaran,  t.ex. 

elektriska  signaler,  som  härstammar  från  exekveringen  av  instruktioner  från 

datorprogrammet kan inte i sig ge tillräcklig teknisk karaktär.80 Ett datorprogram 

har därmed inte tillräcklig teknisk effekt vid exekvering om den tekniska effekten 

är en gemensam funktion för alla datorprogram som körs på en dator; då är det  

att  anse som ett  datorprogram  som sådant.  Det krävs enligt  EPO en ”further 

effect” än den sedvanliga interaktionen mellan ett  program och dess hårdvara. 

Denna effekt uppnås om datorprogrammet har en teknisk karaktär eller leder till 

att  mjukvaran  löser  ett  tekniskt  problem i  hårdvaran.81 Först  då  kan  ett 

datorprogram anses vara en uppfinning som tillhör det patenterbara området.

I och med avgörandet av ytterligare teknisk effekt har besvärskammaren infört en 

ny  form  av  krav  som  inte  finns  för  traditionella  uppfinningar.82 Regeln  har 

förmodligen tillkommit eftersom besvärskammaren känt ett behov av att tillämpa 

undantaget i artikel 52(2), i och med att begreppet ”datorprogram som sådant” 

finns måste det även finnas en skillnad mellan som sådant och en uppfinning i art 

52(1), annars uppfyller undantaget inget syfte. Därav skapas  tekniskt karaktär-

principen för att legitimera artikel 52(2).

Den här  lösningen skapar  nya definitionsproblem för  vad som anses  vara  en 

77 Se 4.6
78 T 0935/97 punkt 4.2
79 Ibid punkt 6.1
80 Ibid punkt 6.2
81 Ibid punkt 6.4
82 Hansen, K G, s 192
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uppfinning,  något  som besvärskammaren  försöker  lösa  i  vad  som kallas  any 

hardware approach. Här väljer besvärskamrarna att tillämpa en lösning vilken 

ger ett vidare uppfinningsbegrepp medan själva huvudprövningen faller på frågan 

om uppfinningshöjd.83

3.3.3  Tekniska medel - any hardware approach

Praxis från EPO:s besvärskammare tog ytterligare en vändning under 2000-talet. 

Vändningen har resulterat i fler frågor om vad som utgör  tekniskt i relation till 

datorprogram.  Frågorna  uppstår  på  grund  av  skillnader  och  likheter  i  tre 

avgöranden och dess relation till  tidigare praxis. Avgörandena kallas i engelsk 

doktrin för ”the trio”. De tre avgörandena har skapat en del kontrovers rörande 

undantagen i artikel 52(2).84 Det första avgörandet är Pension Benefit-avgörandet 

(PBS) från 2000.85 Målet relaterar till patent på affärsmetoder men aktualiserar 

likväl  artikel  52(2),  och  därmed  är  målet  relevant  även  för  definitionen  av 

tekniskt i relation till datorrelaterade uppfinningar. 

Pension  Benefit-målet  rör  en  uppfinning  som utgörs  av  ett  datorsystem med 

vilket en arbetsgivare kan beräkna vilka pensionsavsättningar som behöver göras. 

Kraven  består  av  en  beräkningsmetod  (metodkrav)  och  en  dator  som  är 

programmerad att utföra beräkningen (produktkrav). PBS börjar med att bekräfta 

tidigare  avgörandens  syn  på  teknisk  karaktär samt  avvisa  metodkravet  som 

patenterbart,  då det  ansågs falla  inom art  52(2)  och vara en affärsmetod  som 

sådan.  Däremot  avviker  besvärskammaren  därefter  från  tidigare  avgöranden 

genom att inte kräva någon teknisk effekt. Besvärskammaren sa:

”In the board's view a computer system suitably programmed for use in a particular field, even  

if that is the field of business and economy, has the character of a concrete apparatus in the  

sense of a physical entity, man-made for a utilitarian purpose and is thus an invention within  

the  meaning of  Article  52(1)  EPC.  This  distinction  with  regard  to  patentability  between a  

83 Hansson, K G, s 192 Jfr Rees, D, s 8 – Han beskriver lösningen som ”an ugly idea” 
84 Lord Jakob - frågor till EPO G 3/08
85 T 0931/95
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method for doing business and an apparatus suited to perform such a method is justified in the  

light of the wording of Article 52(2)(c) EPC, according to which "schemes, rules and methods"  

are  nonpatentable  categories  in  the  field  of  economy  and  business,  but  the  category  of  

"apparatus" in the sense of "physical entity" or "product" is not mentioned in Article 52(2)  

EPC. This means that, if a claim is directed to such an entity, the formal category of such a  

claim does in fact imply physical features of the claimed subject-matter which may qualify as  

technical features of the invention concerned and thus be relevant for its patentability.

Therefore the board concludes that: An apparatus constituting a physical entity or concrete  

product suitable for performing or supporting an economic activity, is an invention within the  

meaning of Article 52(1) EPC.”86

Innebörden av citatet är att en dator, programmerad att utföra en icke patenterbar 

metod,  kan tillhöra det  patenterbara området,  eftersom det är en apparat  eller 

produkt. Det är alltså tillräckligt att datorn är ett fysiskt föremål för att undgå 

undantaget i art 52(2). Här krävdes alltså ingen teknisk effekt som sådan. Istället 

”lånar” uppfinning teknisk karaktär från hårdvaran i uppfinningen.

Avgörandet  bekräftades  av  det  följande  Hitachi-avgörandet.87 Målet  gällde  en 

automatisk  auktionsmetod  som  utfördes  av  ett  datorsystem.  Patentkravet 

omfattade  datorordningen  samt  själva  metoden,  en  produkt  och  en  metod. 

Besvärskammaren  konstaterade  först  att  bidragsprincipen hade  övergivits  av 

tidigare  rättsfall  och  ansetts  vara  mindre  lämpligt  för  att  bestämma  om  en 

uppfinning faller innanför det patenterbara området. Besvärskammaren citerade 

både PBS samt IBM och anförde därefter att:

”Therefore, taking into account both that a mix of technichal and non-technical features may be  

regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC and that prior art should be  

considered when deciding whether claimed subject-matter is such an invention, a compelling  

reason for not refusing under Article 52(2) EPC subject-matter consisting of technical and non-

technical features is simply that the technical features may in themselves turn out to fulfil all  

requirements of Article 52(1) EPC.”88

86 T 0931/95 punkt 5
87 T 258/03
88 Ibid punkt 3.5
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I  Hitachi-avgörandet tillämpas därmed  helhetsprincipen vilket innebär att både 

metodkravet och produktkravet kan leda till att uppfinning har teknisk karaktär.89 

Avgörandet skiljer sig från PBS i den delen.

Slutsatserna som dras  från besvärskammarens praxis  stöds  av de nu gällande 

riktlinjerna.90 Dessa  säger  att  vid  bedömningen  om en  uppfinning  tillhör  det 

patenterbara området ska en helhetssyn användas för att avgöra om uppfinning i 

sig har teknisk karaktär. Vilken kategori av patentkrav som används ska förbises 

vid avgörandet, eftersom det inte är relevant vid avgörandet om uppfinning är 

teknisk i sig.91 En helhetssyn är då bättre lämpad, i enlighet med Hitachi.

Besvärskammaren  fortsätter  med  att  konstatera:  ”board  holds  that,  [...]  the  

apparatus of claim 3 is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC  

since it comprises clearly technical features such as a "server computer", "client  

computers" and a "network".92 Ett datorsystem som utför en metod faller således, 

helt i enlighet med PBS, inom det patenterbara området och faller inte innanför 

undantagen i artikel 52(2), eftersom den består av tekniska funktioner så som, 

nätverk,  server  och  dator.93 Avgörandet  är  en  tydlig  avvikelse  från  tekniskt  

bidrag-princpen då den uttryckligen bekräftar att en dator som är programmerad 

att utföra en affärsmetod är varken ett datorprogram eller en affärsmetod  som 

sådan trots  att  uppfinningen  inte  gör  något  tekniskt  bidrag  till  teknikens 

ståndpunkt.94

Det sista avgörandet i trilogin är Microsoft-avgörandet.95 Det är främst detta fall 

89 Se citatet ovan.
90 Guidlines G – C II - 2
91 Guidelines G – C II - 3.6
92 T 258/03 punkt 3.7
93 Ibid punkt 3.7
94 Gozzo, G, s 225; målet skiljde sig dock på en punkt, nämligen att i Hitachi kunde besvärskammare 

även tillåta metoden som sådan, som en del av det patenterbara området, medan i PBS så föll metoden 
utanför medan produkten i sig var innanför. I Hitachi räcker det nog att metoden i sig har teknisk 
karaktär.

