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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
En föranvändarrätt är en rätt att vid sidan om patenthavaren utnyttja den patenterade 

uppfinningen. Rätten ställer inte upp några krav på ersättning till patenthavaren och 

utnyttjandets omfattning är inte heller begränsat. I Sverige motiveras rätten framförallt 

med samhällsekonomiska hänsynstaganden, men även skäl som grundar sig på rena 

billighetshänsyn. De svenska förarbetena är synnerligen sparsmakade vad gäller skälen 

för lagregeln, men den svenska doktrinen är något mer utförlig i sin beskrivning. Hu-

vudskälet tycks vara att skydda de investeringar som har gjorts i utvecklandet av en 

uppfinning utan att uppfinningen har patenterats.1 Det vill säga hinner någon annan före 

med att patentera uppfinningen ska inte föranvändarens investeringar vara förgäves och 

omintetgjorda. Det ska alltså finnas ett incitament till att investera tid och pengar i nya 

uppfinningar. Utöver det anses det orimligt att inte tillåta det fortsatta utnyttjandet av en 

uppfinning som någon helt lagligt utnyttjade innan patentansökan.2  

Den svenska föranvändarrätten har diskuterats och tillämpats sedan 1800-talet. I och 

med 1884-års patentförordning har rätten kodifierats i lagtext. Lagrummet i dess nuva-

rande lydelse trädde ikraft tillsammans med den nya patentlagen 1967. Många lagrum 

har sedan dess reviderats och formulerats om, men 4 § PatL har stått kvar orörd. Rätten 

åberopas sällan och skulle således kunna anses som perifer och obetydlig, men rätten 

har en stark principiell betydelse och dess existensberättigande är inte underkastat något 

tvivel enligt de svenska förarbetena.3 Det faktum att rätten sällan åberopas har lett till en 

sparsmakad praxis. Det senaste rättsfallet i den svenska högsta domstolen är en dom 

från 1951 och i övrigt finns det ett fåtal tingsrättsavgöranden ifrån 2000-talet. I kombi-

nation med få preciseringar i förarbetena har detta lett till att rättens tillämpning i Sve-

rige är högst osäker. Det kan tyckas anmärkningsvärt att en sådan rättighets tillämpning 

är så illa definierad. 

Den senaste tiden har föranvändarrätten tagits upp till diskussion och den anses vara 

en viktig del i att på sikt harmonisera den internationella patenträtten. Ett tydligt exem-

pel på detta är den rapport som Tegernsee Group släppte där föranvändarrätten är en av 

fyra delar som diskuteras i förhållande till en mer harmoniserad patenträtt. Utöver det 

                                                
1 Jacobsson mfl, s 116. 
2 Ast. 
3 Prop 1966:40, s 96. 
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väntas en ytterligare rapport kring föranvändarrätt av FICPI och även AIPPI har sam-

manställt rapporter i ämnet.  

1.2 Syfte 
Det råder en osäkerhet kring den svenska föranvändarrättens tillämpning. En rätt som 

enligt de svenska förarbetena är en självklar del av den svenska patenträtten. Att något 

som anses vara så självklart är så pass dunkelt är anmärkningsvärt.  

Jag ämnar således belysa den svenska föranvändarrättens tillämpning. Hur erhålls en 

svensk föranvändarrätt och vad kan du göra inom ramen för en erhållen föranvändar-

rätt? Det är frågor jag ämnar besvara med nedanstående uppsats. 

1.3 Metod 
Jag kommer först och främst att utgå ifrån en klassisk rättsdogmatisk juridisk metod. 

Utifrån svensk lagtext, förarbeten, praxis och doktrin kommer jag således att skapa mig 

en bild om den svenska rättens tillämpning.4 

Där jag finner luckor i den svenska lagen kommer jag att genom komparativ under-

sökning med de övriga nordiska länderna försöka besvara min övergripande frågeställ-

ning. 5 

Generellt och traditionellt ligger det nordiska rättskulturerna nära varandra och det 

går ofta att finna god vägledning i svensk rätt genom att höja blicken och se på våra 

nordiska grannar. I fallet med patenträtten stämmer det särdeles bra. Inom Norden har 

sedan länge bedrivits gemensamt arbete på patentområdet. I inledningen av förra seklet 

diskuterades möjligheten att få till stånd ett överensstämmande patenträttsligt system i 

de nordiska länderna. Den svenska patentlagen från 1967 och den övriga nordiska pa-

tenträtten har alla sin grund i en nordisk utredning som publicerades 1963.6 I ett försök 

att knyta den nordiska patenträtten närmre varandra tillsattes en kommitté som skulle 

utreda på vilka grundvalar som den nordiska patenträtten skulle vila. I och med det är 

den nordiska patenträtten i mångt och mycket identisk och lutar sig mot samma princi-

per och tankegångar. Därför gör sig en komparativ undersökning med nordisk rätt för 

att belysa den svenska rätten särskilt bra när det kommer till patenträtt.  

En komparativ studie kan ta sin utgångspunkt ifrån huvudsakligen två ståndpunkter. 

Antingen görs den komparativa studien med en rättsordning där stora skillnader existe-

                                                
4 Peczenik, s 249. 
5 Gunnerstad, Ingvarsson, s 152. 
6 NU 1963:6. 
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rar. En sådan studie kan leda till en analys som främst inriktar sig på de stora skillnader 

som finns rättsordningarna emellan och på vilket sätt dessa ser på vissa uppkomna situ-

ationer. I en sådan analys blir det svårt att ta ledning ifrån den jämförda rättsordningen i 

och med att den i regel skiljer sig för mycket ifrån den egna. 

Den andra utgångspunkten kan vara att analysera en rättsordning som till stor del lik-

nar den egna rättsordningen. Här riktas inte den komparativa undersökningen in sig på 

de stora skillnader som finns utan snarare på utvecklande resonemang kring liknande 

juridiska problem. Istället för att finna olikheter i rättsordningarna handlar det snarare 

om att ta ledning av de olika rättsordningarnas uttalanden. 

Denna komparativa undersökning kommer således inte främst att söka stora skillna-

der i tillämpningen (några stora skillnader finns troligtvis inte) utan söka utveckling och 

precisering kring hur rätten ska tolkas och på så sätt ta ledning av de uttalanden som 

görs inom respektive rättsordning. 

När du genomför en komparativ undersökning måste du alltid vara restriktiv i att 

göra vissa grova slutsatser och det är jag medveten om, men som jag påpekat ovan är 

den nordiska patenträtten så pass samspelt att den artar sig bra för en sådan undersök-

ning. 

Till följd av stor brist på förarbeten och praxis har min undersökning kommit att 

bygga till större del på doktrin och juridiska artiklar än vad som i det normala fallet är 

önskvärt. När det kommer till föranvändarrättens tillämpning är detta en nödvändighet 

då bristen på praxis och förarbeten är påtaglig. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen ämnar belysa den svenska föranvändarrättens tillämpning genom en kompa-

rativ analys mellan svensk och övrig nordisk rätt. För att precisera vilka frågor som den 

svenska föranvändarrätten ställer och som uppsatsen kommer att analysera inleds upp-

satsen med ett avsnitt där lagrummets ordalydelse redogörs för och där uppsatsens hu-

vudsakliga frågor identifieras. 

  Därefter avhandlas de identifierade frågorna i tur och ordning med den svenska rät-

ten som utgångspunkt och där den komparativa analysen av den nordiska rätten ska 

fylla ut de eventuella tomrum som alltjämt finns. Efter varje avhandlad fråga kommer 

analysen att sammanfattas i det slutsatser som går att dra och på så vis ge läsaren en 

kortfattad redogörelse för vad analysen har lett till. 
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Avslutningsvis ämnar jag att kortfattat besvara uppsatsens huvudsakliga frågeställ-

ning samt skriva några avslutande reflektioner kring föranvändarrätten och vad som 

kräver vidare studier. 

1.5 Avgränsning 
Som nämns ovan kommer undersökningen kretsa kring den svenska lagens tillämpning i 

ljuset av svensk och nordisk rätt.  

Den komparativa undersökningen kommer att begränsas till Danmark och Norge. Så-

ledes utesluts Finland ifrån undersökningen. Den främsta anledningen till att Finland 

utesluts är språkbarriären. Det finns inget tillgängligt textmaterial som inte är på finska. 

Istället för att belasta uppsatsen med en tämligen kortfattad analys av finsk rätt görs en 

fördjupad undersökning av rättskällor från övriga nordiska länder. Vid enstaka tillfällen 

används dock finska rättskällor i löpande text endast för att klargöra och ytterligare för-

tydliga vissa bitar. 
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2 Den svenska föranvändarrättens frågetecken 
2.1 Inledning 
I följande avsnitt kommer föranvändarrätten såsom den kommer till uttryck i 4 § PatL 

att redovisas. Sedan identifieras de frågor lagrummet ställer och som uppsatsen ämnar 

behandla. 

2.2 Paragrafens lydelse 
I 4 § PatL stipuleras följande: 

 
Den som utnyttjade uppfinning yrkesmässigt här i riket när ansökan om patent därå gjordes må 

utan hinder av patentet fortsätta utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art, om utnyttjan-

det icke innefattade uppenbart missbruk i förhållande till patentsökanden eller någon från vilken 

denne härleder sin rätt. Sådan rätt till utnyttjande tillkommer under motsvarande förutsättningar 

även den som vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket. 

   Rätt enligt första stycket må övergå till annan endast tillsammans med rörelse, vari den upp-

kommit eller utnyttjandet avsetts skola ske. 

 

För att en föranvändarrätt ska erhållas krävs således att en uppfinning har utnyttjats yr-

kesmässigt. Utnyttjandet ska ha skett vid tiden för inlämnandet av patentansökan och 

det får inte röra sig om ett utnyttjande som är att se som uppenbart missbruk gentemot 

patentsökanden. En föranvändarrätt kan under motsvarande förutsättningar tillkomma 

den som vidtagit väsentliga åtgärder därtill. 

Lagen ställer upp följande frågor för dess tillämpning: 

- Vad är att se som yrkesmässigt utnyttjande? 
- Vid vilken tidpunkt ska utnyttjandet ha skett? 
- Vad innebär det att utnyttjandet ska ha skett i riket? 
- Vad innebär uppenbart missbruk gentemot patentsökanden? 
- Vad är att se som väsentliga åtgärder? 

 

Uppfyller du ovanstående krav och erhåller en föranvändarrätt då tillkommer följande 

frågor vad gäller rättens omfattning: 

- Vad innebär uttrycket, bibehållande av dess allmänna art? 
- Vad innebär det att rätten endast får övergå till annan endast tillsammans med rö-

relse, vari den uppkommit eller utnyttjandet skola ske? 
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Den som besvarar ovan nämnda frågor får en klar bild av vad föranvändarrätten innebär 

och det är det jag ämnar göra i förestående arbete. Genom att var för sig undersöka varje 

fråga utifrån svensk, dansk, och norsk rätt hoppas jag finna svaren. 

3 Yrkesmässigt utnyttjande 
3.1 Så definierar den svenska rätten begreppet 
De svenska förarbetena är generellt sätt knapphändiga vad gäller föranvändarrättens 

tillämpning och således är beskrivningen av vad som utgör ett utnyttjande torftig. Den 

nuvarande regeln instiftades genom SFS 1967:837 efter en proposition ifrån 1966. I 

förslaget ges inga tydliga exempel på vad utnyttjande kan vara för något. Om utnyttjan-

det skriver kommittén: 

 
Stadgandet härom, upptaget i första stycket av förevarande paragraf, har fått utformningen att den 

som, när patentansökningen gjordes, här i riket yrkesmässigt utnyttjade uppfinningen må utan hin-

der av patent fortsätta utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art, såframt utnyttjandet 

inte gentemot patentsökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt utgjorde uppenbart 

missbruk av kännedom om uppfinningen.7 

 

Detta är i allt väsentligt endast en omskrivning av vad 4 § PatL stipulerar och definierar 

inte begreppet utnyttjande på något vis. Istället hänvisar kommittén till lagen och menar 

att dess nya utformning preciserar rättens tillämpning i tre hänseenden nämligen att ut-

nyttjandet är sådant att: 

- Utnyttjandet måste vara yrkesmässigt. 
- Det inte får vara fråga om uppenbart missbruk gentemot patentsökanden eller 

från någon som denne härleder sin rätt. 
- Utnyttjandet måste ske inom riket och det måste principiellt pågå vid tiden för 

patentansökan.8 
 

Angående yrkesmässigt utnyttjande menar förarbetena att vilken yrkesmässig form 

som helst godtas som utnyttjande. Det vill säga det kan röra sig om utbjudning av varor, 

tillverkning, import, export etcetera. Omfattningen spelar inte heller någon roll utan det 

centrala är att det finns ett yrkesmässigt syfte.9 Någon närmare definition av yrkesmäss-

igt utnyttjande lyser med sin frånvaro. I en tingsrättsdom från 2012 ansågs ett patent 
                                                
7 Prop 1966:40, s 96. 
8 Ast. 
9 Ast. 
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vara ogiltigt, men det fördes ändå ett hypotetiskt resonemang kring föranvändarrätt. 

Domstolen uttalade att hade inte patentet ansetts ogiltigt då hade det ändå förelegat en 

föranvändarrätt.10 Utnyttjandets art var sådant att det uppfyllde typexemplet för vad som 

kan anses erhålla en föranvändarrätt. Utnyttjandet skedde inom ramen för en tydlig af-

färsverksamhet och således är det svårt att finna svar på vart gränsen för yrkesmässigt 

utnyttjande ska dras utifrån nämnda rättsfall.11. Utöver det rörde det sig om en tings-

rättsdom varpå det prejudiciella värdet ändå hade varit ringa.  

Vidare vad gäller nämnda begrepp menar bland andra Bengt Domeij att rena forsk-

ningsinsatser inte kan erhålla en föranvändarrätt oavsett om det sker inom ramen för en 

verksamhet eller ej. Han hänvisar bland annat till NJA 1951 s 492.12 

I det fallet hade ett patenterat läkemedel vid tiden för patentansökan även framställts 

genom experiment hos en annan än patenthavaren. Dock var inte syftet att använda pre-

paratet såsom läkemedel utan det hade endast framställts i experimentella syften och 

således ansågs inte utnyttjandet vara yrkesmässigt.13  Fallet är ett äldre fall och det utgår 

ifrån den dåvarande regleringen i patentförordningen. Det prejudiciella värdet kan där-

för ifrågasättas, men det är i vart fall något av en fingervisning. Framför allt med tanke 

på den annars knapphändiga praxis som finns i ämnet.14 Det skulle också ligga i linje 

med den nordiska patentutredningen som utkom tretton år senare.15  

Värt att påpeka är att även om experiment i sig inte anses vara ett sådant utnyttjande 

som innebär att det ses som yrkesmässigt och därmed erhåller föranvändarrätt kan det 

utgöra väsentliga åtgärder enligt 4 § 2 st PatL. Det vill säga om experimenten utförs i 

syfte att inom en verksamhet påbörja utnyttjandet av uppfinningen kan det innebära en 

erhållen föranvändarrätt kopplat till väsentligt vidtagna åtgärder enligt 4 § PatL.16 

Samma resonemang står att finna i den tidigare nämnda gemensamma utredningen an-

gående nordisk patentlag. 

 
En utnyttelse i ren eksperimenthensikt vil ikke kunne karaktiseres som utnyttelse i nevnte fors-

tand derimot er det ikke utelukket at sådanne eksperimenter o. l. vil kunne vaere av den art at de – 

alt avhengig av deres omfang – faller inn under de nedenfor omtalte foranstaltninger.17 

                                                
10 T 106:10, T 5193:10. 
11 Ast. 
12 Domeij, Patenträtt, s. 103 
13 NJA 1951 s 492. 
14 Doktrin hänvisar återkommande till rättsfallet se: Jacobson mfl, Domeij och Hesser/Essén. 
15 NU 1963:6, s 157 
16 Nilsson, Holtz, Patentlagen, s 89. 
17 NU 1963:6, s 157. 



 12 

 

Mer om vad som krävs för att uppfylla kravet på väsentligt vidtagna åtgärder kommer 

att behandlas nedan i avsnitt 7. 

Det råder ingen tvekan att utnyttjanden som sker helt privat inte kan erhålla en föran-

vändarrätt på samma sätt som att utnyttjandet som sker med ett tydligt syfte att bedriva 

verksamhet uppfyller kravet på yrkesmässighet. Gränsen för när ett utnyttjande övergår 

från privat till att vara yrkesmässigt kan dock tyckas oklar.  

Det faktum att omfattning av utnyttjandet inte ska påverka bedömningen bidrar till 

denna oklarhet. I lagförslagets remiss uppkom också vissa invändningar mot att lagen 

kräver yrkesmässiga utnyttjanden. Den tidigare föranvändarrätten i 16 § patentförord-

ningen saknade en sådan precisering och åsikten i remissen var den att gränsen för när 

något blir yrkesmässigt skulle bli svårtydd: 

 
Detta blir enligt förslaget inte tillåtet, vilket enligt ämbetsverket någon gång kan komma att te 

sig obilligt mot den som verkligen varit före i utövningen, låt vara inte yrkesmässigt. Ämbetsver-

ket framhåller att här givetvis också kan uppkomma tvister huruvida det tidigare utövandet varit 

yrkesmässigt eller innefattat väsentliga åtgärder för yrkesmässigt utnyttjande här i riket av uppfin-

ningen. Den gräns som kommittéerna här velat uppdraga mellan yrkesmässig och amatörmässig 

verksamhet lär i praktiken inte alltid vara lätt att upprätthålla.18 

 

Dock menade kommittén och även departementschefen att den som utnyttjat en uppfin-

ning amatörmässigt inte har grundat anspråk att genom erhållen föranvändarrätt övergå 

till ett yrkesmässigt utnyttjande.19 Varför ett sådant anspråk saknar grund framgår inte 

av förarbetena vilket kan tyckas anmärkningsvärt. I teorin kan det innebära att den upp-

finnare som i privat regi utnyttjar en uppfinning inte kan erhålla en föranvändarrätt trots 

att utnyttjandet är i större omfattning än en uppfinnare som gör det inom ramen av en 

rörelse. Det är inte heller särdeles svårt att tänka sig en situation där någon påbörjar ett 

utnyttjande privat för att sedan vilja utveckla rörelsen till att bli yrkesmässig. Den möj-

ligheten inskränks i och med föranvändarrättens nuvarande utformning. Med tanke på 

att föranvändarrätten till stor del grundar sig på argument om obillighet gentemot föran-

vändaren är ovan nämnda scenario värt att beakta.  

I den nordiska utredningen var kommittén av den uppfattningen att eftersom patent 

endast skyddar uppfinningar som utnyttjas yrkesmässigt bör detsamma gälla föranvän-

                                                
18 Prop 1966:40 s, 97f. 
19 A prop, s 98. 
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darrätten.20 Detta är visserligen helt riktigt, men det kan fortfarande te sig obilligt mot 

den som utnyttjat en uppfinning privat som inte erhåller någon föranvändarrätt. 

Utöver detta menar Jacobsson att det måste röra sig om sådant yrkesmässigt utnytt-

jande som faller under ensamrätten.21 Med det antas att de menar ensamrätten såsom 

den stipuleras i 3 § PatL det skulle i sådana fall ligga i linje med de uttalanden som 

gjordes i den nordiska kommittén som utredde den nya nordiska patentlagstiftningen.22 

Oklarheten kring begreppet kvarstår och hur står sig utnyttjanden som sker inom 

hobbyverksamhet eller andra verksamheter som angränsar mot yrkesmässighet? Utifrån 

de svenska förarbetena och svensk praxis är det svårt att veta. 

Precis som försvarets civilförvaltning påpekar i tidigare nämnda remissyttrande blir 

gränsdragningen mellan vad som ska anses yrkesmässigt och vad som ska anses ama-

törmässigt mycket otydlig. Därför ämnar jag i förestående avsnitt höja blicken från den 

svenska lagen och blicka ut över den nordiska rätten för att undersöka hur de väljer att 

tillämpa föranvändarrätten i det hänseendet. 

3.2 Nordisk rätt 

3.2.1 Inledning 

Som nämnts har de nordiska länderna genom NU 1963:6 en patentlagstiftning som ut-

går ifrån samma grundläggande principer och tankegångar. Lagrummen har i och med 

det också fått identisk ordalydelse bortsett från eventuella översättningar. Således kan 

den övriga nordiska föranvändarrättens tillämpning ge oss god vägledning kring vår 

egen föranvändarrätt. 

3.2.2 Dansk erhervsmaessigt udnyttede 

Följande avsnitt kommer ta ett avstamp i den danska rätten och undersöka hur de väljer 

att definiera yrkesmässigt utnyttjande jämfört med den svenska definitionen. 

Den danska rättens motsvarighet till yrkesmässigt utnyttjande är, erhervsmaessigt 

udnyttede. Precis som i den svenska PatL stipuleras föranvändarrätten i 4 § DPTL.  

De danska förarbetena menar att föranvändarrätten har preciserats till att endast om-

fatta yrkesmässigt utnyttjande. När de svenska förarbetena nöjer sig med att förklara att 

det måste röra sig om ett yrkesmässigt utnyttjande är de danska förarbetena något mer 

utförliga. De fortsätter sedan med att klargöra att privat utnyttjande inte faller under 
                                                
20 NU 1963:6, s 157. 
21 Jacobsson m fl, s 117. 
22 NU 1963:6, s 157. 
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uttrycket, yrkesmässigt och kan således inte grunda en föranvändarrätt.23 Det är utmär-

kande för den danska rätten att uttrycket privat utnyttjande används i en mycket högre 

grad kopplat till begreppet yrkesmässigt än vad det gör i något av de övriga nordiska 

länderna. Genom att förstå vad som utgör privat utnyttjande vill den danska rätten förstå 

vad som utgör yrkesmässigt utnyttjande. Denna uttalade metod skiljer sig en aning mot 

den svenska rätten där det inte är lika tydligt. 

Dansk doktrin menar att begreppet yrkesmässigt utnyttjande är kopplat till tanken att 

det ska röra sig om ett utnyttjande som har formen av affärshemlighet i verksamheten 

eller i vart fall inte allmänt tillgänglig. Detta eftersom en uppfinning som är allmänt 

tillgänglig enligt 2 § DPTL (motsvarande 2 § PatL) inte skulle uppfylla kravet på nyhet 

och således skulle inte en patentansökan kunna godkännas.24 

Precis som i de danska förarbetena, och som nämndes ovan, använder dansk doktrin i 

hög grad begreppet ”privat udnyttelse” och menar att det inte kan ligga till grund för en 

föranvändarrätt.25 Det danska sättet att angripa vad som utgör erhervsmaessigt udnyt-

telse tycks framförallt vara genom en e-contrario-tolkning av vad som anses vara ”privat 

udnyttelse”. Vad gäller begreppen privat udnyttelse och erhervsmaessigt menar Kokt-

vedgaard att 3 § DPTL och det som omfattas av den patenträttsliga ensamrätten är väg-

ledande för förståelsen. Det skulle i sådana fall ligga i linje med uttalande Jacobsson gör 

i föregående avsnitt 3.1 angående begreppets koppling till ensamrätten. 

Vad gäller patenthavarens ensamrätt i 3 § DPTL skriver Koktvedgaard: 
 

Patenthavarens eneret udstraekker sig ikke til handlinger, som udfores i ikke-erhervsmaessigt 

ojemed.26 

 

Det som faller utanför patenthavarens ensamrätt enligt 3 § DPTL skulle enligt Koktved-

gard vara vägledande i förståelsen av begreppet privat udnyttlese och därmed också 

erhevsmæssig udnyttelse kopplat till föranvändarrätten i 4 § DPTL. 

Koktvedgaard fortsätter sedan med att definiera privat udnyttelse.  
 

En udnyttelse er privat, når den sker til egen personlig brug (fritid, hobby og lignende) eller til 

tilsvarende brug for en snæver familie- og vennekreds.27 

                                                
23 F. t. Patentlov, 1967 tilaeg a, s 95. 
24 Schovsbo, Rotenmeier, Immaterialret, s 402, eller Koktvedgaard, Laerebog i immaterialret, s 250f. 
25 Lindgreen mfl, Patentloven, s 195. 
26 Koktvedgaard mfl, Patentloven, s 115. 
27A a, s 116. 
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Som exempel nämns att om uppfinningen består i en anordning för att plocka högt sit-

tande frukt då kan en villaägare framställa ett eget exemplar och utnyttja uppfinningen 

för att plocka sina egna frukter. Villaägaren kan också låna ut uppfinning till sin granne 

och en dag sälja den, så länge det sker på ren privat basis. Detta gäller alltså för vad som 

faller under privat udnyttelse och således utanför den danska patenträttsliga ensamrätten 

enligt 3 § DPTL. Ett sådant privat utnyttjande ska alltså vara ett sådant utnyttjande som 

inte heller faller under begreppet yrkesmässigt utnyttjande i föranvändarrättslig mening. 

Privat udnyttelse är dock ett relativt snävt begrepp enligt Koktvedgaard. Utöver trad-

itionella verksamheter med profitmotiv faller även sådana verksamheter som välgören-

hetsorganisationer, ideella föreningar och liknande in under begreppet ”erhervsmaes-

sigt”. Detsamma gäller stat och kommun.28 Desto snävare begreppet privat udnyttelse är 

desto mer kommer falla in under erhervsmæssigt udnyttede. 

Lindgreen definierar privat udnyttelse som: 

 
Som eksempel på sådanne handlinger kan naevnes udnyttelse, der finder sted inden for privats-

faeren, dvs. sker till egen personlig brug eller tilgodeser rent personlige behov, husholdning, sport, 

hobbies eller ligenende, herunder inden for en snaever kreds af familie og venner. 29 

 

Precis som i exemplet ovan med villaägaren som säljer sitt exemplar av uppfinningen 

till sin granne menar Lindgreen att det är något som faller inom begreppet, privat udnyt-

telse. De lägger sedan till att detta är att se som privat udnyttelse om det sker vid ett 

enskilt tillfälle.30 Det vill säga påbörjas ett mönster där en uppfinning tillverkas för att 

sedan säljas eller liknande är utnyttjandet inte längre privat och skulle alltså falla under 

erhevsmæssigt udnyttelse enligt 3 § DPTL och således utgöra intrång i patenthavarens 

ensamrätt. Drar vi det resonemanget vidare till föranvändarrätten torde ett utnyttjande 

av en uppfinning som vid ett enskilt tillfälle har formen av en verksamhet (försäljning 

eller liknande) inte utgöra ett yrkesmässigt utnyttjande i föranvändarrättslig mening, 

men påbörjas ett mönster av samma typ av utnyttjande kan det falla under nämnda be-

greppet.  

I motsats till detta kan nämnas ett finskt rättsfall från 1971 där begreppet yrkesmäss-

igt utnyttjande bedömdes i förhållande till föranvändarrätt. Där ansågs ett enskilt utnytt-

                                                
28 Koktvedgaard mfl, Patentloven, s 116. 
29 Lindgreen mfl, Patentloven, s 179. 
30 Ast. 
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jande som inträffat inom ramen för en affärsrörelse vara yrkesmässigt och kunde såle-

des konstituera en föranvändarrätt.31 Detta rättsfall rörde betydelsen av begreppet utöva 

enligt finsk patentlag 1943 och således är det inte en definition av den aktuella patentla-

gen. Därför kan även det prejudiciella värdet av domen ifrågasättas, men precis som i 

övriga nordiska länder är det ont om övrig praxis och finsk doktrin hänvisar till fallet.32 

Till skillnad mot vad som redogjorts för dansk rätt kan alltså ett enskilt utnyttjande så-

ledes utgöra ett sådant utnyttjande som kan erhålla föranvändarrätt. Omständigheterna i 

det enskilda fallet får avgöra om ett enskilt utnyttjande kan anses vara yrkesmässigt 

enligt finsk rätt. 

Vidare i dansk rätt är det faktum att verksamheten ska vara vinstdrivande inget krav 

för att det ska röra sig om erhervsmaessigt udnyttelse. Precis som Koktvedgaard ovan 

tar Lindgreen upp välgörenhetsorganisationer och olika typer av ideella föreningar vars 

verksamhet faller utanför privat udnyttelse och således innanför erhervsmæssig udnyt-

telse.33 

Till skillnad mot vad som uttalas i svensk rätt bygger alltså den danska förståelsen av 

erhervsmæssig udnyttelse till stor del på att precisera vad som är privat udnyttelse i den 

mening som den beskrivs enligt 3 § DPTL. Privat udnyttelse är ett snävt begrepp. Det 

omfattar inte verksamheter som exempelvis välgörenhetsorganisationer eller liknande 

ideella organisationer och det finns inget krav på vinst. Ett utnyttjande är privat när det 

sker till eget personligt bruk eller inom familje-/vänskapskretsen och tillgodoser rent 

personliga behov. Allt som faller utanför det privata utnyttjandet blir med en e-

contrario-tolkning yrkesmässigt. Det står inte direkt uttalat i svensk rätt att yrkesmässigt 

utnyttjande ska förstås genom att utgå ifrån vad som utgör privat utnyttjande och såle-

des faller utanför yrkesmässigt utnyttjande i 3 § PatL. Dock hänvisar bland andra Jacob-

son till den ensamrätten i 3 § PatL34 och en metod liknande den danska torde vara möj-

lig i svensk rätt. 

Ett enskilt tillfälle då uppfinningen övergår från utnyttjas privat till mer kommersiell 

art räcker generellt sätt inte för att uppnå erhervsmaessigt udnyttelse, men upprepas 

beteendet kan det övergå till ett sådant utnyttjande. I ljuset av det finska rättsfallet kan 

dock omständigheterna i det enskilda fallet vara avgörande för huruvida ett enskilt ut-

nyttjande räcker för att det ska klassas som yrkesmässigt. 
                                                
31 NIR 1971, s 199. 
32 NIR 1977, s 384. 
33 Lindgreen mfl, Patentloven, s 179f. 
34 Jacobsson m fl, s 117. 
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3.2.3 Norsk nærings- eller driftsøyemed 

I norsk rätt har lagstiftaren valt att precisera uttrycket ”yrkesmässig” och de använder 

istället ”nærings- eller driftsøyemed”. I förarbetena till 4 § NPTL hänvisar kommittén 

till den motivering som görs gällande angående begreppet yrkesmässig i förhållande till 

3 § NPTL. Lagstiftaren och det norska justitiedepartementet ansåg att yrkesmässig var 

ett för oklart begrepp. De menade också att uttrycket var opassande i och med att ut-

trycket även skulle omfatta utnyttjanden i offentlig förvaltning samt verksamhet för 

välgörande ändamål.35  

Nærings- eller driftsøyemed kan översättas till närings- respektive driftsändamål. 