95 T 424/03
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som lett till oklarheter i den internationella doktrinen.96 I Microsoft-avgörandet 

slås det fast att om ett metodkrav innehåller en programmerad dator, då är det 

inte att anses som ett datorprogram som sådant. Besvärskammaren resonerade så 

här:  ”[...]  [A]  method  implemented  in  a  computer  system represents  a  sequence  of  steps  

actually  performed  and  achieving  an  effect,  and  not  a  sequence  of  computer-executable  

instructions (i.e. a computer program) which just have the potential of achieving such an effect  

when loaded into, and run on, a computer. Thus, the Board holds that the claim category of a  

computer-implemented method is distinguished from that of a computer program.”97

Därefter applicerades resonemanget på det aktuella fallet genom att konstatera att 

en affärsmetod som utförs genom ett datorprogram har teknisk karaktär, eftersom 

det relaterar till ett datorläsbart medium, med andra ord en teknisk produkt som 

innefattar ett datorprogram. Det är helt i överensstämmelse med  Hitachi-målet. 

Besvärskammaren  stannade  inte  där  utan  fortsatte  med  att  konstatera:  ”the 

computer  executable  instructions  have the  pontential  of  achieving the  above-

mentioned further  technical  effect  of  enhancing the  internal  operation of  the  

computer, which goes beyond the elementary interaction of any hardware and  

software data processing”.98 Det sista citatet är i  överensstämmelse med  IBM 

avgörandena. Slutsatsen av målet är att om ett datorprogram finns på en cd-skiva, 

DVD, flash-disk eller någon liknande ”bärare” av datorprogram, anses det inte 

endast  vara  ett  datorprogram  som  sådant,  förutsatt  att  denna  bärare  vid 

exekveringen av programmet förbättrar datorns interna funktioner.

Det  är  här  åsikterna  om  praxis  går  isär.  Enligt  den  engelska  tolkningen  av 

rättsfallet  är  huvudpunkten  i  argumentationen  att  om ett  datorprogrammet  är 

knuten  till  hårdvara  då  är  programmet  i  sig  patenterbart,  och  avvisar  helt 

besvärskammarens resonemang kring  ytterligare teknisk effekt.99 Detta trots att 

besvärskammaren  gick  vidare  och  stödde  sin  slutsats  mot  att  den  interna 

96 G 3/08
97 T 424/03 punkt 5.1
98 Ibid punkt 5.3
99 G3/08
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operationen  inom datorn  kan  vara  av  teknisk  karaktär  förutsatt  att  en  vidare 

teknisk  effekt  än  endast  vanlig  växelverkan  mellan  hårdvara  och  mjukvara 

uppstod vid exekveringen, först då ärver mjukvaran den tekniska karaktären från 

bäraren av programmet. 

Följs  den  engelska  tolkningen  är  Microsoft-avgörandet  och  ”the  trio”  en 

avvikelse från IBM-avgörandena eftersom uppfinningen inte behöver ha tekniskt 

karaktär  förutsatt  att  hårdvaran  eller  ”bäraren”  som  är  knuten  till 

datorprogrammet är en fysisk produkt eller apparat.100 Den engelska tolkningen 

av rättsfallet leder till att alla datorprogram är patenterbara, eftersom datorn i sig 

kan  leda  till  att  teknisk  karaktär  uppkommer,  vilket  i  realiteten  gör  teknisk 

karaktär-kriteriet överflödigt då alla datorprogram på en cd-skiva per automatik 

besitter det. Det var i min mening aldrig besvärskammarens intention.

Det är av vikt att se på besvärskammarens resonemang kring ytterligare teknisk  

effekt; det krävs fortfarande att ett datorprogram leder till en ytterligare teknisk 

effekt än enbart den vanliga växelverkningen mellan hårdvara och mjukvara.101 

Tolkas  avgörandet  mot bakgrund av ytterligare teknisk effekt så är  ”the  trio” 

sammanhängande med IBM-avgörandena och ger en bra bild hur ett patent för 

datorrelaterade uppfinningar ska bemötas och bedömas. En uppfinning måste ha 

teknisk karaktär och uppfinningsbedömningen ska ske oberoende av teknikens 

ståndpunkt.  Får  ett  datorprogram  tekniskt  karaktär  genom  någon  form  av 

hårdvara  så  som  en  cd-skiva,  krävs  det  en  ytterligare  teknisk  effekt  om 

interaktionen  mellan  cd-skivan  och  datorn  endast  motsvarar  den  vanliga 

växelverkan mellan  mjukvara  och hårdvara.  Min uppfattning  är  att  de  målen 

samspelar väl. Huvudregeln blir att om datorprogrammet är knutet till en fysisk 

produkt då är den i regel teknisk, förutsatt att den inte endast motsvarar vad som 

förväntas av en vanlig datorexekvering. Då krävs en ytterligare teknisk effekt i 

enlighet med IBM I och Microsoft-avgörandet.

100Gozzo, G, s 228
101Gozzo, G, s 237
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EPO:s riktlinjer belyser tydligt att bidragsprincipen är överspelad och konstaterar 

att bedömningen ska vara separat från den andra bedömnings delen i art. 52(1) 

(nämligen  om  uppfinning  är  ny,  har  uppfinningshöjd  och  är  industriellt 

tillämplig). Bedömningen ska inte ta hänsyn till vad syftet med uppfinningen är. 

Inte heller ska hänsyn tas till teknikens ståndpunkt vid bedömningen, utan den 

används istället vid bedömningen om nyhet och uppfinningshöjd.102

Systematiskt  ska  den  generella  patenterbarheten  i  52(2)  först  avgöras  för  att 

därefter undersöka den andra delen av patentansökan nämligen: nyhet (art. 54), 

uppfinningshöjd (art. 56) och industriell tillämplighet (art. 57, 83).103 Microsoft-

avgörandet  bör  dessutom  betyda  att  affärsmetoder  och  datorprogram  utan 

ytterligare teknisk effekt även fortsättningsvis är uteslutna från patenterbarhet.

3.3.4  Uppfinningen löser ett tekniskt problem

En uppfinning som löser ett  tekniskt problem får anses ha teknisk karaktär.104 

Den  synen  etablerades  i  ett  annat  IBM-avgörande105 som  kom  1988. 

Uppfinningen gällde en metod för att visa några förutbestämda meddelanden, där 

var  och  ett  av  meddelandena  visade  på  händelser  som  skedde  i  mjukvaran. 

Besvärskammaren ansåg att visuella indikationer som sker automatiskt och visar 

ett tillstånd i en apparat eller hårdvara är i realiteten ett tekniskt problem. Ett krav 

som löser  ett  sådant problem får  anses vara  teknisk i  sig  även om lösningen 

baseras på ett  datorprogram, därmed kan det inte anses vara ett  datorprogram 

som sådant.

102Gozzo, G, s 237, Jfr T 1173/97, G 3/08
103Ibid, s 236
104Hansen, K G, s 193
105T 115/85
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3.3.5  Tekniska överväganden - technical considerations

Det sista sättet  för  en uppfinning att  uppnå teknisk karaktär  är genom att  ett  

problem  har  lösts  genom  att  tekniska  överväganden  har  gjorts.  Denna  syn 

myntades  av  besvärskammaren i  Sohei/General  purpose  management  system-

avgörandet.106 Besvärskammaren menade att om en uppfinnare varit tvungen att 

göra tekniska överväganden för att implementera uppfinningen i ett datorprogram 

då kan datorprogrammet vara en uppfinning och därmed patenterbar.107 Själva 

uppfinningen  i  Sohei bestod  av  ett  ledningssystem  för  allmänna  ändamål. 

Systemet  tillät  en  användare  att  tillföra  data  till  ett  filsystem  som  fanns  i 

ledningssystemet. Därefter kunde flera olika datorsystem som annars inte kunde 

kommunicera  med  varandra  ta  del  av  informationen  i  filsystemet  och  utbyta 

information med varandra. Användaren behövde endast tillföra informationen en 

gång och inte flera gånger, som annars hade varit fallet. Kraven relaterade både 

till ett datorsystem en apparat och en metod för att styra en dator för allmänna 

ändamål.