Den norska lagen är således något mer precis till sin utformning. Utifrån förarbetena 

torde alltså utnyttjanden som sker inom offentlig förvaltning och inom välgörande verk-

samhet kunna falla under begreppet nærings- eller driftsøyemed.36 Det kan tyckas som 

en obetydlig skillnad gentemot begreppet yrkesmässigt utnyttjande. Centralt är ändå vad 

begreppen fylls med för innebörd och mening. Att ett utnyttjande ska vara yrkesmässigt 

eller med närings- och driftsändamål är för mig en marginell skillnad. Utöver det som 

nämnts ovan definieras inte begreppet vidare i den norska propositionen.  

Den norska doktrinen är mycket knapphändig när det kommer till att definiera be-

greppet. Till och med i jämförelse med dansk och svensk som även den är tunn. Are 

Stenvik har behandlat den norska patenträtten, men när det kommer till den norska för-

användarrätten i allmänhet och yrkesmässigt utnyttjande i synnerhet citerar han mer 

eller mindre det uttalande som den nordiska kommittén har gjort.37 
 

Også når det gjelder selve utnyttelsens krakter må det dreie seg om en sådan utnyttelse som 

faller inn under eneretten i § 3. På den annen side spiller utnyttelsens omfang ingen rolle, bare den 

har den her omtalte karakter. En utnyttlelse i ren eksperimenthensikt vil ikke kunne karakeriseres 

som utnyttelse i nevnte forstand. Derimot er det ikke utelukket at sådanne eksperimenter o.l. vil 

kunne vaere av den art at de – altavhengig av deres omfang – faller inn under de nedanfor omtalte 

foranstaltninger, som også skal kunne danne grunnlag fo fobenyttelserett. Det forutsettes herunder 

at eksperimentene ikke er et ledd i arbeidet for å nå frem till oppfinnelsen, men tar sikte på en ut-

nyttelse av oppfinnelsen i den forstand som er omtalt ovenfor.38 

 

                                                
35 Ot.prp. nr 36 (1965-66), s 24, 26. 
36 A prp, s 26. 
37 Stenvik, Patentrett, s 320ff. 
38 NU 1963:6 genom Are Stenvik, Patentrett, s 320. 
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Vi känner igen tankegångarna och formuleringarna sedan tidigare avsnitt och i det här 

hänseendet tillför inte den norska synen på yrkesmässigt utnyttjande något nytt.  

3.3 Sammanfattning yrkesmässigt utnyttjande 
I och med att den nordiska patentlagstiftningen utgår ifrån samma utredning blir många 

utav resonemangen kring föranvändarrätten snarlika. Som nämnts är detta faktum en 

anledning till att en komparativ analys av dessa rättskulturer passar bra, men det innebär 

också att några större olikheter kan vara svår att finna. Dock söker min uppsats framför 

allt utvecklande svar på de frågor som ställts. Några stora olikheter krävs alltså inte om 

det går att finna preciseringar av de frågetecken som kvarstår efter studerad svensk rätt. 

Angående yrkesmässigt utnyttjande är samtliga lagstiftningar överens om att formen 

på utnyttjandet inte spelar någon roll. Det kan röra sig om import, export, tillverkning 

etcetera. Generellt ska inte heller utnyttjandets omfattning spela någon roll. Dock är 

detta en sanning med modifikation. I dansk doktrin talas det om att utnyttjanden som 

vid enskilda tillfällen faller utanför vad som utgör yrkesmässigt utnyttjanden kan vid 

upprepat utnyttjande övergå till att vara yrkesmässigt.  

I och med att begreppet yrkesmässigt inte definieras i någon omfattande skala blir det 

i Danmark aktuellt med att definiera vad som utgör privat utnyttjande. Begreppet an-

vänds mycket mer i den danska rätten och står mycket mer i centrum än vad det gör i 

både svensk och norsk rätt. Det danska sättet att definiera yrkesmässigt genom att preci-

sera vad som utgör privat utnyttjande framstår som en mer utpräglad metod. Ett privat 

utnyttjande är ett utnyttjande som sker till privatbruk och som sker inom en familje- 

eller vänskapskrets. Det ska tillgodose privata behov och utföras inom den privata sfä-

ren. När utnyttjandet rör sig utanför den privata sfären då närmar sig utnyttjandet till att 

vara yrkesmässigt. Begreppet privat utnyttjande är snävt och det finns inget krav på att 

utnyttjandet ska pågå i en vinstdrivande verksamhet. Välgörenhetsorganisationer och 

ideella föreningar är exempel på verksamheter som faller inom ramen för vad som anses 

yrkesmässigt. Utnyttjandet ska generellt sett ske regelbundet utanför den privata sfären 

för att anses som yrkesmässigt. Dock ska hänsyn tas till verksamhetens art. I ovan 

nämnda finska dom från 1971 var verksamheten av sådan art att ett enskilt utnyttjande 

räckte för att det skulle ses som yrkesmässigt. 

Det står inte direkt uttalat i svensk rätt, men som nämns ovan hänvisar Jacobsson till 

den patenträttsliga ensamrätten i 3 § PatL och det tyder på en uppfattning i linje med 
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den danska rätten i detta hänseende. Således torde en sådan metod vara möjlig i svensk 

rätt. 

Det mest anmärkningsvärda i norsk rätt är det faktum att de har valt att använda sig 

av begreppen nærings- och driftøjemed (närings- och driftsändamål). De menade att 

begreppet yrkesmässigt var för otydligt i och med att både välgörenhetsorganisationer 

och ideella organisationer skulle rymma under begreppet. I övrigt medför inte det 

norska begreppet något nämnvärt förtydligande.  

4 När i tiden ska utnyttjandet ske 
4.1 Svensk rätt 
4 § PatL stipulerar att utnyttjandet ska äga rum: 

 
…när ansökan om patent därå gjordes. 

 

Om den kritiska tidpunkten för när utnyttjandet ska äga rum är när ansökningshandling-

arna lämnades in uppstår en potentiell problematisk situation. I och med att föranvän-

darrätten är regional och endast gäller i respektive land skulle det i teorin innebära en 

möjlighet att vänta tills en uppfinning offentliggörs i tredje land och sedan utnyttja upp-

finningen i Sverige innan ansökan hunnit lämnas in och således erhålla en föranvändar-

rätt. Utifrån de svenska förarbetena går det inte att utläsa något annat än att när ansök-

ningshandlingarna lämnats in ska utnyttjandet ha skett. Dock menar den samlade 

svenska doktrinen att åtnjuter patentansökan prioritet enligt 6 § PatL gäller det datumet 

som kritisk tidpunkt.39 Således torde inte det ovanstående leda till några problem i det 

hänseendet. Dock gäller ingen bestämmelse om prioritet i förhållande till sådana offent-

liggöranden som kan äga rum enligt 2 § 3 st 2) PatL eller i länder som använder sig av 

så kallad, grace period. Således löper de som utnyttjar en grace period en risk att någon 

utnyttjar uppfinningen i Sverige och på det sättet erhåller en föranvändarrätt. Förutsatt 

att det inte rör sig om uppenbart missbruk gentemot patenthavaren, men det avhandlas 

senare i avsnitt 6. 

                                                
39 Nilsson, Holtz, s 88, Domeij, Jacobsson mfl, s 116, Reiland, Patenthandboken, s 155. 
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De svenska förarbetena är i övrigt sparsmakade i sin precisering av vad det innebär att 

utnyttjandet ska ske vid tiden för ansökan de menar att utnyttjandet måste principiellt 

pågå vid tiden för patentansökningen.40 

Att utnyttjandet principiellt ska pågå är inte särdeles uttömmande och det ger ingen 

vidare ledning i när egentligen utnyttjandet ska ha skett för att en föranvändarrätt ska 

kunna erhållas. I en dom från Stockholms tingsrätt uttalade sig rätten på följande vis: 

 
För att föranvändarrätt skall anses föreligga krävs att utnyttjandet pågår vid den tidpunkt då pa-

tentansökan gjordes. Om utnyttjandet har upphört vid denna tidpunkt föreligger alltså inte någon 

föranvändarrätt. Vid bedömningen av om ett utnyttjande skall anses ha upphört får beaktas att till-

fälliga, obetydliga avbrott i och för sig inte medför att utnyttjandet skall anses ha upphört.41 

 

I det fallet kunde parten som åberopade föranvändarrätt visa på att ett utnyttjande hade 

skett före dagen för patentansökan, men utnyttjandet hade sedan upphört under många 

år och parten erhöll därmed ingen föranvändarrätt.  

I svensk doktrin får vi än mer vägledning. Där är uppfattningen att det inte ska före-

ligga ett stadigvarande avbrott i verksamheten. Det vill säga om det endast tillfälligt har 

avbrutits och avbrottet är obetydligt då anses utnyttjandet pågå.42Vid en bedömning om 

verksamheten pågår vid patentansökan ska det beaktas ifall det är en sådan verksamhet 

där ett sammanhängande utnyttjande inte kan förväntas.43 Därmed utesluts alltså inte 

verksamheter från föranvändarrätten där rörelsen är säsongsbetonad eller liknande vilket 

jag anser fullt rimligt. Det går även ihop om tanken i föregående kapitel där verksam-

hetens art ska beaktas vid avgörande av huruvida ett enskilt utnyttjande ansågs yrkes-

mässigt eller ej. 

Jacobsson uttrycker det som att upphörandet ska ha permanent karaktär och menar 

precis som Hesser/Essén att det ska tas hänsyn till att verksamhetens art och huruvida 

den är av sådant slag att det kan krävas ett sammanhängande utnyttjande. Går det längre 

tid mellan varje utnyttjande och verksamheten är av sådan art att det går att räkna med 

att utnyttjandet kommer att återupptas när den särskilda situationen uppkommer då kan 

även det vara grund för en föranvändarrätt. 44 För den som åberopar en föranvändarrätt 

                                                
40 Prop 1966:40, s 97. 
41 T 927-04 och T 2479-04. 
42 Hesser, Essén, Patentlagen, s 40. 
43 Ast. 
44 Jacobsson mfl, s 118. 
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handlar det således om att kunna visa på att utnyttjandet ska fortlöpa. Den svenska dokt-

rinen ligger i allt väsentligt i linje med den nordiska utredningen.45 

4.2 Nordisk rätt 

4.2.1 Danmark 

Precis som i den svenska lagen stipulerar 4 § DPTL att det är ansökningsdagen som är 

den kritiska tidpunkten för när utnyttjandet ska ske. Undantaget är även i Danmark den 

omständigheten att uppfinningen åtnjuter ett prioritetsdatum enligt 6 § DPTL. Det 

danska förslaget till patentlov gör ingen precisering vad gäller när i tiden uppfinningen 

måste utnyttjas för att en föranvändarrätt ska kunna erhållas. De hänvisar istället till det 

som sägs i den nordiska patentutredningen.46 För att besvara den frågan får vi vända oss 

till den danska doktrinen. 

Till skillnad mot vad svensk rätt uttalar talar den danska doktrinen om en reell, aktu-

ell och praktisk utnyttjande av uppfinningen vid tiden för patentansökan på det sätt som 

3 § DPTL stipulerar.47 På samma sätt som vid definitionen av yrkesmässigt utnyttjande 

anser Lindgreen att 3 § DPTL ska vara ledande i denna bedömning. Det vill säga den 

danska patenträttsliga ensamrätten som i allt väsentligt liknar den motsvarande svenska 

regleringen. Lindgren fortsätter sedan med att konstatera att ett utnyttjande som defini-

tivt har upphört inte kan utgöra grund för en föranvändarrätt, men att tillfälliga och obe-

tydliga avbrott kan vara ok. Utöver det ligger det i kravet på utnyttjande vid ansök-

ningsdagen att det föreligger identitet mellan den utnyttjade och den patentsökta upp-

finningen. 48 

Mycket av det som skrivs i dansk doktrin påminner om och ligger i linje med den 

svenska rätten. Det är inget att lyfta på ögonbrynen åt då den nordiska patenträtten är så 

pass samspelt. Det sista vad gäller utnyttjandets identitet står dock inte direkt utskrivet i 

den svenska rätten. Begreppet identitet syftar på den utnyttjade uppfinningens likhet 

med den patentsökta. Det vill säga hur lika är uppfinningarna i dess funktion och resul-

tat?  Den patentsökta uppfinningens patentkrav och ansökan får stå som mall för att av-

göra huruvida det råder identitet mellan uppfinningarna. Det talas om en rimlig identitet 

vilket innebär att det inte är krav på fullständig likhet.  Lindgreen hänvisar till ett gam-

                                                
45 NU 1963:6, 157. 
46 F. t. Patentlov, 1967, tilaeg a, s 95. 
47 Lindgreen mfl, s 195. 
48 A a, s 196. 
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malt danskt rättsfall där en uppfinning som delvis svarade mot patentkraven i en patent-

sökt uppfinning har ansetts ha identitet.49 

Även om det inte talas om en reell identitet i den svenska lagstiftningen blir den 

praktiska skillnaden troligtvis liten. Anklagar en patenthavare en annan part för intrång i 

dennes patent läggs det troligtvis fram bevis från båda håll som antingen visar på att ett 

intrång har begåtts eller det motsatta. Kommer en domstol fram till det är ett intrång kan 

motparten alltid åberopa föranvändarrätt. Kommer en domstol fram till att det inte är ett 

intrång då behöver inte frågan om föranvändarrätt prövas. Förtydligandet från dansk 

sida kan dock tyckas relevant i den övergripande förståelsen av föranvändarrätten. 

4.2.2 Norge 

Det norska förslaget till patentlag innehåller ingen precision av vad det innebär att ut-

nyttjandet ska ha ägt rum vid patentansökan. Detsamma gäller norsk doktrin. Istället 

hänvisar båda till den nordiska utredningen och menar att den är tillräckligt precis.50 

Angående tidpunkten för utnyttjande säger utredningen följande: 

 
Som det fremgår av paragrafteksten, må utnyttelsen prinsipielt pågå på det tidspunkt da pa-

tentsøkanden inngis. Er utnyttelsen på dette tidpunkt opphørt, foreligger ikke lenger slike hensyn 

som forbenyttelseretten etter kommitéens mening hviler på. Når en utnyttelse skal anses for opp-

hørt, vil avhenge av omstendighetene i de enkelte tillfelle, men det skal understrekes at det her 

tenkes på et opphør av mer permanent karakter. En tilfeldig, ubetydlig avbrytelse i utnyttelsen er 

ikke nok til at den skal anses for opphørt. Det må også tas hensyn til at virksomheten kan vaere av 

en slik art att det ikke er rimmelig å stille et krav om en sammanhengende udnyttelse. Likeledes 

kan oppfinnelsen vaere av den art at man bare vil gjøre bruk av de i spesielle situasjoner. Det er da 

ikke å betrakte som opphør av utnyttelsen i lovforslagets forstand at det kan gå lengre tid mellom 

hver gang oppfinnelsen utnyttes når man må regne med at utnyttelsen vil bli gjenoptatt når den 

spesielle situasjon igjen melder seg. 51 

 

I och med att några direkt norska precisioner saknas utan det endast hänvisas till 

ovanstående kan slutsatsen dras att det är endast detta som är norsk lag på området. Ef-

tersom den övriga nordiska rätten byggt sin specifika rätt på samma utredning blir den 

norska rätten en slags genomsnittlig rätt. I detta hänseende sticker inte den norska rätten 

ut på något vis utan den har helt och hållet implementerat den nordiska utredningen. 

Resultatet blir således en tämligen okontroversiell reglering. 
                                                
49 Schovsbo, Rotenmeier, Immaterialret, s 402, Lindgreen mfl, s 196, U 1925.69H. 
50 Ot. prp. nr 36 (1965-66), s 26, Stenvik, Patentrett, s 320. 
51 NU 1963:6, s 157. 
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Formuleringarna i citatet ovan känner vi igen sedan tidigare om än i norsk översätt-

ning. Det som blir problematiskt för hur vi ska förstå den norska rätten är att det inte 

görs någon precisering för när tiden utnyttjandet bör ske. 4 § NPTL stipulerar att föran-

vändarrätt erhålls den som: 

 
…utnyttet oppfinnelsen her i riket da patentsøknaden ble inngitt… 

 

Någon precision gör dock inte varken i de norska förarbetena, norsk doktrin eller i den 

hänvisade nordiska utredningen. Den övriga nordiska rätten har var för sig valt att pre-

cisera detta bland annat genom att hänvisa till konventionsprioriteten i 6 § PatL och 

mena att innehar patentsökande en prioritetsdag från annat europeiskt land ska det da-

tumet gälla. Den precisering görs alltså inte i norsk rätt och det är oklart hur den norska 

rätten ser på en sådan företeelse. 

Det är således svårt att säga hur en norsk domstol skulle angripa en fråga om exem-

pelvis prioritetsdag från tredje land. I och med att de övriga nordiska länderna alla till-

lämpar konventionsprioritet torde en kvalificerad gissning vara att den norska domsto-

len skulle tillämpa lagen på samma sätt. Dock står det inte att finna direkt i norsk lag 

vilket kan tyckas anmärkningsvärt. 

4.3 Sammanfattning när i tiden ska utnyttjandet ske 
Det går alltså att dra slutsatsen att tidpunkten för när utnyttjandet ska ha skett är när 

patentansökningshandlingarna lämnades in såtillvida inte ansökningen åtnjuter konvent-

ionsprioritet då gäller prioritetsdagen som kritiskt tidpunkt. Där synes den nordiska rät-

ten vara enig även om det är något oklart hur norsk rätt tillämpar prioritetsbestämmel-

serna. Utnyttjandet måste utöver det vara pågående även om tillfälliga och obetydliga 

avbrott är ok. Den svenska rätten talar om att utnyttjandet ska principiellt ska pågå. Med 

detta menas att det ska vara ett aktivt utnyttjande som har till syfte att fortsätta. Det 

måste från fall till fall avgöras huruvida utnyttjandet anses pågå eller inte. Beroende på 

verksamhetens art kan det nämligen vara rimligt att utnyttjandet sker mer sporadiskt. 

Det kan röra sig om verksamheter som är särskilt säsongbetonade eller liknande. Den 

danska rätten utvecklar detta resonemang och uttalar att utnyttjandet ska vara reellt, 

aktuellt och praktiskt till sin form. Utöver det förtydligar dansk rätt att i kravet på ut-

nyttjandet vid ansökningstillfället finns ett krav på identitet. Det vill säga utnyttjandet 

ska omfattas av någon eller några krav i ett ansökt eller erhållet patent. Ingen annan 
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nordisk rätt uttrycker detta direkt, men det ligger ändå i sakens natur att för att en föran-

vändarrätt ska bli aktuell måste det ske ett intrång i ett patent. Förtydligandet är dock 

viktigt för förståelsen av föranvändarrätten som rättsinstitut. Det är en rätt vid sidan om 

patenträtten och den är på sätt och vis beroende av patentets existens. Finns inget patent 

kan det heller inte finnas en föranvändarrätt. 

Den norska rätten är allra mest intetsägande och hänvisar endast tillbaka till vad som 

skrivits i den nordiska patentutredningen. Rätten blir på så vis ett slags genomsnitt av all 

nordisk rätt på området och sticker inte ut på något vis annat än i sin genomsnittlighet.  

5 Utnyttjandet ska ha skett i riket 
5.1 Sverige 
Föranvändarrätten stipulerar att utnyttjandet ska ha skett här i riket. Som uppsatsen har 

avhandlat tidigare i avsnitt 3 omfattar föranvändarrätten bland annat utnyttjanden i for-

men av import och export. Det är onekligen utnyttjanden med internationella inslag och 

en precisering av vad ”här i riket” syftar på är önskvärt. 

I den svenska propositionen står det att endast utnyttjanden i riket räknas.52 Övrig 

ledning från de svenska förarbetena är, precis som tidigare, en aning torftigt. 

Hesser och Essén gör inga förtydliganden utan skriver endast att utnyttjanden ska ha 

ägt rum i riket.53 Jacobsson har en viss precisering och menar att det rör sig om utnytt-

janden i Sverige vilket i och för sig inte är särdeles förvånande eller direkt klargörande, 

men ändock.54 Det är klart att formuleringen ”i riket” egentligen ter sig tämligen själv-

klar. Ändå finns det utrymme att precisera meningen i och med att både export och im-

port är utnyttjanden med ett klart internationellt inslag som godkänns som sådana ut-

nyttjanden som omfattas av föranvändarrätten. Dock får det faktum att både export och 

import ses som godkända utnyttjanden tas som intäkt för att de är utnyttjanden som an-

ses pågå i riket om verksamheten kan anses verka inom Sveriges gränser. Föranvändar-

rätten såsom den tar sig i uttryck idag tillkom 1967. Det innebär att vid tiden för dess 

instiftande var varken Sverige eller övriga norden medlem i EU. Hur kan ett sådant fak-

tum påverka begreppet ”här i riket”? Ryberg menar, när han skriver kring den danska 

föranvändarrätten, att utnyttjanden i riket ska tillämpas i överensstämmelse med våra 

                                                
52 Prop 1966:40, s 97. 
53 Hesser, Essén, Patentlagen, s 40. 
54 Jacobsson mfl, s 116. 
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allmänna EU-rättsliga förpliktelser.55 I och med att Ryberg skriver gällande den danska 

rätten fortsätter analysen av det resonemanget i avsnitt 5.2.1.  

Värt att påpeka är dock att förberedande åtgärder som sker utomlands, men som syf-

tar till ett framtida utnyttjande i Sverige kan anses falla under uttrycket ”här i riket”. 

Mer om vidtagna åtgärder kommer i avsnitt 7. 

5.2 Nordisk rätt 

5.2.1 Danmark 

Innan den ovan nämnda frågan angående begreppet ”här i riket” kopplat till de EU-

rättsliga förpliktelserna avhandlas den grundläggande danska bestämmelsen.  

De danska förarbetena diskuterar inte vad innebörden av ”här i riket” kan tänkas ut-

göra utan de hänvisar enbart till den nordiska patentutredningen.56  Koktvedgaard menar 

att utnyttjandet ska ha skett på danskt territorium och preciserar med att även innesluta 

Grönland och Färöarna i uttrycket.57 Lindgreen vars kommentar till DPTL kom ut efter 

det att Danmark inträtt i EU-samarbetet och efter det att Ryberg skrivit sin artikel skri-

ver: 

 
Det fremgår af bestemmelsens formulering, at det alene er udnyttelse, som har fundet sted her i 

landet, dvs. inden for det danske territorium (inl. Faerøerne og Grønland), der kan medføre for-

benyttelseret. Ryberg anfører i NIR 2003.117, at dette krav skal forstås i overensstemmelse med 

Danmarks EU-retslige forpligtelser, og at udnyttelse eller forberedelse i et anded EØS-land derfor 

skal sidestilles med udnyttelse eller forberedelse i Danmark, dvs. kan skabe en forbenyttelseret i 

Danmark, dog begraenset til import og videresalg her i landet af varer fremstillet i et andet EØS-

land. 58 

 

Ryberg artikel och undersökning är så pass omfattande och intressant och står till viss 

del vid sidan om övriga förarbeten, doktrin etcetera. Således avhandlas hans artikel och 

det frågor som han identifierar i ett eget avsnitt. 

5.2.2 Norge 

Precis som i det danska förslaget till patentlag görs ingen precisering kring begreppet 

”här i riket” utan hänvisning görs till förslaget i den nordiska patentutredningen.59 Det-

                                                
55 Ryberg, NIR 2003/117, s 123. 
56 F. t. Patentlov, 1967, tilaeg a, s 95. 
57 Koktvedgaard mfl, Patentloven, s 116. 
58 Lindgreen mfl, s 196. 
59 Ot. prp. nr 36, s 26. 
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samma gäller för norsk doktrin.60 I den nordiska patenutredningen uttalas att utnyttjan-

den ska ha föregått inom riket och vidtagna åtgärder ska ha till syfte att påbörja ett ut-

nyttjande i riket.61 Kommittén menar att eftersom patentskyddet endast gäller regionalt i 

riket ska samma princip avspeglas i föranvändarrättens utnyttjanden.  

Således står det relativt klart att norsk och övrig nordisk rätt syftar på utnyttjanden 

inom det egna landets gränser när de hänvisar till utnyttjanden ”här i riket”. Det intres-

santa blir istället att se hur en sådan begränsning förhåller sig till våra EU-rättsliga för-

pliktelser. Det kommer att avhandlas i kommande avsnitt. 

5.3 ”Här i riket” kopplat till tvångslicens och artikel 28 FEUF 
Vad menar Ryberg när han driver denna linje? Han menar att i och med Danmarks an-

slutning till EU och de regler EU sätter upp för den fria rörligheten av varor och tjänster 

blir begreppet ”här i riket” problematiskt i förhållande till artikel 28 FEUF.62 

Ryberg utgår ifrån den till 4 § DPTL nära besläktade tvångslicensregeln i 48 § 

DPTL. Kortfattat stipulerar den en möjlighet att mot en licensavgift tvångsmässigt er-

hålla en rätt att utnyttja ett patent om du var i utnyttjande av uppfinningen vid tiden för 

patentansökan. Den stora skillnaden mellan regleringarna är att föranvändarrätten är helt 

avgiftsfri medan tvångslicensen ger patenthavaren en betalning motsvarande vad paten-

tet skulle licensieras ut för. I bestämmelsen kring tvångslicens finns motsvarande rekvi-

sit att utnyttjandet ska ha skett ”här i riket”.  Tvångslicensregeln har på anmodan från 

EU-kommissionen och efter ett par domar ifrån EU-domstolen reviderats och numera 

faller utnyttjanden i Danmark och utnyttjanden i annat EU-land båda under begreppet 

”här i riket” i 48 § DPTL.63  

Ovan nämnda rättsfall samt uttalanden från ifrån EU-kommissionen menade således 

att ett rekvisit som innebär rättigheter för en utnyttjare nationellt inom en stat, men som 

diskriminerar samma typ av utnyttjanden som sker utanför den staten är ett brott mot 

den fria rörelse av varor och tjänster som artikel 28 FEUF stipulerar. Om nu begreppet 

”här i riket” enligt dåvarande 48 § DPTL ansågs vara ett brott mot artikel 28 FEUF 

borde inte detsamma gälla för samma begrepp fast kopplat till föranvändarrätten i 4 § 

DPTL? En liknande modifikation av 4 § DPTL gjordes dock inte och således är det 
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oklart ifall begreppet ”här i riket” ska tillämpas på samma vis när det handlar om en 

föranvändarrätt.   

I detta sammanhang bör artikel 36 FEUF beaktas. Där stipuleras ett undantag ifrån 

artikel 28 FEUF bland annat för sådana restriktioner som ska skydda industriell och 

kommersiell äganderätt. I fallet med tvångslicenser ansågs regeln utgöra ett förtäckt 

skydd av den nationella produktionen och således föll det inte under nämnda undan-

tag.64 Skulle detsamma gälla för föranvändarrätten eller kan det ses som ett sådant 

skydd som faller under undantaget i artikel 36 FEUF? Ryberg menar att det i det hänse-

endet inte är någon skillnad mellan den tidigare lydelsen av 48 § DPTL och den nuva-

rande regleringen i 4 § DPTL. Istället menar han att anledningen till att 4 § lämnades 

orörd när 48 § DPTL reviderades är att det kom som en direkt reaktion på en konkret 

anmodan från EU-kommissionen.65 Vidare menar Ryberg att EU-kommissionens fokus 

på just tvångslicenser kom sig av det faktum att de vid den tiden hade flera liknande fall 

uppe för diskussion ifrån bland annat England och Italien.66 Ryberg menar alltså att be-

greppet ”här i riket” bryter mot reglerna om den fria rörelsen för varor och tjänster inom 

EU. Dock gäller det endast i förhållande till import och sedan försäljning i Danmark i 

och med att artikel 28 FEUF träffar just införselrestriktioner. 

Den svenska patentlagen har samma reglering gällande tvångslicenser i 48 § PatL 

och även samma reglering gällande föranvändarrätten i 4 § PatL. Dock har ingen av 

dessa lagrum reviderats i det hänseendet. 

Om vi kopplar ovan nämnda resonemang till den svensk och övrig nordisk rätt torde 

resultatet bli detsamma. Det vill säga skulle en svensk domstol i en fråga om import och 

vidareförsäljning tillämpa uttrycket ”här i riket” som att utnyttjandena måste ha skett på 

svenskt territorium skulle det troligtvis innebära ett brott mot våra EU-rättsliga förplik-

telser enligt artikel 28 FEUF. Utifrån den svenska lagens lydelse, förarbeten och doktrin 

tyder inget på att svensk domstol skulle tillämpa 4 § PatL på något annat vis. I ett tings-

rättsfall från 2007 var frågan bland annat om åtgärder som vidtagits för import och vida-

reförsäljning i Sverige var sådana att det uppfyllde kravet för ”väsentligt vidtagna åt-

gärder” enligt 4 § PatL och därmed åtnjöt en föranvändarrätt. I det fallet bortsåg dom-

stolen från en mängd åtgärder som de menade inte syftade till import ”här i riket”.67 

                                                
64 Strobel, NIR 1993, s 550f. 
65 Ryberg NIR 2003, s 122. 
66 A a, s 122. 
67 T 26687-06. 



 28 

Enligt Rybergs resonemang går därmed den svenska domstolen emot Sveriges EU-

rättsliga förpliktelser enligt artikel 28 FEUF.  

O andra sidan menar Strobel att det finns vissa betydande skillnader mellan tvångsli-

censer och föranvändarrätter som innebär att det inte går att direkt förutsätta att uttryck-

et ”här i riket” ska uppfattas på samma sätt i förhållande till artikel 28 FEUF. 