Besvärskammaren  konstaterade  först  att  en  uppfinning  som  består  av  ett 

datorprogram (software)  är  exkluderat  från patenterbarhet  på  samma sätt  som 

andra icke tekniska-uppfinningar enligt artikel 52(2). Kammaren fortsätter dock 

med att säga att enligt praxis kan en uppfinning bestå av både tekniska och icke-

tekniska delar om ett teknisk bidrag sker eller en teknisk effekt finns. I  Sohei-

avgörandet är alltså tekniskt bidrag-principen fortfarande aktuell vilket minskar 

värdet  av  avgörandet.  Jag  tror  dock  att  själva  principen  om  att  ett  tekniskt  

övervägande leder  till  att  en  uppfinning  får  tekniskt  karaktär  fortfarande  är 

aktuellt  idag  och  det  finns  stöd  i  de  senaste  riktlinjerna  från  EPO  för  det 

antagandet.108

I Sohei fortsätter besvärskammaren med att säga att samma sak (teknisk karaktär) 

106T 769/92
107Ibid punkt 3.1
108Guidelines G - C II - 3.6
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gäller om uppfinningen behövde tekniska överväganden för dess implementering 

och att ”[t]he very need for such technical considerations implies the occurrence  

of an (at least imlicit) technical problem to be solved (Rule 27 EPC) and (at least  

implicit)  techincal  features  (Rule  29 EPC) solving that technical  problem.”109 

Besvärskammaren fann att,  som i  Sohei,  använda fem olika  datafiler  som ett 

medium till  att  tillåta  en  CPU (central  processing  unit)  att  utföra  fem olika 

funktioner uppenbarligen kräver tekniska överväganden.110

Avgörandet hade kunnat lösas med principen om ytterligare teknisk effekt från 

IBM I och IBM II, då en teknisk effekt faktiskt uppstår i uppfinning och den 

effekten är inte endast implicit. Att datorprogrammet tillät en växelverkan mellan 

informationen kan ses som en ytterligare teknisk effekt i enlighet med IBM I och 

IBM II eftersom det går utöver den vanliga interaktionen mellan hårdvara och 

mjukvara.111 Det  är  möjligt  att  tekniska  överväganden  har  ett  mindre 

tillämpningsutrymme idag i och med principerna om ytterligare teknisk effekt och 

tekniska  medel  har  tillkommit.  Besvärskammaren  använde  likväl  tekniska 

överväganden i Sohei som ett skäl till att uppfinningen har teknisk karaktär. Det 

kan  uppstå  tillfällen  när  tekniska  överväganden  är  tillämpligt  trots  att  ingen 

ytterligare teknisk effekt uppstår.112

3.4  Andra datorrelaterade uppfinningar som inte är patenterbara

Presentation av information som enbart består av innehållet i informationen är 

inte patenterbart113 Det gäller oavsett om patentkravet riktar sig mot presentation 

av information i sig (t.ex. ett tal, böcker definierade genom ämnesområde och 

trafikskyltar definierade genom vilken varning som åsyftas) eller till processer 

och  apparater  som presenterar  informationen (t.ex.  indikatorer  som definieras 

109T 769/92 punkt 3.3 st 3 och 4
110 Ibid punkt 3.6
111 Hansen, K G, s 195
112Se 4.6.3 Amazon-avgörandet
113 Guidelines G - C II – 3.7
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genom vad de visar).114

Det är dock möjligt att  även presentation av information har teknisk karaktär. 

Bäraren  av  informationen eller  apparaten som visar  den  kan i  sig  ha  teknisk 

karaktär. Det är endast ren presentation av information om ”vad som visas” är det 

som uppfinnaren försöker patentera. Är det istället en fråga om ”hur det visas” då 

kan uppfinningen ha teknisk karaktär och vara inom det patenterbara området.115 

Några  exempel  enligt  EPO  är  en  telegraf  eller  ett  mätinstrument  som 

representerar information från mätningen genom t.ex. en graf.116

En vidareutveckling av presentation av information är användargränssnitt, något 

som är vanligt förekommande i datorprogram.117 Användargränssnitt i sig är inte 

patenterbara,  eftersom  den  grafiska  designen  inte  är  baserad  på  tekniska 

överväganden utan snarare på generella överväganden kring vilken design som är 

särskilt  tilltalande  för  användaren.118 Ett  användargränssnitt  måste  enligt  EPO 

kombineras med interaktiva steg eller relatera till teknisk information (t.ex. ge 

indikationer  på  en  maskins  interna tillstånd,  information  som inte  kan fås  på 

annat  sätt).  Finns  de  elementen  i  uppfinningen  ska  det  undersökas  om 

användargränssnittet är nödvändigt för att uppnå den tilltänkta effekten.119 Sänker 

användargränssnittet den kognitiva bördan för användaren vid interaktionen med 

datorprogrammet/datorrelaterad uppfinningen, kan den tekniska effekten vara att 

kommunikationen mellan människa och maskin blir mer effektiv vilket leder till 

att  uppfinningen  kan tillhöra  det  patenterbara  området.  Det  är  emellertid 

tveksamt  om  en  sådan  uppfinning  kan  uppnå  uppfinningshöjd  eftersom 

uppfinningen saknar de tekniska element som krävs för att  en uppfinning ska 

kunna uppnå uppfinningshöjd.120

114 Ibid
115 T 1749/06 samt Guidelines G - C II – 3.7
116 Guidelines G – C II – 3.7
117 Guidelines G - C II - 3.7.1
118 Ibid
119 Ibid
120 Se 4.6.1
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4  Det  andra  steget  -  datorrelaterade  uppfinningars 

patenterbarhet med fokus på uppfinningshöjd

4.1  Inledning

Har en uppfinning en teknisk karaktär då är den en uppfinning enligt art 52(1). 

Det är det första steget för att ett patent gällande datorrelaterade uppfinningar ska 

utfärdas. Då följer det andra steget nämligen om uppfinningen är ny, industriellt  

tillämplig och besitter uppfinningshöjd. Praxis gällande uppfinningsbegreppet har 

som tidigare anförts ändrats genom tiden.121 Det har i sin tur lett till att vikten av 

uppfinningshöjdsbedömningen har ökat genom att  uppfinningsbegreppet enligt 

art 52(2) har vidgats.

Ett vidgat uppfinningsbegrepp innebär att fler datorrelaterade uppfinningar faller 

utanför  undantagen i  artikel  52(2).  Därmed måste  kvalitén på uppfinningarna 

tillgodoses genom uppfinningshöjd. Annars riskeras patentsystemet att urvattnas. 

Jag kommer först kort redogöra för vad som gäller för nyhet samt industriellt 

tillämplig för att därefter behandla uppfinningshöjd mer utförligt.

4.2  Industriellt tillämplig

En uppfinning måste kunna tillgodogöras industriellt för att vara patenterbar. Det 

framgår av art 57 i EPC, artikeln lyder:  ”[a]n invention shall be considered as  

susceptible of industrial application if it  can be made or used in any kind of  

industry,  including  agriculture”.  Enligt  EPO  ska  ordet  industri  ges  en  vid 

tolkning. Det innebär att den inkluderar alla uppfinningar med teknisk karaktär. 

Därför  är det  i  realiteten inte  särskilt  stor  skillnad på vad som undantas från 

patenterbarhet genom art 52(2) eller art 57.

121 Se 3.4 ff
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4.3  Teknikens ståndpunkt

Enligt EPC bedöms både nyhetskravet samt uppfinningshöjd utifrån begreppet 

”state of the art”, vilket på svenska är teknikens ståndpunkt.122 Här är det lämpligt 

att kort beskriva vad teknikens ståndpunkt innebär enligt EPO. Art 54(2) säger att 

”[t]eknikens  ståndpunkt  omfattar  all  information  som  blivit  tillgängligt  för  

allmänheten före invigningsdagen för en europeisk patentansökan, vare sig detta  

skett  genom  skrift,  föredrag,  utnyttjande  eller  på  annat  sätt.”123 Teknikens 

ståndpunkt saknar geografiska- och språkliga begränsningar. Den är alltså global. 

Det spelar således ingen roll om informationen gjorts tillgänglig på ett obskyrt 

och främmande språk i ett land med få förbindelser med andra länder; har det 

gjorts  tillgängligt  där  är  det  en  del  av  teknikens  ståndpunkt.124 Det  bör  dock 

noteras  att  i  art  55  finns  undantag  från  vad  som  inkluderas  inom teknikens 

ståndpunkt, trots att informationen gjorts tillgänglig för allmänheten.125 Det faller 

emellertid utanför ramen för denna uppsats.