Hon menar bland annat att EU-kommissionen i ovan nämnda fall tryckte på att 

tvångslicenser hade som underliggande syfte att motverka import till respektive land 

och således gynna den egna produktionen. Ett sådant underliggande syftet är inte lika 

tydligt hos föranvändarrätten. Desto tydligare är det faktum att kravet på utnyttjanden 

”här i riket” kopplat till föranvändarrätten begränsar rättens omfattning och skyddar 

patentinnehavaren i större mån. Kopplingen till undantaget i artikel 36 FEUF är således 

tydligare och det skulle kunna tyda på att begreppet ”här i riket” inom ramen för föran-

vändarrätten är ett sådan skydd för industriella rättigheter som undantas. 68 Hon menar 

också att det faktum att många stater anser att import och export över dess gränser räck-

er för att uppfylla den territoriella begränsningen (däribland de nordiska länderna) med-

för att artikel 28 FEUF inte blir aktuell. Detta eftersom eventuella territoriella restrikt-

ioner egentligen bara har att göra med patentets territoriella restriktion.69 

Ryberg är inte av den uppfattningen och menar att på samma sätt som tvångslicenser 

har till syfte att skydda tredjemans investeringar har föranvändarrätten till syfte att 

skydda den som investerat i en uppfinning. Således omfattas ingen av dessa regler av 

undantaget i artikel 36 FEUF. 

I och med att det inte finns någon dom kring detta går det bara att spekulera. Klart är 

i alla fall att om begreppet ”här i riket” ska likställa utnyttjanden i Sverige och utnytt-

jande i vilket annat EU-land som helst skulle det få stora konsekvenser. Det skulle ex-

empelvis innebära att den som förbereder import av en produkt till ett EU-land skulle 

erhålla en föranvändarrätt att importera till hela EU förutsatt att övriga rekvisit är upp-

fyllda. Den som utnyttjar en uppfinning inom EU skulle erhålla en föranvändarrätt inom 

hela EU. Det faktum att det skulle vara resultatet är i sig ett argument för att begreppet 

”här i riket” kopplat till föranvändarrätten främst existerar för att skydda patenthavaren 

och således falla under undantaget i artikel 36 FEUF. 
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5.4 Sammanfattning av begreppet ”här i riket” 
Begreppet ”här i riket” är problematiskt och det är i dagsläget oklart om det bör tolkas i 

samstämmighet med de EU-rättsliga förpliktelserna eller ej. Regeln om föranvändarrätt 

tillkom 1967 i dess nuvarande form och då var det inte tal om att ta hänsyn till eventu-

ella EU-förpliktelser om fri rörlighet. Således diskutera naturligtvis inte saken i något av 

de nordiska förarbetena. Detsamma gäller mycket av den doktrin som finns i ämnet. 

Även den är ofta från en tid innan EU-samarbetet utvecklades till vad det är idag. Lind-

green är undantaget, men det förs ingen utförlig diskussion utan Rybergs artikel nämns 

kort och refereras till. I övrigt följer Lindgreen ungefär samma linje som övrig nordisk 

rätt och menar att ”här i riket” syftar på utnyttjanden i Danmark. 

I motvikt till Ryberg står Strobel som menar att föranvändarrättens begränsning till 

utnyttjanden i riket är ett sådan skydd för industriella rättigheter som faller under undan-

tagen i artikel 36 FEUF. 

Det står relativt klart efter undersökningen att den nordiska rätten tillämpar begreppet 

”här i riket” som utnyttjanden som sker i varje specifikt land. Det finns inget i de nor-

diska förarbetena eller nordisk doktrin eller nordisk praxis som visar på något annat.  

Således är begreppets tillämpning i sig inte något som ter sig oklart. I ljuset av Ry-

bergs artikel råder det snarare en oklarhet kring tillämpningens överensstämmelse med 

våra EU-rättsliga förpliktelser. Frågan huruvida den tillämpningen strider mot EU:s fria 

rörlighet blir en senare fråga och i och med att det inte finns någon EU-praxis från detta 

går det bara att spekulera i den frågan. Klart är i alla fall att skulle en sådan begränsning 

vara otillåten enligt den fria rörligheten skulle det vara en grov inskränkning av pa-

tenthavarens rättigheter och möjligheten till erhållen föranvändarrätt skulle öka mar-

kant.  

6  Uppenbart missbruk gentemot patentsökande 
6.1 Svensk rätt 
Den som uppfyller samtliga ovan avhandlade rekvisit erhåller en föranvändarrätt såtill-

vida inte utnyttjandet utgjorde ett uppenbart missbruk gentemot den patentsökande. Re-

geln skulle kunna ses som en god-tros-regel, men lagtextens formulering anlägger en 

ribba som är än högre. Det ska röra sig om ett uppenbart missbruk. Den nordiska utred-

ningen menar att de medvetet har valt att inte använda sig av uttrycket god tro. Detta 

eftersom begreppet god tro skulle innebära en oklarhet vad uttrycket refererar till. Ut-
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redningen uttalar att missbruket ska vara direkt kopplat till den patentsökande. Den 

svenska kommitteen ansåg inte heller att det gav en heltäckande bild av vad som skulle 

regleras.70 I propositionen menar kommitteen att begreppet ska ha samma betydelse 

som i 2 § 5 st 1) PatL. 71 Uppenbart missbruk i ovan nämnda lagrum har betydelsen att 

det inte går att mot patenthavarens vilja och utan patenthavarens oaktsamhet utnyttja 

uppfinningen. I begreppet räknas också: 

 
…otillbörligt tillskansande av information som i ett senare skede leder till att upplysningar om 

uppfinningen lämnas till allmänheten.72 

 

Detta gäller dock endast förhållandet mellan den patentsökande och den som eventuellt 

begått ett uppenbart missbruk. Erhåller tredje man information ifrån någon som otillbör-

ligt anskaffat sig den gäller alltså inte nödvändigtvis bestämmelsen om uppenbart miss-

bruk.73 I praktiken innebär nuvarande bestämmelse att någon, som genom uppenbart 

missbruk tillskansat sig information ifrån patentsökande, kan sälja eller vidarebefordra 

information till tredje man som i sin tur kan påbörja ett utnyttjande för att erhålla föran-

vändarrätt.  Hesser och Essén är av den uppfattningen att tredje man som erhåller in-

formation ifrån dubbeluppfinnare ska vara i god tro i förhållande till hur informationen 

har anskaffats.74  

Vad gäller tredje mans goda tro i förhållande till den information som denne erhållit 

beskriver Jacobsson två stycken situationer. Först skriver Jacobsson: 

 
Föranvändarrätt kan uppkomma för den som i god tro utnyttjar en uppfinning, även om hans 

kännedom om uppfinningen härrör från någon som har förvärvat sin kunskap om uppfinningen 

genom sådant missbruk som nu har berörts.75 

 

Erhåller föranvändaren information ifrån någon som inte själv är patentsökande utan 

endast innehavare av informationen kräver 4 § PatL att föranvändaren är i god tro kring 

hur informationen har anskaffats. 

Den andra situationen är ifall det finns två från varandra separata uppfinnare, så kal-

lade dubbeluppfinnare. I och med att bestämmelsen om uppenbart missbruk endast re-

                                                
70 NU 1963:6, s 156. 
71 Prop 1966:40, s 96. 
72 Zeteo, kommentar 2 § PatL 12/5-2015. 
73 Prop, 1966:40, s 96. 
74 Hesser, Essén, Patentlagen, s 40. 
75 Jacobsson mfl, s 117. 
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glerar förhållandet mellan den patentsökande och föranvändaren kan föranvändaren 

vara i ond tro och ändå erhålla en föranvändarrätt. Ett exempel på det skulle kunna vara 

att vi har att göra med två uppfinnare till samma uppfinning (dubbeluppfinnare). Den 

ena (uppfinnare A) väljer att lämna in en patentansökan och den andra (uppfinnare B) 

utnyttjar uppfinningen såsom affärshemlighet. Om nu en tredje person orättmätigt in-

skaffar information om uppfinningen ifrån uppfinnare B har denne inte begått uppenbart 

missbruk gentemot den patentsökande uppfinnare A och föranvändaren kan således er-

hålla en föranvändarrätt. 

  
Föranvändarrätt kan sålunda tänkas uppkomma i fall då föranvändaren inte har varit i god tro när 

det gäller det sätt på vilket han har fått kännedom om uppfinningen eller om sin rätt att utnyttja 

den.76 

 

Det kan givetvis bli talan om en allmän skadeståndstalan mellan föranvändaren och 

uppfinnare B om det framgår att denne brutit mot sekretess eller liknande. 

Det är logiskt att det inte går att begå uppenbart missbruk gentemot en uppfinnare 

som du inte gjort något direkt otillbörligt emot. Dock är situationen problematisk och 

det kan tyckas orimligt att någon ska erhålla en föranvändarrätt och alltså ett skydd un-

der hela patentperioden genom att otillbörligt tillgripa sig information. I den nordiska 

patentutredningen menar kommitteen att den som förvärvat kunskap från en dubbelupp-

finnare och som på grund av detta utfört nödvändiga utnyttjanden (eller förberedelser) 

för att erhålla en föranvändarrätt ska alltid erhålla en föranvändarrätt oavsett hur kun-

skapen förvärvades från dubbeluppfinnaren.77 Det uttalandet ligger således i linje med 

det Jacobsson säger vad gäller tredje mans goda tro i förhållande till patentsökande och 

dubbeluppfinnaren. Blir det sedermera en konflikt mellan dubbeluppfinnaren och tredje 

man blir det en konflikt mellan dessa parter (avtalsbrott vad gäller affärshemligheter 

eller liknande) som inte innefattar föranvändarrätten. 

 
Vil dobbeltoppfinneren nekte forbenytteren å utnytte oppfinelsen fordi utnyttelsen innebærer er 

rettsbrudd overfor ham, blir dette et spørsmål mellom dobbeltoppfinneren og forbenytteren som er 

forbenyttelseretten uvedkommaende.78 

 

                                                
76 Jacobsson mfl, s 117. 
77 NU 1963:6, s 156. 
78 Ast. 



 32 

Utav den nordiska utredningen framgår det att tredje man kan vara i ond tro när denne 

anskaffar information från en dubbeluppfinnare. Det framgår egentligen inte varför det 

bör vara på det sättet. Att en tredje man som anskaffar sig och påbörjar ett utnyttjande i 

god tro ska erhålla en föranvändarrätt gentemot patentsökande är rimligt, men varför 

samma rätt ska erhållas den som är i ond är anmärkningsvärt och det synes vara oklart 

varför.  

Ett alternativ är att införa ett krav på att den som åberopar en föranvändarrätt måste 

ha tillskansat sig informationen för dess utnyttjande på ett sätt motsvarande det krav 

som hade ställts om informationen hade härletts ifrån patentsökande. Dock är det inte 

något som nuvarande lagstiftning ger möjlighet till. 

6.2 Nordisk rätt 

6.2.1 Danmark 

Precis som de svenska förarbetena hänvisar även dansk rätt till 2 § DPTL kring inne-

börden av uppenbart missbruk.79 Den danska rätten ligger även i linje med den svenska 

vad gäller föranvändarens goda tro och de två situationer som avhandlades ovan i av-

snitt 6.1. I dansk rätt blev regeln om uppenbart missbruk kodifierat i och med 1967-års 

patentlag, men regeln hade förekommit till följd av praxis sedan tidigare.80  

Gentemot den svenska rätten exemplifierar dansk rätt vad som kan utgöra uppenbart 

missbruk. Ett exempel på uppenbart missbruk är ifall en uppfinnare vänder sig till en 

verksamhet för att sälja sin uppfinning och förhandlingarna sedermera går i stöpet. Då 

torde ett utnyttjande från verksamhetens sida vara ett sådant uppenbart missbruk.81 I 

övrigt menar dansk rätt att industrispionage och stöld är exempel på sådant uppenbart 

missbruk som 4 § DPTL stipulerar.82 

6.2.2 Norge 

De norska förarbetena menar, precis som de svenska, att uttrycket god tro inte är till-

räckligt täckande och precist för vad som åsyftat i 4 § NPTL och i övrigt hänvisas till 

den motivering som den nordiska patentutredningen gjort.83 Den motiveringen lyder: 

 

                                                
79 F. t. Patentlov, 1967, tilaeg a, s 95. 
80 Koktvedgaard mfl, Patentloven, s 123. 
81 Ast. 
82 Ast 
83 Ot. prp. nr. 36, s 26. 
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Forbenyttelseretten regulerer utelukkende et forhold mellom patenthavaeren og forbenytteren. Den 

gjelder ikke sistnevntes rett til å ytnytte oppfinnelsen i og for seg, men kun hans rett til å utnytte 

den uten hinder av patentet. Ut fra dette har komitéene ment at den som har sin kunnskap om opp-

finnelsen fra en dobbeltoppfinner, og som på grunnlag av denne kunnskap har foretatt denfornøde 

utnyttelse eller de fornøde foranstaltninger, alltid skal ha forbenyttelserett, uten hensyn til den 

måte han ervervet nevnte kunnskap hos dobbeltoppfinneren på.84 

 

Det framkommer tydligt att frågan om uppenbart missbruk alltid gäller i förhållande till 

patentsökande och att den som erhåller information ifrån dubbeluppfinnare kan vara i 

ond tro. Dock framgår det inte direkt varför det ska vara så. Som nämndes ovan i avsnitt 

6.1 är det logiska svaret att det inte går att utföra ett uppenbart missbruk gentemot en 

patentsökande som du inte haft kontakt med. Det är också helt riktigt, men varför inte 

införa en generell regel att den som otillbörligt tillskansat sig information och utnyttjar 

en uppfinning inte kan erhålla en föranvändarrätt? Som regeln är utformad i dagsläget 

kan en föranvändare genom ett otillbörligt tillskansande av information erhålla en för-

användarrätt till en patenterad uppfinning under hela patentets livslängd. En sådan rätt 

kan vara mycket värdefull och det resultatet kan tyckas anmärkningsvärt och orimligt. 

Angående den situationen då föranvändaren i god tro anskaffat information ifrån nå-

gon som i sin tur har otillbörligt anskaffat informationen från patentsökande menar de 

norska förarbetena att det måste göras en intresseavvägning. Här skiljer sig den norska 

rätten något från den svenska och danska rätten. De menar att har föranvändaren varit i 

god tro gällande utnyttjandet förefaller det också som rimligast att denne erhåller en 

föranvändarrätt. Det skulle i sådana fall ligga i linje med de rimlighetshänsyn samt prin-

cipen om att nedlagt kapital inte ska försvinna som föranvändarrätten generellt präglas 

av.85 

Norsk doktrin utvecklar förståelsen för begreppet genom att exemplifiera. Som ex-

empel på uppenbart missbruk kan då uppfinnaren har meddelat föranvändaren informat-

ion om uppfinningen under förutsättning att uppfinningen inte ska utnyttjas. Har dock 

utnyttjandet skett i samtycke med uppfinnaren kan det inte utgöra ett sådant uppenbart 

missbruk som 4 § NPTL stipulerar.86 

                                                
84 NU 1963:6, s 156. 
85 Ot. prp. nr. 36, s 26. 
86 Stenvik, Patentrett, s 319. 
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6.3 Sammanfattning uppenbart missbruk gentemot patentsökande 
Den nordiska rätten är samstämmig när det kommer till begreppet ”uppenbart miss-

bruk”. Uppenbart missbruk uppkommer om någon otillbörligt anskaffat sig information 

om uppfinningen och sedan utnyttjar den. Det otillbörliga anskaffandet kan bestå i flera 

saker. I den svenska rätten beskrivs det som att mot patenthavarens vilja och utan pa-

tenthavarens oaktsamhet utnyttja uppfinningen.  