Det görs ingen skillnad mellan information i skrift  eller information som kan 

utrönas  genom  att  analysera  en  befintlig  produkt  eller  information  som 

presenterats  muntligen  för  en  öppen  grupp  människor.126 Det  räcker  att  en 

obestämd grupp  människor  hade  teoretiskt  kunnat  ta  del  av  kunskapen,  eller 

teoretiskt kunnat analysera en produkt för att det ska vara en del av teknikens 

ståndpunkt.127

122 Se art 54, samt art 56 EPC
123 Översättning enligt Nordell, P.J., Traktatsamling i immaterialrätt, 2003, s. 200
124 Guidelines G – C IV - 1
125Art 55 EPC
126 Domeij, B, s 68
127 Ibid
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4.4  Nyhet

Teknikens ståndpunkt gällande nyhetskravet är heltäckande, en uppfinning, dvs 

patentkraven, är endast ny om den skiljer sig från det som på ansökningsdagen 

var allmänt känt. Allt inom teknikens ståndpunkt är nyhetsskadligt; olika delar får 

dock  inte  kombineras.  Alla  tillämpliga  delar  av  teknikens  ståndpunkt  ska 

bedömas  var  för  sig  gentemot  patentkraven.128 Ett  patentkrav  som 

innehållsmässigt avviker ifrån teknikens ståndpunkt är alltså nytt.129 Prövningen 

är relativt strikt. En yvig tillämpning av teknikens ståndpunkt vid nyhetskrav för 

begreppet  nära  rekvisitet  uppfinningshöjd.  Riktlinjerna  säger  att  vid  nyhets-

bedömningen är det inte ”[...] correct to interpret the teaching of a document as  

embracing well-known equivalents which are not disclosed in the documents:  

this is a matter for obviousness”.130 Tolkningen får emellertid inte vara för strikt, 

eftersom en sådan tolkning leder  till  att  endast  det  som ordagrant  beskrivs  i 

patentkraven är nyhetsskadligt.131 En dylik tillämpning är rent semantisk och kan 

undvikas  genom  en  enkel  omskrivning  av  orden,  vilket  inte  är  önskvärt. 

Besvärskammaren  har  sagt  att  nyhet  är  ett  absolut  begrepp  och  att  om 

patentkraven endast  skiljer  sig  till  orden  är  det  inte  tillräckligt  för  att  uppnå 

nyhet.132 

4.5  Uppfinningshöjd

Uppfinningshöjd regleras,  som tidigare sagts,  i  art  56 EPC.  Uppfinningen får 

inte  vara  näraliggande  till  teknikens  ståndpunkt,  för  en  fackman på  området. 

Teknikens ståndpunkt i relation till uppfinningshöjd skiljer sig i viss  mån från 

samma begrepp i relation till nyhet. Skillnaden för uppfinningshöjd är vad som 

tas  i  beaktande  vid  bedömningen.  Tidigare  ansökningar,  används  inte  vid 

bedömningen av uppfinningshöjd enligt art 54(3). Frågan är istället hur mycket 

128 Guidelines G - C V - 1
129 Domeij, B, s 71
130 Guidelines G - C IV - 2
131 Franzosi, M, s 77
132 T 198/84
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kunskap  som  får  användas  vid  bedömningen  av  uppfinningshöjd;  vad  är 

tillgängligt för fackmannen?

I  doktrin  finns  det  en  uppfattning  om  att  allt  som  är  relevant  vid 

nyhetsprövningen är också relevant vid prövningen av uppfinningshöjd.133 Det är 

emellertid inte helt sant, endast vissa delar är av intresse vid bedömningen av 

uppfinningshöjd.  Fackmannen  måste  använda  all  tillgänglig  information  som 

krävs  för  att  få  ett  sammanhang.  En  kunnig  fackman  är  noggrann  i  sina 

förberedelser och tar till  sig så många idéer  som möjligt.134 Det är emellertid 

orimligt att en fackman använder all tillgänglig information. Skillnaden mellan 

vad  som  används  och  vad  som  lämnas  utanför,  finns  i  tillgänglighet  och 

användande.135 Vid  bedömningen  av  uppfinningshöjd  har  fackmannen  all 

kunskap tillgänglig, men han har ingen anledning att använda all kunskap utan 

endast den som en person med hans yrkesbakgrund anser vara relevant, och hade, 

i hans kunnande, lett till det resultat som uppfinningen uppnår. Skillnaden finns 

alltså  i  om  fackmannen  skulle använt  kunskapen  i  den  aktuella  situationen. 

Besvärskammaren uttalade att ”the proper question to be asked was not whether  

the skilled man could have provided [a certain feature], but wheter he would  

have done so in expectation of some improvement or advantage.”136

Vid  bedömningen  av  nyhet  används  således  all  kunskap  för  att  utröna  om 

uppfinningen  är  ny.  För  uppfinningshöjdsbedömningen  används  endast  sådan 

kunskap som fackmannen, ställd inför problemet, tror kan leda till det önskade 

resultatet.  Nyhetsprövningen  är  global  och  objektiv,  medan 

uppfinningshöjdsbedömningen kan beskrivas som egocentrisk och subjektiv med 

utgångspunkt i fackmannens allmänna kunnande.

133 Paterson, G, s 390
134 Jfr T 15/81
135 Guidelines G – C IV – 9 ff
136 T 2/83
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4.5.1  Fackman

Ett genomgående begrepp för bedömningen av  uppfinningshöjd är fackmannens 

kunnande eller ”skilled person”. Fackmannen är en fiktiv genomsnittlig fackman 

på  det  aktuella  teknikområdet.137 Tanken  med  begreppet  är  att  om  en 

genomsnittlig fackman hade kunnat konstruera uppfinningen enligt  kraven,  på 

prioritetsdagen, då saknas uppfinningshöjd. Bedömningen grundar sig i att om 

lösningen var näraliggande, för en fackman inom det aktuella teknikområdet, till 

teknikens  ståndpunkt  på  prioritetsdagen är  den  inte  ny.  Termen  näraliggande 

syftar till det som endast är en del av den normala utvecklingen av teknologi,  

med andra ord att lösningen endast är en logisk följd av teknikens ståndpunkt. 

Det krävs ingen extra kunskap eller färdighet utöver det som fackmannen besitter 

för  att  nå  fram  till  lösningen.138 Fackmannens  kunskap  består  enligt 

besvärskammaren av: [...] common general knowledge [which] is represented by  

basic handbooks on the subject in question. The skilled person could well be  

expected  to  consult  these  to  obtain  clear  advice  as  to  what  to  do  in  the  

circumstance, since the skill of such persons not only includes knowledge about  

particular  basic  prior  art  but  also  knowledge  as  to  where  to  find  such  

information. Such books may indeed refer him to articles describing specifically  

how  to  act  or  at  least  giving  a  fairly  generally  applicable  method  for  the  

purpose, which can be used without any doubt.”139 En fackmans kunskapsbas är 

inte  endast  vad  han  vet.  Fackmannen  är  dessutom  kapabel  till  att  söka  ny 

information och på så vis vidga sin kunskapsbas för att lösa ett problem.

Fackmannen är väl insatt i sitt teknikområde och följer även utvecklingen av det. 

Besvärskammaren har summerat det finns en presumtion att fackmannen studerar 

patent-publikationer  i  det  relevanta  området  med  stort  intresse.140 Vid 

137 Domeij, B, s 83
138 Guidelines C - G IV - 9.4
139 T 206/83 
140 T 1/81
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komplicerade  uppfinningar  eller  särskilt  komplicerade  tekniska  området  kan 

fackmannen vara en grupp människor eller ett helt forskarlag. Den utmärkande 

skillnaden  mellan  fackmannen  och  uppfinnaren  är  uppfinningsrikedom,  eller 

”inventive capabilities”. Fackmannen är kunnig men saknar möjligheten att lösa 

problem som inte följer naturligt av teknikens ståndpunkt, medan en uppfinnare 

kan  överbrygga  problem  genom  nya  lösningar  främmande  för  teknikens 

ståndpunkt.141

4.5.2  Problem solution approach

Uppfinningshöjd  är,  som  sagt,  beroende  av  teknikens  ståndpunkt  och 

fackmannens  kunskap  vid  ansökningstillfället.  Den  här  bedömningen  görs 

emellertid i efterhand och inte vid den aktuella tidpunkten, vilket kan leda till att 

prövningen blir  orättvis,  eftersom en efterhandskonstruktion görs när all  fakta 

redan finns. När lösningen på ett  problem är känd, då verkar alltid lösningen 

uppenbar.  En  objektiv  prövning  måste  således  vara  baserad  på 

ansökningstillfället  för  att  vara  rättvis  och  korrekt,  för  att  uppnå  det  har 

besvärskammaren  skapat  en  metod  som  kallas  problem  solution  approach.142 

Metoden består av tre delar,  i  den första bestäms vad som utgjorde teknikens 

ståndpunkt vid tillfället, i den andra delen fastställs vad det objektiva problemet 

som  ska  lösas  är,  och  till  sist  avgör  den  tredje  delen  om  dessa  två,  för  en 

fackmannen  vid  ansökningstillfället,  är  näraliggande  gentemot  teknikens 

ståndpunkt.