I Dansk rätt exemplifieras det med att utnyttja information som givits en i samband 

med ett misslyckat försök att samarbeta affärsmässigt. Det kan också röra sig om in-

formation som erhållits genom industrispionage eller ren och skär stöld. I norsk rätt po-

ängteras att sker utnyttjandet i samtycke med patentsökande kan inget missbruk upp-

komma. 

Det som framför allt har fått tagit plats i förarbetena och i doktrin är mellan vilka 

denna regel om uppenbart missbruk ska gälla. Där står det klart att uppenbart missbruk 

gäller endast i förhållande till den patentsökande och föranvändaren och dennes rätt att 

utnyttja uppfinningen utan hinder av patentet. Det innebär att den som otillbörligt an-

skaffar information ifrån en eventuell dubbeluppfinnare och utnyttjar uppfinningen inte 

kan begå uppenbart missbruk gentemot den förste uppfinnaren som är patentsökande. 

Ordalydelsen ”uppenbart missbruk” och föranvändarrättens generella principer om bil-

lighet och samhällsnytta innebär att den som i god tro utnyttjar information aldrig kan 

utföra ett sådant uppenbart missbruk som föranvändarrätten stipulerar. Detta oavsett om 

den som tillhanda hållit informationen har gjort detta otillbörligt eller ej.  

7 Vidtagit väsentliga åtgärder 
7.1 Svensk rätt 
4 § 2 st PatL stipulerar att: 

 
Sådan rätt till utnyttjande tillkommer under motsvarande förutsättningar även den som vidtagit vä-

sentliga åtgärder för att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket. 

 

Det är således inte ett krav att utnyttjandet har påbörjats om föranvändaren kan visa på 

att väsentliga åtgärder till utnyttjande har vidtagits. 

Som avhandlats i avsnitt 5 menar de svenska förarbetena att de åtgärder som har vid-

tagits ska ha till syfte att påbörja ett utnyttjande i Sverige. Dock finns det ingenting som 
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hindrar att åtgärderna ägt rum utomlands.87 Det ligger i linje med den mening som utta-

las i den nordiska patentutredningen. 

 
Derimot anser komitéene det i overensstemmelse med forbenyttelserettens begrunnelse at de 

nevnte foranstaltninger i seg sel ikke behøver å være blitt foretatt innen riket. Innkjøp av pro-

duksjonsutstyr i utlandet som led i foberedelse av igangsettelse av en virksomhet her i landet, vil 

således etter omstendighetene kunne danne grunnlag for fobenyttelserett. 88 

 

Vad gäller svensk praxis är återigen NJA 1951 s 492 aktuellt. Där var bland annat frå-

gan huruvida de experimentella åtgärder som vidtagits var av sådan art att de kunde ses 

som sådana väsentligt vidtagna åtgärder att de skulle erhålla en föranvändarrätt? Dock 

kunde inte den åberopande parten visa på att det fanns ett syfte att bruka uppfinningen i 

en verksamhet och således erhölls ingen föranvändarrätt. 

I svensk doktrin uttalas att omständigheterna från fall till fall måste avgöra om de åt-

gärder som krävs för att en föranvändarrätt ska erhållas har vidtagits. Det ska göras en 

helhetsbedömning om vad som sammantaget krävs för att utnyttjandet ska påbörjas.89 

Hesser/Essén uttalar också att utnyttjandet ska vara avsett att äga rum i omedelbar an-

slutning till de åtgärder som vidtagits.90 Utifrån Hesser/Esséns formulering ska åtgär-

derna vara så långt gångna att utnyttjandet är mer eller mindre redo att verkställas.  

I en tingsrättsdom från 2011 som kort nämndes i avsnitt 5.3 behandlades väsentliga 

åtgärder enligt föranvändarrätten. Domstolen använde sig av en modell där varje åtgärd 

som vidtagits vägdes för sig, sedan lade domstolen ihop alla vidtagna åtgärder och 

vägde dessa gentemot de åtgärder som kvarstod. Om de åtgärder som kvarstår väger 

relativt lätt jämfört med de som redan är vidtagna då torde alltså gränsen för väsentliga 

åtgärder vara nådd.91 I jämförelse med det uttalande som Hesser/Essén gjort ter sig 

tingsrättens dom något mer liberal. Om det allra mest centrala åtgärderna är utförda och 

det endast kvarstår några enkla åtgärder kvar innan utnyttjandet kan verkställas menar 

tingsrätten att det bör kunna ligga till grund för en föranvändarrätt. 

 Detta var som sagt en tingsrättsdom varpå det prejudiciella värdet är ringa, men det 

kan ändå vara något att hålla sig vid när en liknande bedömning ska göras. Allra helst 

då bristen på praxis är påtaglig.  

                                                
87 Prop 1966:40, s 97. 
88 NU 1963:6, s 157. 
89 Hesser, Essén, Patentlagen, s 41. 
90 Ast. 
91 T 26687-06. 
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Det blir ofta problematiskt och svårt att tillämpa en lag som ställer upp krav som ska 

avgöras från fall till fall och där samtliga omständigheter ska vägas in. Det är även fallet 

med föranvändarrätten generellt och bedömningen kring väsentligt vidtagna åtgärder i 

synnerhet. Den modell som tingsrätten använder i ovan nämnda fall är rimlig i förhål-

lande till hur rätten ser ut idag. Det blir dock tydligt i det fallet hur svårt det kan vara att 

avgöra om väsentligt vidtagna åtgärder har vidtagits eller ej och vilka åtgärder som ska 

räknas med i sammanvägningen. I ovan nämnda fall åberopade parten en mängd med 

bevis för att visa på vidtagna åtgärder. Den större delen av dessa godtogs dock inte av 

tingsrätten som menade att de inte syftade till åtgärder ”här i riket” (den problematiken 

har avhandlats i avsnitt 5). Dock menade den åberopande parten att dessa åtgärder var 

alla nödvändiga för att i ett senare skede kunna påbörja utnyttjande i Sverige (det rörde 

sig om avtal med distributörer med mera). Utgår en domstol ifrån Hesser/Essén utta-

lande om att utnyttjandet ska vara avsett att äga rum i omedelbar anslutning till åtgär-

derna kan det vara en poäng i att åtgärder som ägt rum utomlands som inte direkt syftar 

till att utnyttja uppfinningen i riket inte ska vägas in. Dock går det också att argumen-

tera för att vissa åtgärder var tvungna att ske utom riket för att ett utnyttjande i riket 

skulle kunna ske senare. 

Jacobsson räknar upp fler exempel på vad som kan utgöra väsentliga åtgärder. Bland 

annat kan arbetsritningar av olika slag utgöra sådana åtgärder. Det nämns också olika 

typer av experiment.92 En förutsättning för att experiment ska kunna utgöra väsentliga 

åtgärder är att de syftar till att utnyttja uppfinningen och inte finna uppfinningen.93 

Generellt skulle det kunna sägas att sådana åtgärder som i sig inte anses vara yrkes-

mässigt utnyttjande enligt 4 § 1 st PatL kan sammantaget utgöra väsentligt vidtagna 

åtgärder och således erhållas föranvändarrätt. Dock finns ett krav på att åtgärderna 

måste vara ämnade att senare påbörja ett utnyttjande som omfattas av ensamrätten i 3 § 

PatL.94 I den nordiska patentutredningen framgår det att förberedelse till patentansökan 

inte är att se som sådan åtgärd som kan ligga till grund för en föranvändarrätt.95  

                                                
92 Jacobsson mfl, s 118. 
93 Nilsson, Holtz, Patentlagen, s 89. 
94 Jacobsson mfl, s 118. 
95 NU 1963:6, s 157. 
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7.2 Nordisk rätt 

7.2.1 Danmark 

De danska förarbetena är också inne på den svenska linjen att omständigheterna från fall 

till fall ska vara avgörande om en föranvändarrätt ska erhållas. Utgångspunkten ska då 

vara vad som sammanlagt krävs för att verkställa utnyttjandet.96 

Dansk doktrin hänvisar till ett rättsfall från 1957 för förståelsen av väsentligt vid-

tagna åtgärder. Där hade föranvändaren påbörjat ett utnyttjande av en patenterad upp-

finning efter patentansökan gjorts, men vissa beställningar hade vidtagits redan innan 

patentansökan. Domstolen menade dock att omkostnaderna för den beställningen (3500 

DKR) jämfört med vad den totala kostnaden skulle bli för ett påbörjat utnyttjande inte 

stod i paritet med varandra och således ansågs inte åtgärderna vara sådana att de erhöll 

en föranvändarrätt.97  

Utifrån det fallet går det således att dra slutsatsen att det inte endast är den praktiska 

åtgärden som vägs in. Kostnaden för åtgärden ska begrundas och ställas i relation till 

övriga kostnader. En åtgärd som i sig är väsentlig kan således väga mindre om den in-

nehar en relativt låg kostnad i relation till övriga åtgärder. Det går inte direkt att utläsa 

en sådan ståndpunkt i den svenska rätten, men det går heller inte stick i stäv med den i 

och med att samtliga omständigheter ska vägas in. Koktvedgaard menar att du uppnått 

väsentligt vidtagna åtgärder när såväl det tekniska som det ekonomiska åtgärderna för 

ett verkställande är uppfyllda.98 Det rör sig således om mycket långt gångna åtgärder där 

det mer eller mindre bara ska vara kvar att verkställa utnyttjandet. Det ligger i linje med 

det Hesser/Essén uttalar när de menar att utnyttjandet ska kunna påbörjas i omedelbar 

anslutning till de vidtagna åtgärderna. 

Lindgreen menar att åtgärderna ska vara av ett visst omfång och precis som nämnts 

ovan ska det avgöras från fall till fall. Är det tala om ett utnyttjande i formen av pro-

duktion ska de väsentliga momenten i tekniken behärskas.99 Lindgreens krav på de vid-

tagna åtgärderna är höga, men de synes vara något lägre när han bland annat skriver: 

 

                                                
96 F. t. Patentlov, 1967, tilaeg a, s 95. 
97 NIR, 1957, s 215.  
98 Koktvedgaard mfl, Patentloven, s 123. 
99 Lindgreen mfl, s 198. 
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Samtlige nødvendige skridt behøver ikke at være taget, men foranstaltningerne skal være truf-

fet i umiddelbar tilknytning til den påtænkte udnyttlese, således at der ikke har været tænkt at 

skulle være tale om væsentlige tidsophold inden udnyttelsen.100 

 

Enligt Lindgreen får det alltså inte vara talan om ett väsentligt tidsuppehåll mellan de 

vidtagna åtgärderna och ett verkställt utnyttjande. Dock ska det alltid visas hänsyn till 

verksamhetens art och huruvida det går att kräva att verkställandet av uppfinningen kan 

göras utan ett väsentligt tidsuppehåll.101 Utöver det menar Lindgreen att i ljuset av för-

användarrättens syfte att motverka ekonomiskt värdespillning ska det alltid göras en 

bedömning kring det investerade värdet och om det är rimligt att förbjuda ett utnytt-

jande.102 

Lindgreens tolkning för vad som är att anse som väsentligt vidtagna åtgärder tycks 

vara något mer liberal än både svensk rätt (genom Hesser/Essén) och även den rätt som 

Koktvedgaard förespråkar. Först och främst gäller detta när det kommer till hur nära 

kopplat åtgärderna och det verkställande utnyttjandet ska vara. ”Utan väsentligt tidsup-

pehåll” är onekligen mer liberalt formulerat än i omedelbar anslutning. Hur stor skillna-

den egentligen är kan vara svårt att svara på, men det visar på att en skillnad finns och 

att lagen kan tillämpas olika liberalt. 

Lindgreens uttalande att det totala investerade värdet i åtgärderna ska vägas in när en 

bedömning görs stämmer till viss del in på det domstolen uttalade i domen från 1957. 

Där menade domstolen att det totalt investerade värdet skulle ställas i relation till det 

kvarvarande värdet som återstod att investera. Lindgreen verkar utöver det mena att en 

åtgärd som kostat mycket i investeringar ska väga tyngre än den som kostat mindre. 

Detta oavsett om vilka kvarvarande investeringar som återstår. Han grundar detta på det 

faktum att föranvändarrätten som sådan syftar till att motverka ekonomisk värdespill-

ning.103 

Oavsett är det alltid samtliga omständigheter i varje fall som ska vara avgörande för 

huruvida åtgärderna kan anses vara sådana att det ska kunna ligga till grund för en för-

användarrätt. Bristen på praxis innebär att tolkningen för hur regeln ska tillämpas kan 

gå isär. Tankegångarna kring bedömningen utvecklas i dansk rätt i förhållande till den 

svenska rätten. Det utkristalliseras framför allt två linjer att följa. Den något mer kon-

                                                
100 Lindgreen mfl, s 198. 
101 Ast. 
102 Ast. 
103 Ast. 
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servativa vägen där utnyttjandet mer eller mindre är redo att verkställas. Både Koktved-

gaard i Danmark och Hesser/Essén i Sverige synes förespråka en sådan linje. Emot den 

står den något mer liberala vägen som Lindgreen förespråkar. Enligt Lindgreen kan det 

finnas enstaka åtgärder kvar att utföra om de väger relativt lätt i relation till de utförda 

åtgärderna. Lindgreen menar också att det inte ska ha förekommit ett väsentligt tidsup-

pehåll. Utifrån svensk rätt och de uttalande Hesser/Essén gjort synes den svenska in-

ställningen något mer konservativ än den Lindgreen står för. 

7.2.2 Norge 

Det norska förslaget till patentlag går inte in på vad som kan utgöra väsentligt vidtagna 

åtgärder. Istället hänvisar förslaget till den nordiska patentutredningens motivering.104 

Precis som det påpekats tidigare i uppsatsen innebär en direkt hänvisning till den nor-

diska patentutredningen att svaret inte blir särskilt uttömmande och eftersom de övriga 

nordiska förarbetena utgår ifrån samma utredning blir svaret inte heller särskiljande. 

Den nordiska utredningen menar att även om rena experiment och liknande inte kan 

föranleda en föranvändarrätt såsom utnyttjande kan det läggas in i en eventuell avväg-

ning huruvida det har vidtagits väsentligt vidtagna åtgärder eller ej. En förutsättning är 

dock att experimenten inte är ämnade att upptäcka uppfinningen utan att utnyttja upp-

finningen. 105 Det vill säga det ska redan från början finnas ett underliggande syfte att 

utnyttja uppfinningen i någon slags verksamhet. Vi känner igen detta från övrig nordisk 

rätt. Även arbetsritningar och liknande åtgärder kan falla under samma innebörd.106 Ut-

redningen fortsätter sedan med att definiera själva syftet. Syftet ska vara att utnyttja 

uppfinningen i enlighet med begreppet yrkesmässigt utnyttjande.107 Alltså ska det inte 

bara göras en bedömning huruvida åtgärderna är väsentliga eller ej. Det ska också avgö-

ras om formen för det framtida utnyttjandet är att se som yrkesmässigt. För den enskilde 

uppfinnaren kan det te sig obilligt i och med att det ligger närmre till hands att se dennes 

egna experiment som utförda i privat regi. I teorin kan således en dubbeluppfinnare ex-

perimentera med uppfinning och till och med upptäckt denna, men i och med att det 

skett hemmavid (eller liknande) är risken stor att åtgärderna inte anses syfta till att på-

börjas i ett yrkesmässigt utnyttjande. I ljuset av att föranvändarrätten delvis grundar sig 
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på att motverka obillighet gentemot den som investerat tid och pengar i en uppfinning 

kan detta faktum givetvis anmärkas.  