Jag  har  redan  gått  igenom  vad  som  inkluderas  i  teknikens  ståndpunkt  och 

kommer  därför  endast  kort  komplettera  det  jag  tidigare  skrivit.  Teknikens 

ståndpunkt utgör, enligt riktlinjerna, det som motsvarar en liknande användning 

och behöver  minimalt  med strukturella-  och funktionella  ändringar  för  att  nå 

141 T 39/93
142 Guidelines C-G VII - 5
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fram  till  uppfinningen.143 Ibland  kan  det  finnas  flera  olika  startpunkter  för 

teknikens ståndpunkt som alla är besläktade med uppfinningen, om detta är fallet 

då  kan  det  vara  nödvändigt  att  problem  solution  approach tillämpas  på  alla 

startpunkter  individuellt.144 Det  räcker  dock  med  att  uppfinningen  saknar 

uppfinningshöjd  i  relation  till  endast  en  startpunkt  för  att  uppfinningen i  sin 

helhet ska anses sakna uppfinningshöjd.

Det andra steget är att formulera det objektiva problemet, eller rättare sagt det 

objektiva  tekniska problemet.  Det  är  här  särdragen,  i  relation  till  teknikens 

ståndpunkt bedöms, för att på så vis se vilken teknisk effekt som särdragen har. 

Det  objektiva  tekniska  problemet  formuleras  till  en  lösning  som uppnår  den 

tekniska  effekten.145 Teknisk  effekt  återkommer  således  i  prövningen  av 

uppfinningshöjd. Det finns dock en markant skillnad på angreppsmetoden för den 

tekniska  effekten  vid  uppfinningshöjdsbedömningen  gentemot 

uppfinningsbegreppet.  Vid  uppfinningshöjd  så  är  det  inte  en  helhetssyn  som 

tillämpas, utan vid bedömningen av uppfinningshöjd är endast särdragen vilka 

bidrar  till  lösningen  av  ett  tekniskt  problem av  vikt.146 Jag  behandlar  frågan 

närmre under nästa rubrik.147

Riktlinjerna är tydliga med att poängtera att det tekniska problemet ska ges en 

vid tolkning. Lösningen behöver inte vara en förbättring av teknikens ståndpunkt. 

Det räcker med att  lösningen är ett  alternativ till  en känd lösning och uppnår 

samma effekt, förutsatt att den nya lösningen uppnår samma resultat på ett mer 

kostnadseffektivt sätt, då kan uppfinningen likväl uppnå uppfinningshöjd.148

Den tredje och sista delen av  problem solution approach är om lösningen var 

143 Ibid - 5.1
144 Ibid
145 Ibid
146Ibid - 5.2
147Se 4.6
148Guidelines G C – VII p 5.2
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näraliggande  till  teknikens  ståndpunkt,  för  fackmannen,  vid  ansökningsdagen 

(eller  prioritetsdagen).  Argumentationen  är  samma  här  som  vid  min  tidigare 

redogörelse  om teknikens  ståndpunkt  i  relation  till  uppfinningshöjd.149 Är det 

någon del av teknikens ståndpunkt som hade lett fackmannen, när han möts av 

det objektiva tekniska problemet,  till att uppnå samma resultat som uppfinnaren.

Den sista delen är således inte om fackmannen kan nå samma resultat. Frågan är 

istället  om han  hade gjort  det  med  den information  han  hade  tillgänglig,  på 

ansökningsdagen, för att på så vis lösa det tekniska problemet eller på annat sätt 

skapa en fördel gentemot teknikens ståndpunkt.150 Det måste vara en naturlig och 

logisk följd av teknikens ståndpunkt. Är det inte det då har fackmannen ingen 

anledning att  ta  det  steget som uppfinnaren har  tagit.  Detta  kallas  för  could-

would approach.151

4.5.3  Ex post facto-analys

Jag  inledde  det  tidigare  stycket  med  vikten  av  att  bedömningen  för 

uppfinningshöjd inte blir lidande när lösningen redan är känd. Det är alltid lättare 

att se de logiska stegen en uppfinnare gjort när uppfinningen existerar; det är 

däremot inte nödvändigt att stegen hade uppfattats lika enkla, eller logiska, vid 

tidpunkten för ansökan.

En ansökan kan vid en första anblick verka uppenbar eller näraliggande. Trots det 

kan uppfinningen besitta uppfinningshöjd. Därför är det viktigt att en bedömare 

inte utgår från uppfinnarens lösning vid jämförandet med teknikens ståndpunkt. 

Utgår  bedömaren  från  lösningen  kan  steget  från  teknikens  ståndpunkt  verka 

mindre  än  de  faktiskt  var  vid  ansökningstillfället.152 Det  är  viktigt  att 

149Se 4.5 st 3
150Guidelines G C – VII p 5.3
151Ibid
152Guidelines G- C VII p 8
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bedömningen sker utan dylika ex post facto-analyser. Genom att istället utgå från 

teknikens ståndpunkt och därefter se vilka steg, eller hinder,  som uppfinnaren 

överkommit för att finna sin aktuella lösning blir bedömningen mer ”rättvis”. 

En  uppfinning  kan  t.ex.  visa  sig  ha  ett  betydande  tekniskt  värde  eller  ge  en 

betydande fördel som är ny och överraskande, och inte endast en bonuseffekt av 

en ”envägslösning”.153 Går det tekniska värdet eller fördelen dessutom att relatera 

till  särdragen i  kraven bör inte uppfinningshöjd nekas i  första taget.154 Det är 

därmed väldigt viktigt att bedömningen sker utifrån teknikens ståndpunkt. Då är 

det  lättare  att  se  vad uppfinnaren har  gjort  och vilka  hinder  han faktiskt  har 

överkommit.

4.6  Uppfinningshöjd för datorrelaterade uppfinningar

Vad  specifikt betyder bedömningen av uppfinningshöjd för datorprogram? Jag 

berörde kort skillnaden mellan teknisk karaktär och tekniskt problem i relation 

till  uppfinningshöjd  och uppfinning.155 Vid  uppfinningsbedömningen har  EPO 

klargjort  genom  Hitachi-avgörandet  att  bedömningen  ska  ske  utefter  en 

helhetssyn, där hänsyn tas till både tekniska- och icke tekniska särdrag.156 Vid 

uppfinningshöjd däremot är det endast de tekniska särdragen som är av intresse. 

Det fastställdes i Two identities/Comvik-avgörandet.157

Avgörandet  har  sin  grund  i  ett  patent  utfärdat  av  EPO  tillhörande  Comvik. 

Patentet bestod av en metod för att distribuera kostnader i en mobiltelefon mellan 

två skilda identiteter på simkortet. Patentet gav användaren möjlighet att dela upp 

betalningen för  olika  samtal.  Patentet  bestreds  av  Deutsche telekom Mobilnet  

153Ibid,  En envägslösning är en lösning där uppfinnaren saknat alternativ, finns det bara ett sätt att lösa 
ett visst problem och det sättet leder till en oväntad teknisk effekt leder det inte till att uppfinningen 
har uppfinningshöjd.

154Ibid
155Se 4.5.2
156 T 258/03
157 T641/00
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GmbH.  Besvärskammaren fann att  en möjlighet att omdistribuera kostnader är 

inte ett tekniskt problem. Det tekniska problemet är i så fall  hur distributionen 

löses och i detta fallet var det själva simkortet som innehöll identiteten. Simkort 

är inte nytt och att ha flera identiteter på ett simkort är inte heller att anses som 

nytt. Besvärskammarens motivering till att endast tekniska problem och särdrag, 

vilka  bidrar  till  den  tekniska  lösningen,  är  av  intresse  vid  problem  solution 

approach och vid fastställandet av det objektiva tekniska problemet var:  ”the 

problem must be a technical problem, it must actually be solved by the solution  

claimed,  all  features  of  the  claim should  contribute  to  the  solution,  and  the  

problem must be one that the skilled in the particular technical field might be  

asked to solve at the priority date.”158

En  uppfinnings  kan  således  anses  lösa  ett  tekniskt  problem  vid 

uppfinningsbedömningen,  men  inte  i  ett  senare  skede  vid 

uppfinningshöjdsbedömningen. De icke-tekniska särdragen får inte vara en del av 

prövningen av uppfinningshöjd, endast det som faktiskt bidrar till lösningen av 

ett tekniskt problem är relevant. De abstrakta delarna i art 52(2) aktualiseras igen 

trots att  hindret redan överkommits vid uppfinningsprövningen. Det här leder till 

en  viss  problematik,  vid  bedömningen  av  det  objektiva  tekniska  problemet, 

eftersom det faktiska problemet kan skilja sig ifrån uppfinnarens beskrivning av 

problemet.

4.6.1  Tillvägagångssätt när kraven är både tekniska och icke tekniska

Vid  tillämpningen  av  problem  solution  approach  för  uppfinningar  med  både 

tekniska och icke-tekniska särdrag ska, enligt riktlinjerna, tre steg följas.159 (1) 

Först  ska  de  icke  tekniska  delarna  av  kraven  identifieras,  därefter  ska  en 

kravspecifikation160 ”(requirements specification”) härledas ifrån de icke tekniska 

158 T 641/00
159 Guidelines G – C VII - 5.4
160 Se 4.6.2
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delarna i kraven och beskrivningen, så att  fackmannen blir  informerad om de 

delar  som  saknar  teknisk  karaktär.161 Därefter  (2)  ska  teknikens  ståndpunkts 

närmste mothål för de tekniska delarna av patentkraven och patentbeskrivningen 

finnas. Slutligen (3) ska skillnaden gentemot teknikens ståndpunkt identifieras.

Saknas det en skillnad gentemot teknikens ståndpunkt då är uppfinningen inte ny 

och brister därmed enligt art. 54. Är skillnaden icke-teknisk då aktualiseras art 56 

eftersom uppfinningen inte gör ett  tekniskt bidrag till  teknikens ståndpunkt.162 

Finns  det  däremot  en  skillnad,  och  skillnaden  inkluderar  ett  tekniskt  särdrag 

gäller följande.163  Först ska det objektiva tekniska problemet formuleras genom 

att kravspecifikationen tas i beaktande. Det objektiva tekniska problemet måste 

bestå av de tekniska delarna som kravspecifikationen har hjälpt till att belysa. Är 

uppfinningen  därefter  näraliggande  gentemot  teknikens  ståndpunkt,  för  en 

fackman, saknas det uppfinningshöjd enligt art 56, annars är den patenterbar.

4.6.2  Kravspecifikationen

Bedömningen  av  uppfinningshöjd  är  baserad  på  problem  and  solution 

approach.164 Uppfinningshöjden av de tekniska särdragen i kraven ska jämföras 

med teknikens ståndpunkt, men de icke-tekniska kännetecken ska inte användas i 

bedömningen. Uppfinningshöjdsbedömningen ska endast bestå av det  tekniska 

problemet som uppfinningen löser. Det innebär att EPO måste separera ansökan i 

dess  tekniska  och  icke-tekniska  kännetecken  för  att  utröna  vad  det  tekniska 

problemet som löses är. De icke-tekniska funktionerna används för att formulera 

en  kravspecifikation  som  ges  till  en  fackman,  inom  ett  tekniskt  område.165 

Kravspecifikationen skildrar hela systemets beteende och tjänar som ett ramverk 

för det tekniska problem som fackmannen måste lösa. Icke-tekniska särdrag är 

161 Ibid p 5.4.3
162 Notera att det är bidragsprincipen från Vicom som återkommer vid frågan om uppfinningshöjd
163 Guidelines G – C VII - 5.4 iii c
164 Se 4.5.2
165 Guidelines G – C VII - 5.4.1
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sådant som fackmannen ombeds implementera, medan tekniska särdrag är sådant 

som fackmannen måste utforska själv genom den kunskapen han besitter.  Det 

objektiva  tekniska  problemet  som  formuleras  efter  att  kravspecifikationen  är 

upprättad blir vanligtvis hur dessa icke-tekniska särdrag implementeras.

Ett  exempel,  ett  krav  vilket  beskriver  en  apparat  programmerad  att  utföra 

metoder  genom  stegen  (a),  (b)  och  (c).  Är  alla  stegen  (a),  (b)  och  (c) 

affärsmetoder som anordningen är programmerad att utföra, då formulerar EPO 

det tekniska problemet, som skall lösas av fackmannen, hur stegen (a), (b) och (c) 

kan  åstadkommas  genom en  datorimplementering.  Med  andra  ord  skapas  en 

kravspecifikation bestående av icke-tekniska särdrag och därmed definieras det 

objektiva tekniska problemet till hur en fackman kan implementera dessa icke 

tekniska särdragen. I detta fallet, där alla stegen är affärsmetoder, kommer inte 

uppfinningshöjd nås eftersom lösningen är en ren implementation av tre metoder 

utan tekniska särdrag.

Om endast stegen (a) och (b) är affärsmetoder och steg (c) är ett tekniskt steg i 

processen som uppfinnaren utformat för att lösa ett tekniskt problem som uppstår 

när stegen (a) och (b) utförs  på en dator (såsom långsam processhastighet på 

grund  av  de  stora  mängder  data  som  måste  bearbetas).  Då  är  det  tekniska 

problemet  som  skall  lösas  av  fackmannen  endast  hur  stegen  (a)  och  (b) 

implementeras. I detta fall är steg (c) en teknisk funktion och skrivs därmed inte 

in  kravspecifikationens  som  en  fackman  ombeds  att  genomföra  (en  teknisk 

funktion är något som fackmannen själv kommer fram till och är inte något han 

ombeds implementera). Huruvida kraven uppnår uppfinningshöjd beror därefter 

på huruvida steg (c) skulle anses vara näraliggande för fackmannen som ställts 

inför problemet med implementeringen av steg (a) och (b) och dess relation till 

teknikens ståndpunkt.

Det  objektiva  tekniska  problemet  måste  formuleras  på  så  sätt  att  den  inte 
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innehåller ledtrådar till den tekniska lösningen. Inkluderas ledtrådar eller delar av 

lösningen i det objektiva problemet kommer det leda till  att  en  ex post facto-

analys företas vid bedömandet om uppfinningen är näraliggande till  teknikens 

ståndpunkt.166 Kravspecifikationen  görs  oberoende  av  teknikens  ståndpunkt, 

eftersom  den  tas  fram  för  att  formulera  det  objektiva  tekniska  problemet. 

Teknikens ståndpunkt används endast i  relation till  lösningen på det objektiva 

tekniska problemet och inte när kravspecifikationen tas fram.167

4.6.3  Besvärskammarens uppfinningshöjdsbedömning för datorrelaterade  

uppfinningar

Jag  har  tidigare  i  uppsatsen  haft  en  genomgång  av  praxis  gällande  teknisk 

karaktär för  uppfinningar.168 Flera  av  rättsfallen  är  även  intressanta  för 

uppfinningshöjd, i  synnerhet de senare avgörandena så som ”the trio”. Det är 

därför lämpligt att ta en titt på utgången i de tre fallen.