Angående hur långt gångna åtgärderna för föranvändarrätten ska ha gått menar ut-

redningen att: 

 
De foranstaltninger som forslaget likestiller med utnyttelse, må ha vært vesentlige. Det føljer 

av den foran gitte begrunnelse for forbetnyttelseretten at foransaltningene må ha hatt et visst om-

fang. På den annen side vil det ikke være nødvendig at samtlige de for igangsettelse av utnyttelsen 

nødvendige forberedelser skal være gjort.108 

 

Den nordiska patentutredningen och därigenom norsk rätt blir utifrån ovan nämnda utta-

lande något mer liberal än både Hesser/Essén och Koktvedgaard. Det framgår tydligt att 

inte samtliga åtgärder för att igångsätta utnyttjandet behöver vara gjorda. I ljuset av 

detta synes utredningen ligga mer i linje med den syn Lindgreen och den svenska tings-

rätten har på väsentligt vidtagna åtgärder. Det torde dock bli svårare att avgöra när nå-

gon har uppfyllt väsentligt vidtagna åtgärder om det kan återstår åtgärder än om kravet 

är att samtliga åtgärder ska vara utförda och endast utnyttjandet saknas. 

7.3 Sammanfattning väsentligt vidtagna åtgärder 
Meningarna går isär kring hur pass omfattande åtgärder som ska ha vidtagits för att upp-

fylla avhandlade rekvisit. Klart är i alla fall att alla typer av åtgärder som krävs för ett 

utnyttjande ska vägas in. Det kan röra sig om framtagna arbetsritningar, ingångna avtal, 

utförda experiment med mera. 

 Enligt dansk rätt spelar åtgärdernas kostnad in och en mer kostsam åtgärd kan väga 

tyngre än en mindre kostsam. Detta oavsett den praktiska betydelsen av åtgärden. Det 

framgår inte direkt av svensk rätt att en liknande bedömning ska utföras enligt svenska 

regler, men i och med att samtliga omständigheter ska vägas in är det ett tänkbart scena-

rio. Dock gjorde inte den svenska tingsrätten en sådan bedömning i ovan nämnda tings-

rättsfall. 

Enligt Hesser/Essén och Koktvedgaard ska de utförda åtgärderna vara så pass omfat-

tande att ett utnyttjande kan ske i omedelbar anslutning till dem. Det ska således vara 

mer eller mindre klart att påbörja utnyttjandet. Enligt de uttalanden som gjorts i den 

nordiska patentutredningen samt enligt Lindgreen och den svenska tingsrättsdomen kan 
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ett mindre antal åtgärder återstå om de väger relativt lätt jämfört med de redan utförda 

åtgärderna.  

Efter tingsrättens bedömning och enligt de uttalanden som görs i den nordiska pa-

tentutredningen samt Lindgreens uttalanden tyder det mesta på att vissa åtgärder kan 

återstå när en föranvändarrätt erhålls. Dock är den bedömningen betydligt mer kompli-

cerad att utföra än om samtliga åtgärder ska ha vidtagits. 

8 Föranvändarrättens omfattning 
8.1 Bibehållandet av dess allmänna art 

8.1.1 Sverige 

Uppfyller ett utnyttjande (eller förberedelser) alla ovan nämnda rekvisit erhåller således 

utnyttjare en föranvändarrätt. I följande avsnitt kommer innebörden av en uppfinnings 

allmänna art att analyseras. 

Först och främst ska det poängteras att utnyttjandets omfattning inte spelar någon 

roll.109 Om utnyttjandet påbörjas i en mindre verkstad finns det således ingenting som 

hindrar att verksamheten utökas och växer sig stor. Som nämnts ovan bidrar detta till 

den problematik som finns kring klassificeringen av utnyttjandet, att även ett mycket 

begränsat utnyttjande kan i teorin erhålla föranvändarrätt. Trots att det bidrar till viss 

tillämpningssvårighet och även kan tyckas som en oproportionell rättighet för föranvän-

daren är det ändå fullt rimligt att bestämmelse har sin nuvarande form. Det motsatta att 

utnyttjandets omfattning vid dagen för patentansökan skulle ligga till grund för föran-

vändarrättens senare omfattning skulle vara obilligt gentemot vissa verksamheter. Till 

exempel skulle det vara obilligt att en verksamhet som har en tillfällig nedgång i pro-

duktion eller en verksamhet som är starkt säsongsbetonad skulle erhålla en föranvändar-

rätt grundad på felaktiga premisser. 

Förarbetena uttalar att bibehållandet av dess allmänna art är kopplat till utnyttjandets 

form. Består således utnyttjandet av tillverkning då omfattar föranvändarrätten endast 

tillverkning och inte till exempel export.110 I ljuset av det uppkommer frågan hur stora 

friheter får tas inom respektive form? Får tillverkningen förändras på något vis eller är 

det just i den form som var aktuell vid patentansökan som omfattas av rätten? Det svaret 
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står inte att finna i förarbetena. Uttrycket bibehållandet av dess ”allmänna art” leder 

dock mot att vissa förändringar i utnyttjandets form är tillåtet. 

Hesser/Essén är av uppfattningen att utnyttjandet ska hålla sig inom ramen för den 

utnyttjandeform föranvändarrätten omfattar. De menar också att själva uppfinningsidén 

inte får utnyttjas på ett annat sätt än tidigare. Har till exempel föranvändaren utnyttjat en 

viss utföringsform får föranvändaren inte ta till andra former av utnyttjanden som paten-

tet skyddar.111 Utöver detta får verksamhet som bedrivs i en mindre verkstad växa sig 

stor och således flyttas över till en större verkstad utan att utnyttjandets art anses ha änd-

rats. Dock ska utnyttjandet endast ske i den egna verkstaden såtillvida det inte är nöd-

vändigt för verksamhetens beständighet att den drivs hos annan.112 

Jacobsson använder sig av uttrycket uppfinningens allmänna ”karaktär” när föran-

vändarrättens omfattning beskrivs.113 I övrigt ligger Jacobssons uttalanden i linje med 

de uttalanden Hesser/Essén gör enligt ovan. Dock menar Jacobsson att: 

 
En sådan modernisering av den utnyttjade utföringsformen som föranleds av den allmänna tek-

niska utvecklingen kan dock men hänsyn till omständigheterna tänkas vara tillåten.114 

 

Jacobsson går inte närmare in på vilka omständigheter som kan tänkas ha betydelse, 

men klart står att han är av uppfattningen att utnyttjandet får anpassas till nyare och mo-

dernare teknik. Även Nilsson och Holtz är av den uppfattningen och uttrycker det som 

att viss produktutveckling inom ramen för utnyttjandet torde vara tillåten.115  

Varken Jacobsson eller Nilsson och Holtz anför några särskilda grunder till ovan 

nämnda ståndpunkt varpå en anledning till deras ståndpunkt inte går att direkt utröna. 

Det ligger dock närmast tillhands att det rör sig om rena billighetshänsyn till föranvän-

daren. I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt kan en allt för stram hållning 

av föranvändarrätten innebära att verksamheten för en föranvändare blir ohållbar om 

denne inte får följa den tekniska utvecklingen. Dock uppstår det genast en gränsdrag-

ningsproblematik för vad som ska ses som modernisering till följd av den allmänna tek-

niska utvecklingen och vad som ska ses som ett utnyttjande av den patenterade uppfin-

ningens ide. Varken Jacobsson eller Nilsson och Holtz kommer med sådana precise-

ringar. 
                                                
111 Hesser, Essén, Patenlagen, s 40. 
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113 Jacobsson mfl, s 119. 
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8.1.2 Danmark 

I de danska förarbetena redogörs att föranvändarrätten begränsas till utnyttjanden som 

bibehåller sin almindelige karakter.116 Ingen precisering görs i övrigt. 

Koktvedgaard skriver att den allmänna karaktären bevaras om utnyttjandet nå-

gorlunda bibehålls inom de tidigare kvalitativa gränserna för utnyttjandet.117 Det tyder 

på en tanke att om utnyttjandet någorlunda påminner om det ursprungliga utnyttjandet 

anses det vara inom utnyttjandets allmänna karaktär. Att utnyttjandet någorlunda ska 

påminna om det ursprungliga utnyttjandet ger uttryck för en mer liberal hållning än den 

som kommer till uttryck i svensk doktrin. I svensk doktrin synes det framför allt vara 

förändringar i utnyttjandet till följd av modernisering som anses falla under utnyttjan-

dets kvalitativa begränsning. I Danmark tyder i alla fall Koktvedgaards inställning på att 

även andra förändringar som någorlunda stämmer överens med det ursprungliga utnytt-

jandet faller under utnyttjandets allmänna karaktär. Inställningen delas även av Lind-

green som utrycker sig på samma vis, men förtydligar saken något och menar att det ska 

röra sig om utnyttjanden som faller under ensamrätten i 3 § DPTL.118 Några detaljerade 

exempel på vad som skulle utgöra utnyttjanden som någorlunda faller under det ur-

sprungliga utnyttjandet ges inte och det ger troligen upphov till stor gränsdragningspro-

blematik. Därför torde en sådan bestämmelse bli synnerligen svårtillämpad i praktiken. 

 Koktvedgaard och Lindgreen drar dock gränsen vid utnyttjanden som i grunden är 

annorlunda. 
 

Har udnyttelsen således bestått i fremstilling, kan man ikke senere gå over til import. Har man 

alene benyttet opfindelsen i en bestemt udørelseform, kan man ikke senere gå over til væsentligt 

andre udførelseformer, hvis disse omfattes af patentet.119 

 

Citatet ovan känner vi igen ifrån svensk rätt och där synes den svenska och danska rät-

ten ligga i linje med varandra. Detta gäller också synen på att utnyttjandet måste ske 

inom den egna verksamheten.120 Dock uttalar Lindgreen att produkter som framställs 

enligt en föranvändarrätt generellt sett kan säljas utan att det anses falla utanför utnytt-

jandets allmänna karaktär. I det fallet hänvisar Lindgreen till den nordiska patentutred-

                                                
116 F. t. Patentlov, 1967, tilaeg a, s 95. 
117 Koktvedgaard mfl, Patentloven, s 122. 
118 Lindgreen mfl, Patentloven, s 196. 
119 Koktvedgaard mfl, Patentloven, s 122. 
120 Koktvedgaard mfl, Patenloven, s 122, Lindgreen mfl, Patentloven, s 197. 
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ningens uttalande gällande den specifika situationen.121 Enligt den nordiska patentut-

redningen är anledningen till detta att den som köper produkten kommer att utnyttja 

produkten privat och gör således inget intrång.122 

8.1.3 Norge 

Precis som den danska motsvarigheten använder sig den norska lagen av uttrycket all-

män karaktär för att begränsa föranvändarrättens omfattning. I de norska förarbetena 

framgår det att Norska Patentingeniørers Forening ansåg att uttrycket var något otydligt, 

men att det är godtagbart i ljuset av hur den nordiska patentutredningen beskriver ut-

trycket.123 I övrigt beskriver förarbetena endast att föranvändarrätten är begränsad till 

bibehållandet av dess allmänna karaktär. Det står också att ovan nämnda regler kring 

utnyttjande i egen och annans verkstad är gällande även i Norge.124 

Stenvik är sin vana trogen och citerar den nordiska patentutredningen i sin beskriv-

ning av norsk syn på bibehållandet av dess allmänna karaktär. Bland annat finner vi här 

grunden till det uttalande som gjorts i svensk doktrin gällande utnyttjandets modernise-

ring (avsnitt 8.1.1).125 Även fast svensk doktrin inte gör några hänvisningar står det 

dock att finna i den nordiska patentutredningen att förändringar i utnyttjandet får göras 

för att följa den allmänna teknikutvecklingen. 
 

En modernisering av en utnyttet utføringsform som er betinget i teknikkens alminnelige ut-

vikling, vil dog etter omstendighetene kunne tenkes tillsatt.126 

 

Därmed råder det ingen tvekan att en sådan modernisering av utnyttjandet som både 

svensk och norsk doktrin nämner torde vara tillåten. Dock blir det som nämnts tidigare 

en svår gränsdragning att göra och några tydliga exempel på vilka omständigheter som 

ska vägas in nämns inte någonstans. Rätten förblir därför högst oklar på den punkten. 

8.2 Rättens överlåtbarhet 

8.2.1 Sverige 

Om föranvändarrättens överlåtbarhet stipulerar den 4 § 2 st PatL att: 
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Rätt enligt första stycket må övergå till annan endast tillsammans med rörelse, vari den uppkom-

mit eller utnyttjandet avsetts skola ske. 

 

Rätten att överlåta en föranvändarrätt är således villkorad till att övergå tillsammans 

med hela verksamheten vari rätten uppkommit. I förarbetena till den svenska lagen utta-

las att vore rätten fri att disponera och överlåta på samma vis som ett patent skulle för-

användarrätten få en allt för stark prägel av att vara en konkurrerande befogenhet 

gentemot patenthavaren.127 Det kan således sägas att det finns en tanke att föranvändar-

rätten inte är en direkt konkurrerande rättighet med patenträtten utan snarare en rätt vid 

sidan om patentet. I praktiken kan det ifrågasättas om det blir den praktiska följden av 

rätten. I och med att både verksamheten som äger patentet och verksamheten som åtnju-

ter en föranvändarrätt båda utnyttjar samma uppfinning är risken relativt stor att de är i 

direkt konkurrens med varandra.  

Förarbetena menar att samma ordning som gäller vid ordinär överlåtelse ska också 

gälla vid sådan överlåtelse som sker genom arv eller genom en exekutiv försäljning. 

Även då gäller således att överlåtelsen måste ske tillsammans med rörelsen vari den 

uppkommit.128 Avslutningsvis uttalar förarbetena att hela den rörelse som verksamheten 

knyter sig till behöver inte överlåtas.129 Hesser/Essén förtydligar det sistnämnda och 

menar att det är tillräckligt att den del av verksamheten där föranvändarrätten är aktuell 

överlåts.130 

Det ovan nämnda innebär också att överlåtelse av en föranvändarrätt genom licens-

avtal eller liknande är otillåtet.131 Som nämnts i avsnitt 8.1.1 får tillverkning hos ett ut-

omstående företag endast äga rum om det är nödvändigt för föranvändarens egen verk-

samhet. Sådana utnyttjanden är dessutom begränsade till så kallade underleveranser.132 

Dock finns det inget som hindar att föranvändaren flyttar hem utnyttjanden som tidigare 

skett hos annan.133 

8.2.2 Danmark och Norge 

Varken det danska eller det norska förslaget till patentlag går in på begränsningen vad 

gäller föranvändarrättens överlåtbarhet. Istället hänvisar de till förslaget i den nordiska 
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patentutredningen.134 Precis som i de svenska förarbetena och i svensk doktrin uttalas 

att föranvändarrätten inte ska vara en direkt konkurrerande rättighet med patenträtten 

och att begränsningen i överlåtbarhet ska verka för detta. Bestämmelser om övergång 

vid arv, giftermål och exekutiva förfaranden ligger även de i linjen med det svensk rätt 

förespråkar.135 

Koktvedgaard menar att begränsningen framför allt syftar till att motverka en situat-

ion där en konkurrerande verksamhet, till patenthavaren, köper upp föranvändarrätten 

och på detta vis väsentligt skadar patenthavaren.136 Lindgreen tar upp samma exempel, 

men lyfter helt riktigt fram det faktum att ingenting hindrar konkurrenten från att köpa 

hela verksamheten vari uppfinningen utnyttjas.137 Detta är en god poäng och det går att 

ifrågasätta om nuvarande reglering verkligen uppfyller syftet att motverka att konkurre-

rande verksamheter köper upp föranvändarrätter? Existerar föranvändarrätten i en stor 

och lönsam verksamhet kan det givetvis bli dyrt för den som vill köpa verksamheten, 

men i och med att utnyttjandets omfattning inte spelar någon roll kan även små verk-

samheter köpas upp. En stor aktör skulle på detta sätt kunna köpa små verksamheter 

som utnyttjar en föranvändarrätt och snabbt utöka utnyttjandet och göra det storskaligt. 

Sådana åtgärder skulle i allra högsta grad skada patenthavarna och föranvändarrätten 

skulle bli mer än bara en rättighet vid sidan om patentet. 

Ett alternativ skulle kunna vara att begränsa överlåtbarheten till att endast kunna ske 

genom arv eller liknande. Dock skulle det kunna te sig synnerligen obilligt gentemot 

den som äger föranvändarrätten. Samtidigt ska patenträtten vara den starka immateriella 

rätten på området och föranvändarrätten ska vara ett undantag. I ljuset av det kan det 

synas rimligt att inte tillåta att en föranvändarrätt överlåts. Sätts ett hårdare tryck på 

föranvändaren skapas också incitament att patentera uppfinningar vilket är bra ur en 

samhällsekonomisk synvinkel. 

Stenvik tar inte upp något direkt nytt i detta hänseende utan nöjer sig med att citera 

det som sägs i den nordiska patentutredningen och vad som således redan avhandlats.138 

8.3 Sammanfattning av avsnitt 8.1 och 8.2 
Det går att konstatera att föranvändarrättens omfattning framför allt är kvalitativt be-

gränsad. Med undantag för när föranvändarrätten omfattar framställning och därmed 
                                                
134 F. t. Patentlov, 1967, tilaeg a, s 95, Ot. prp. nr. 36, s 25f. 
135 NU 1963:40, s 158. 
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137 Lindgreen mfl, s 199. 
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även innefattar försäljning av produkten är föranvändarrätten begränsad till den form av 

utnyttjande som ägde rum vid patentansökan. Att ändra form från exempelvis import till 

tillverkning är således förbjuden. Inom utnyttjandets form finns dock vissa möjligheter 

till förändring av utnyttjandet. Samtliga undersökta länder visar på en möjlighet att an-

passa utnyttjandet efter den tekniska utvecklingen (modernare framställningsprocess 

eller liknande). Både svensk och norsk rätt är i övrigt återhållsamma i sina uttalanden 

vad gäller förändring inom formen för utnyttjandet. Där sticker Danmark ut något då det 

i dansk doktrin finns en uppfattning att förändringar som någorlunda stämmer överens 

med det ursprungliga utnyttjandet inte påverkar utnyttjandets karaktär. Således finns det 

en möjlighet att den kvalitativa begränsningen är något liberalare än vad som går att 

utläsa ur svensk och norsk rätt. Dock tillkommer svåra gränsdragningsproblem för vad 

som skulle anses någorlunda stämma överens med det ursprungliga utnyttjandet. I brist 

på avgöranden går det inte att vara mer konkret, men även om varken svensk eller norsk 

rätt uttalar en liknande syn finns det inte heller något som direkt talar emot en sådan 

tillämpning. Kvantitativt finns ingen begränsning. Utnyttjandet får utvecklas från en 

liten verksamhet till en mycket omfattande sådan. 

Möjligheten att överlåta rättigheten är begränsad. Begränsningen grundar sig fram-

förallt på en tanke att föranvändarrätten ska vara en rättighet vid sidan om patenträtten 

och inte i direkt konkurrens med patenthavaren. Därför har det införts en begränsning 

där föranvändarrätten endast kan överlåtas tillsammans med verksamheten däri den 

uppkom. Detta gäller vid alla typer av överlåtelser både vid ordinära och sådana som 

sker vid arv, giftermål eller exekutivt förfarande. I linje med detta kan inte heller föran-

vändarrätten licensieras ut. Den nordiska rätten är samspelt när det gäller detta och ing-

en av rättsordningarna avviker i någon nämnvärd mån. 

9 Slutsatser/Resultat och avslutande reflektion-
er 

9.1 Föranvändarrättens tillämpning i korthet 

9.1.1 Inledning 

I följande avsnitt kommer uppsatsens analys att sammanfattas i en kortfattad text 

kring hur varje frågetecken som föranvändarrätten ställer upp ska besvaras. Genom att 

besvara varje fråga besvaras även uppsatsens huvudsakliga frågeställning: Hur erhålls 
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en svensk föranvändarrätt och vad kan du göra inom ramen för en erhållen föranvändar-

rätt?  

9.1.2 Yrkesmässigt utnyttjande 

När en uppfinning ska utnyttjas yrkesmässigt spelar inte utnyttjandets omfattning någon 

roll och vilken form av utnyttjande som helst är tillåtet. Det vill säga import, export, 

tillverkning med mera är alla utnyttjanden som faller under detta begrepp. 3 § PatL är 

ledande för vilka utnyttjanden som faller under begreppet. 

Det kan vara svårt att avgöra om utnyttjandet är sådant att det faller inom ramen för 

yrkesmässigt i förhållande till den verksamhet utnyttjandet sker i. Ledning kan tas uti-

från dansk metod. Där används uttrycket privat utnyttjande i högre grad än i Sverige. 

Genom att definiera vad som faller under privat utnyttjande leder en motsatsvis tolkning 

att begreppet yrkesmässigt utnyttjande blir tydligare.  Privat utnyttjande är ett snävt be-

grepp och innefattar utnyttjanden som är rent personliga eller inom en familje-

/vänskapskrets. Faller utnyttjandet utanför är det att se som yrkesmässigt. 

9.1.3 När i tiden ska utnyttjandet ske 

Utnyttjandet ska ha skett när patentansökningshandlingarna lämnades in såtillvida inte 

ansökningen åtnjuter konventionsprioritet enligt 6 § PatL då gäller prioritetsdagen som 

kritiskt tidpunkt. Utnyttjandet måste utöver det vara pågående även om tillfälliga och 

obetydliga avbrott är ok. Beroende på verksamhetens art kan det vara rimligt att utnytt-

jandet sker mer sporadiskt. Den danska rätten utvecklar detta resonemang och uttalar att 

utnyttjandet ska vara reellt, aktuellt och praktiskt till sin form. Utöver det förtydligar 

dansk rätt att i kravet på utnyttjandet vid ansökningstillfället finns ett krav på identitet. 

Det vill säga utnyttjandet ska omfattas av någon eller några krav i ett ansökt eller erhål-

let patent. Ingen annan nordisk rätt uttrycker detta direkt, men det ligger ändå i sakens 

natur att för att en föranvändarrätt ska bli aktuell måste det ske ett intrång i ett patent. 

Förtydligandet är dock viktigt för förståelsen av föranvändarrätten som rättsinstitut. Det 

är en rätt vid sidan om patenträtten och den är på sätt och vis beroende av patentets ex-

istens. Finns inget patent kan det heller inte finnas en föranvändarrätt. 

9.1.4 Utnyttjanden ”här i riket” 

Det står relativt klart att den svenska rätten tillämpar begreppet ”här i riket” som utnytt-

janden som sker i Sverige eller förberedelser som har till syfte att utnyttjas i Sverige. 

Det finns inget i de svenska förarbetena eller svensk doktrin eller svensk praxis som 
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visar på något annat. Detsamma gäller för övrig nordisk rätt. Som diskuteras i avsnitt 

5.3 kan bestämmelsen blir problematisk i förhållande till artikel 28 FEUF, men bristen 

på uttalanden och domar ifrån EU gör att det i dagsläget är oklart. 

9.1.5 Uppenbart missbruk gentemot patentsökande 

I den svenska rätten beskrivs det som att mot patenthavarens vilja och utan patenthava-

rens oaktsamhet utnyttja uppfinningen. Ett exempel kan vara att utnyttja information 

som givits en i samband med ett misslyckat försök att samarbeta affärsmässigt. I Dansk 

rätt exemplifieras det med att utnyttja information som givits en i samband med ett 

misslyckat försök att samarbeta affärsmässigt. Det kan också röra sig om information 

som erhållits genom industrispionage eller ren och skär stöld.  

I norsk rätt poängteras att sker utnyttjandet i samtycke med patentsökande kan inget 

missbruk uppkomma. Det som framför allt har fått tagit plats i förarbetena och i doktrin 

är mellan vilka denna regel om uppenbart missbruk ska gälla. Där står det klart att up-

penbart missbruk gäller endast i förhållande till den patentsökande. Om föranvändaren 

erhållit information från eventuell dubbeluppfinnare gäller således inte regeln om up-

penbart missbruk.  

9.1.6 Vidtagit väsentliga åtgärder 

Alla typer av åtgärder som krävs för ett påbörjat utnyttjande ska vägas in. Det kan röra 

sig om framtagna arbetsritningar, ingångna avtal, utförda experiment med mera.  

Enligt dansk rätt spelar åtgärdernas kostnad in och en mer kostsam åtgärd kan väga 

tyngre än en mindre kostsam. Detta oavsett den praktiska betydelsen av åtgärden. Det 

framgår inte direkt av svensk rätt att en liknande bedömning ska utföras enligt svenska 

regler, men i och med att samtliga omständigheter ska vägas in är det ett tänkbart scena-

rio.  

Enligt Hesser/Essén och Koktvedgaard ska de utförda åtgärderna vara så pass omfat-

tande att ett utnyttjande kan ske i omedelbar anslutning till dem. Det ska således vara 

mer eller mindre klart att påbörja utnyttjandet. Enligt de uttalanden som gjorts i den 

nordiska patentutredningen samt enligt Lindgreen och en svensk tingsrättsdom kan ett 

mindre antal åtgärder återstå om de väger relativt lätt jämfört med de redan utförda åt-

gärderna. Efter tingsrättens bedömning och enligt de uttalanden som görs i den nordiska 

patentutredningen samt Lindgreens uttalanden tyder det mesta på att vissa åtgärder kan 

återstå när en föranvändarrätt erhålls.  
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9.1.7 Föranvändarrättens omfattning 

Föranvändarrättens omfattning är kvalitativt begränsad. Med undantag för när föran-

vändarrätten omfattar framställning och därmed även innefattar försäljning av produk-

ten är föranvändarrätten begränsad till den form av utnyttjande som ägde rum vid paten-

tansökan. Att ändra form från exempelvis import till tillverkning är således förbjuden. 

Samtliga undersökta länder visar på en möjlighet att anpassa utnyttjandet efter den 

tekniska utvecklingen (modernare framställningsprocess eller liknande). Dansk rätt 

sticker ut något då det i dansk doktrin finns en uppfattning att förändringar som nå-

gorlunda stämmer överens med det ursprungliga utnyttjandet inte påverkar utnyttjandets 

karaktär. Det kommer dock med en gränsdragningsproblematik kring vad som ska anses 

stämma någorlunda in. 

Möjligheten att överlåta rättigheten är begränsad. Begränsningen grundar sig fram-

förallt på en tanke att föranvändarrätten ska vara en rättighet vid sidan om patenträtten 

och inte i direkt konkurrens med patenthavaren. Därför kan föranvändarrätten endast 

överlåtas tillsammans med verksamheten däri den uppkom. Detta gäller vid alla typer av 

överlåtelser både vid ordinära och vid sådana som sker genom arv, giftermål eller exe-

kutivt förfarande. I linje med detta kan inte heller föranvändarrätten licensieras ut. 

9.2 Avslutande reflektion och frågor för vidare studier 
Föranvändarrätten sägs ha en viktig principiell betydelse i patenträtten. I de nordiska 

länderna grundar sig rätten framför allt på samhällsekonomiska och billighetsskäl. Skä-

len för dess existens är således tydliga, men paragrafens rekvisit är desto mer svävande 

och otydliga. Den största anledningen till detta är den många gånger bristande beskriv-

ningen i förarbetena och de svävande formulering som dessa innehåller. Utöver detta 

råder det stor brist på vägledande praxis och den praxis som finns är allt som ofta gam-

mal och rör således föranvändarrätten såsom den stipulerades i den gamla patentförord-

ningen. Detta faktum skulle kunna tas som intäkt för att föranvändarrätten är obetydlig 

och en rätt som gjordes bäst i att skrotas. Dock existerar rätten i de flesta länder som 

använder sig av ett first-to-file-system och det visar ändå på ett principiellt behov av 

rätten. 

Syftet och rättens tillämpning kan dock skilja stort från land till land. I Sverige och 

Norden är det som sagt framför allt samhällsekonomiska och billighetsskäl som ligger 

bakom regleringen. I exempelvis Frankrike bygger rätten till stor del på tanken kring 

rätten till det du skapat. En slags patenträttslig upphovsrätt. Min högst personliga åsikt 
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är den att även nordisk rätt i grunden har liknande tankegångar. Exempelvis uppstår en 

föranvändarrätt i och med uppfinningens uppkomst och utnyttjande i likhet med upp-

hovsrätten. Det krävs ingen registrering såsom för patent varumärken etcetera. Även det 

faktum att billighetsskäl ligger till grund för den nordiska rätten anser jag visar på en 

underliggande tanke att du ska ha rätt till din egen uppfinning. Att en rättighet inom 

nordisk patenträtten skulle grundas på något annat än av samhällsekonomisk och inci-

tamenthöjande rättfärdigande är svårt att föreställa sig. I sann nordisk anda har istället 

denna upphovsrättstanke fått träda åt sidan för ett svårdefinierat samhällsekonomiskt 

rättfärdigande. Jag är av uppfattningen att en modifiering av den nordiska föranvändar-

rätten i riktning mot en mer upphovsrättslik föranvändarrätt skulle kunna förtydliga för-

användarrättens existensberättigande. Det skulle också kunna innebära att gränsdrag-

ningsproblematiken för vad som är ett yrkesmässigt utnyttjande försvinner. Vidare stu-

dier i vad föranvändarrätten existensberättigande borde vara skulle därför vara intressant 

och nödvändigt. I och med patenträttens harmoniseringsarbete och framtagandet av ett 

europapatent blir betydelsen av föranvändarrätten än mer betydelsefull. Föranvändarrät-

ten praktiseras i någon form i det flesta europeiska länder, men dess tillämpning och 

syftet för dess existens kan som sagt variera kraftigt. För svensk och nordisk del är det 

därför viktigt att få en tydligare bild av hur och varför vår föranvändarrätt tillämpas 

såsom den gör. Detta därför att utan tydliga argument för vår rättstillämpning minskar 

också chansen för att våra överväganden och värderingen räknas med när patentharmo-

niseringen genomförs. 

I avsnitt 5.3 diskuteras tillämpningen av begreppet ”här i riket” kopplat till artikel 28 

FEUF. Det finns i dagsläget inget klart svar på hur EU skulle se på svensk och nordisk 

tillämpning av den bestämmelsen. Här finns det därför utrymmer för vidare studier i 

väntan på att EU kommer med ett uttalande.  
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