I  Pension Benefit-avgörandet ansågs inte metodkravet tillhöra det patenterbara 

området däremot ansågs kravet på själva apparaten vara en uppfinning enligt art 

52(2). Apparaten saknade dock uppfinningshöjd med motiveringen:

”The regime of patentable subject-matter is only entered with programming a computer system 

for carrying out the invention. The assessment of inventive step has thus to be carried out from 

the point of view of a software developer or application programmer, as the appropriate person 

skilled in the art, having the knowledge of the concept and structure of the improved pension  

benefits system and of the underlying schemes of information processing as set out for example 

in the present method claims.” Further, that “[…] the technical features of the apparatus claimed 

are functionally defined precisely those steps of information processing which form part of the 

knowledge of the skilled person and that the application of computer systems in the economic 

sector has already been a general phenomenon at the priority date […] of the application, it must 

be concluded that the claimed subject-matter does not involve an inventive step […]”169

166 Guidelines G – C VII – 5.4.3
167Guidelines G – C VII – 5.4.3
168 Se 3.3 ff
169 T0931/95 punkt 8
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Utgångspunkten  i  avgörandet  är  således  att  fackmannen  är  en  kunnig 

programmerare  med  kunskap  om  hur  pensionssystemet  är  uppbyggt.  Enligt 

besvärskammaren  består  uppfinningen  i  en  ren  implementering  av  ett 

pensionssystem. Det fackmannen ombads implementera är något välkänt inom 

den ekonomiska sektorn,  och har  därmed inte  uppfinningshöjd.  Det  objektiva 

tekniska problemet var således en ren implementering av en affärsmetod vilket 

inte  är  patenterbart  förutsatt  att  inga  svårigheter  måste  överkommas  under 

implementeringen.

Hitachi-avgörandet,  där  helhetsprincipen  tillämpades  vid  uppfinnings-

bedömningen,  saknade  även  det  uppfinningshöjd.  Först  konstaterade 

besvärskammaren att  Comvik-avgörandet  är  styrande  vilket  innebär  att  endast 

särdrag  med  teknisk  karaktär  har  betydelse  för  uppfinningshöjd.170 Därefter 

gjordes  bedömningen att  implementeringen av auktionsmetoden i  sig är  inom 

ramen för vad en fackman på området (data processing) klarar utan att besitta 

uppfinningsrikedom.171 I  övrigt  ansågs  auktionsmetoden  i  sin  helhet  sakna 

teknisk karaktär vid uppfinningshöjdsbedömningen.

Microsoft-avgörandet  är  det  enda  avgörandet  tillhörande  ”the  trio”  där 

uppfinningshöjd uppnås.172  Avgörandet är relativt svårt att sätta i samma kontext 

som  de  andra  två  avgörandena,  eftersom  besvärskammaren  inte  har  någon 

utförlig  motivering  till  varför  uppfinningen  har  uppfinningshöjd. 

Besvärskammaren  definierar  först  teknikens  ståndpunkt  till  Windows  3.1 och 

därefter  nöjer de sig med att  konstatera att  uppfinningen löser  ett  existerande 

problem i  det  operativsystemet.173 Det  saknas  en tydlig uppdelning mellan de 

tekniska  och  icke-tekniska  särdragen,  ingen  kravspecifikation  verkar  bli 

upprättad. I den delen är kritiken mot ”the trio” befogad. Det verkar som om 

170 T 258/03 punkt 5.3
171 Ibid punkt 5.8
172 T 424/03 punkt 7
173 Ibid punkt 6 ff
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uppfinningshöjdsbedömningen  skiljer sig mellan rättsfallen.174 Det är möjligt att 

rättsfallet är helt i överensstämmelse med tidigare avgöranden. Det går dessvärre 

inte att utläsa, eftersom det saknas en tydlig motivering till varför uppfinningen 

faktiskt anses besitta uppfinningshöjd.  Skillnaden har  möjligen sin grund i den 

individuella bedömning som görs för patent. En uppfinning bedöms alltid efter 

sina individuella särdrag, vilket resulterar i att generella slutsatser kring enstaka 

avgöranden  är  svåra  att  dra.  Det  hade  dock  varit  önskvärt  med  en  tydligare 

motivering. Fallet ger oavsett ett tydligt svar på att datorrelaterade uppfinningar 

är patenterbara och att uppfinningshöjd kan nås även om den tekniska effekten 

sker internt i en dator.

I kritiken mot uppfinningshöjdsbedömningen inom ”the trio” finns en rädsla att 

Microsoft-avgörandet  har  öppnat  dammluckorna  för  mjukvarupatent.175 

Microsoft-avgörandet kan ge bilden av att alla datorprogram är patenterbara. Det 

beror på två grunder. Uppfinningsbegreppet har genom avgörandet vidgats. Och 

avgörandet  saknar  en  tydlig  separation  mellan  de  tekniska  och  icke-tekniska 

särdragen. De två grunderna sammantaget med att patentet bestod, vid en talan 

om  ogiltighet,  ger  en  bild  av  att  datorprogram  är  lätta  att  patentera. 

Besvärskammaren har emellertid i ett senare avgörande, balanserar den bilden. I 

det senare Amazon-avgörandet176 syns strukturen i uppfinningshöjdsbedömningen 

bättre och visar att ett datorprogram inte uppnår uppfinningshöjd om det endast 

består av icke-tekniska särdrag.

Uppfinningen i  Amazon-avgörandet bestod av en affärsmetod. Metodens grund 

bestod i att en köpare på internet tilläts att köpa en vara, till en annan mottagare 

än sig själv, utan fler uppgifter än mottagarens e-postadress.177 Köparen behöver 

inte inneha mottagarens postadress. Det räcker med att köparen har mottagarens 

e-postadress  för  att  köpet  ska  genomföras.  Istället  tar  försäljaren  reda  på 

174 Ballardini, R, s 567
175 Ballardini, R, s 567
176 T 1616/08
177 T 1616/08 punkt 1 ff
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mottagarens postadress genom ett e-postförfarande. Uppfinningen har kallats för 

”one-click”-patent i och med att köparen endast behöver klicka på varan för att 

köpa den. Systemet kräver inte fler uppgifter av köparen, för att köpet ska gå 

igenom.178 Köpinformationen kompletteras  automatiskt  genom ett  datorsystem 

efter att mottagaren svarat på e-posten som skickats från försäljaren. Processen är 

automatiserad vilket är själva grunden i uppfinningen.

Vid övervägande av frågan om uppfinningshöjd delade besvärskammaren, helt i 

enlighet med Comvik, och riktlinjerna, på tekniska och icke-tekniska särdrag.179 

Besvärskammaren avslog därefter ett antal särdrag, av krav 1, som icke-tekniska. 

Att be mottagaren om hans/hennes adress, samt att säljaren kontaktar mottagaren, 

ansågs båda vara av icke-teknisk natur. Därför kunde de inte ingå i övervägandet 

om uppfinningshöjd.  De  enda  särdragen som ansågs  vara  tekniska  var  själva 

datorsystemet och användningen av e-post till kontakt med mottagaren. De var 

dock redan kända på prioritetsdagen och uppfinningen utnyttjar dem inte på ett 

sådant sätt att uppfinningshöjd uppstår. De var snarare en enkel, konventionell 

användning av kända system.180 

Besvärskammaren  fortsätter  med  att  förklara,  i  generella  termer,  gällande 

uppfinningshöjd för  datorrelaterade  uppfinningar: ”[t]he board does  not  deny  

that [...] the claimed system is new (over the notorious prior art) and involves  

technical considerations. This is however not enough. Novelty is not denied and  

technical considerations do not necessarily have inventive quality.”181 Därefter 

bemöter besvärskammaren kritiken från Amazon (som påstod att genom att vägra 

patent  för  ”one-click”  så  innebär  det  att  t.ex.  ABS-bromsar  kopplade  till  ett 

datorsystem inte är patenterbart) genom att säga:  ”[t]he Board does not see this  

risk  since  the  Boards  of  Appeal  have  from  early  on  acknowledged  the  

patentability  of  inventions  which include software contributing to  a technical  

178 Jfr ”One-click patent” i USA från 2000, där utgången blev den motsatta.
179 Jfr T 641/00, samt  Guidelines G - C VII - 5
180 T 1616/08 punkt 4 ff
181 Ibid punkt 4.3
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effect.  [...]  Computer-implemented  business  methods,  on  the  other  hand,  

normally involve no such contribution (beyond the implementation itself)”.182

Besvärskammaren är tydliga med att poängtera att bidragsprincipen fortfarande 

är  aktuell  men att  den  tillämpas  vid  uppfinningshöjdsbedömningen. 

Bidragsprincipen ska numera säkerställa att uppfinningar med tekniska bidrag till 

teknikens ståndpunkt är patenterbara, även om dessa kommer i formen av ett 

datorprogram.  Datorimplementerade  affärsmetoder  å  andra  sidan  är  inte 

patenterbara om dessa endast implementeras genom ett datorprogram.

I  det  specifika fallet  (Amazon-avgörandet),  ansågs  funktionen,  vilken tillät  att 

information hämtades ur mottagarens svar genom en automatiserad process, inte 

besitta  uppfinningshöjd  eftersom  det  endast  var  en  idé.  Detaljerna  i 

implementeringen av automatisering kan ha uppfinningshöjd, men uppfinningen 

saknade en beskrivning av hur denna process gick till. Det innebär att det var upp 

till fackmannen att själv härleda denna metod, vilket i sin tur innebär att funktion 

saknar uppfinningshöjd. Amazon besvarade inte hur det gjordes, utan istället vad 

som gjordes.  Besvaras  frågan  hur resultatet  uppnås  är  det  möjligt  att  uppnå 

uppfinningshöjd om resultatet leder till en förbättring eller en effektivisering av 

teknikens  ståndpunkt.  Det  är  i  tillvägagångssättet  som uppfinningshöjden kan 

finnas inte i idén.

182 Ibid punkt 4.4
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5 Avslutande kommentarer

5.1 Teknisk karaktär

Det är tydligt att det fortfarande finns ett motstånd mot patent på datorprogram. 

Undantaget  i  art  52(2)  EPC  har  inte  avlägsnats.  Därmed  är  datorprogram 

fortfarande inte att anse som tekniska, förutsatt att det är ett datorprogram som 

sådant. Undantagen från huvudregeln är emellertid så många att det börjar bli 

tveksamt om regeln fortfarande har en plats i  konventionen. Ett  datorprogram 

kan, enligt den praxis jag presenterat, antingen ärva sin tekniska karaktär från 

hårdvaran som bär på programmet. Eller så uppnår den teknisk karaktär genom 

att gå utöver den vanliga växelverkan mellan ett program och hårdvara. Teknisk 

karaktär  kan  även uppstå  genom att  tekniska  överväganden har  gjorts  för  att 

skapa programmet, eller att programmet löser ett tekniskt problem. 

Vid  besvärskammarens  tillämpning  av  art  52(2)  tillåts  datorprogrammet  att 

bedömas i sin helhet, vilket innebär att så väl tekniska som icke-tekniska särdrag 

får tas i beaktande vid avgörandet om uppfinningen har en teknisk karaktär. Icke-

tekniska  särdrag  kan således  hjälpa  ett  datorprogram att  klassificeras  som en 

teknisk  uppfinning.  Bedömningen  sker  oberoende  av  teknikens  ståndpunkt. 

Genom alla undantag från huvudregeln, att datorprogram som sådana inte tillhör 

det  patenterbara området,  har huvudregeln urvattnas till  den grad att  de flesta 

datorprogram kan anses vara en uppfinning, förutsatt att patentkraven skrivs på 

ett sådant sätt att de tekniska och icke-tekniska särdragen uppfattas som tekniska 

i sin helhet. Enligt mig är det dags att avlägsna undantaget för datorprogram som 

sådana och istället fokusera på uppfinningshöjdsbedömningen för datorprogram. 

För närvarande är uppfinningsbedömningen svår att förstå, men även enkel att 

skriva sig förbi genom patentkraven. Vilket är negativt för en reglering som styr 

den patenträttsliga synen på datorprogram i Europa.
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5.2 Uppfinningshöjd

Det  verkar  som  om  vi  har  nått  pudelns  kärna  för  datorimplementerade 

uppfinningar.  Mjukvara  eller  datorprogram  är  att  betrakta  som  uppfinningar 

enligt  EPO  förutsatt  att  det  finns  en  teknisk  karaktär.  Bidragsprincipen  som 

etablerades i Vicom är fortfarande aktuell och innebär att datorprogram knutna till 

en apparat eller produkt, som gör ett tekniskt bidrag till teknikens ståndpunkt, är 

patenterbara  och  kan  nå  uppfinningshöjd,  förutsatt  att  lösningen  inte  är 

näraliggande.

Likväl är datorprogram inte patenterbara om det i slutändan rör sig om en ren 

implementeringsfråga. Ett datorprogram kan tillhöra ett teknikområde eller vara 

en del i ett tekniskt sammanhang vid uppfnningsbedömningen; trots det så är det 

vid  uppfinningshöjdsbedömningen  inte  möjligt  att  erhålla  ett  patent  om  inte 

fackmannen  överkommer  någon  svårighet  vid  själva  implementeringen,  alltså 

programmeringen. Det bör innebära att särskilt komplicerade datorprogram där 

programmeringstekniken  ligger  utanför  vad  en  fackmans  kunnande  och  även 

utanför vad en fackman kan finna i litteraturen rörande programmering, kan leda 

till att uppfinningen har uppfinningshöjd.

Uppfinningshöjd  kan  även  nås  om  ett  led  i  uppfinningen  är  att  den  interna 

funktionen i datorn förbättras av programmet och förbättringen inte är vare sig 

näraliggande  eller  ett  resultat  av  en  envägslösning.  Det  är  då  viktigt  att  det 

framgår  hur förbättringen har gjorts. Utelämnas  hur, och endast en beskrivning 

av  vad som sker har gjorts i kraven, eller beskrivningen, kan uppfinningshöjd 

saknas. Det är, enligt mig, dessvärre lätt hänt att en ex posto facto-analys görs vid 

bedömningen och EPO endast ser till hur själva lösningen programmerades. En 

sådan  efterhandsanalys  kommer  ofta  leda  till  att  uppfinningshöjd  saknas, 

eftersom en fackman inom datateknik hade förmodligen kunnat skapa samma 
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kod när han vet vad som ska uppnås. Nyttan eller värdet av uppfinningen verkar 

inte  vara  av  intresse  vid  uppfinningshöjdsbedömningen  även  om  det  finns 

utrymme i riktlinjerna för att ta sådant i beräknande.183

Ett datorprogram faller utanför det patenterbara området när det rör sig om en ren 

implementering  av  t.ex.  en  affärsmetod,  förutsatt  att  inte  fackmannen 

överkommer någon svårighet i själva programmeringen. Det finns en orimlighet i 

att  datorprogram  kan  vara  tekniska  och  därmed  en  uppfinning,  men  dess 

patenterbarhet beror på hur svårt  det  var att  programmera själva programmet. 

Besvärskamrarna har tydligt visat att de anser att datorprogram är tekniska och 

därmed uppfinningar, trots det så har själva uppfinningshöjdsbedömningen blivit 

en fråga om hur svårt det är för en fackman inom datateknik att implementera 

uppfinningen efter att essensen av- eller tanken bakom idén tagits bort. Kvar vid 

bedömningen av uppfinningshöjd finns endast själva hantverket programmering. 

Det  är  en  underlig  lösning  som  i  hög  grad  leder  till  den  osäkerhet  kring 

mjukvarupatent som finns.

Det borde vara möjligt att erhålla patent på datorprogram om programmet har en 

stor tekniskt nytta och bidrar till att förbättra, eller förenkla, det vardagliga livet, 

förutsatt  att  det  inte  är  endast  ett  logiskt  steg  från  teknikens  ståndpunkt. 

Svårigheten i själva programmeringen borde inte vara den avgörande faktorn. Jag 

finner det rimligare att den avgöranden faktorn är att ett problem har identifierats, 

och lösts, på ett nytt sätt och lösningen leder till (stor) nytta för användarna. Jag 

förstår  problematiken  kring  att  bevilja  patent  på  teknikområden  som  har  en 

väldigt snabb utveckling. Att patenten i de fallen kan hämna, snarare än främja, 

utvecklingen. Det är emellertid fullt  möjligt att  ge datorprogram ett begränsat 

skyddsomfång  eftersom  den  tekniska  utvecklingen  inom  datorteknik  och 

programmering är osedvanligt hastig.

183 Guidelines G- C VII – 10.3
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Det nuvarande systemet är förvirrande snarare än förenklande och bidrar till en 

högre  rättsosäkerhet.  Det  kan  leda  till  att  företag  väljer  att  hemlighålla  sina 

lösningar, för att på så vis skydda det stora ekonomiska värde som datorprogram 

faktiskt  har.  En  sådan  utveckling  kan  i  längden  vara  skadlig  för 

mjukvaruutvecklingen, men även för teknikutvecklingen i stort.  Det är kanske 

dags  att  lyfta  blicken  och  finna  inspiration  i  andra  rättsområden.  Gräset  är 

möjligtvis grönare på andra sidan Atlanten. Där bedömningen är baserad på en 

”utility”-syn. Enligt mig bör EPO anamma en liknande lösning och se till nyttan 

av  datorprogrammet,  snarare  än  komplexiteten  i  dess  implementering.  De 

enklaste lösningarna är ofta de bästa.
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