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Sammanfattning 

För att en uppfinning ska anses vara patenterbar uppställer artikel 52(1) EPC 

fyra rekvisit. Det ska vara en uppfinning som är ny, har uppfinningshöjd och är 

industriellt tillämpbar. Uppfinningsrekvisitet finns inte definierat i EPC utan 

har utvecklats genom praxis. För att en uppfinning ska anses vara en 

patenterbar uppfinning ska den ha teknisk karaktär. Vad som utgör teknisk 

karaktär har även det utvecklats genom praxis. En patenterbar uppfinning ska 

avse den tekniska ämnessfären. Detta kommer till uttryck i artikel 52(2) EPC 

som genom en inte uttömmande lista definierar vad som inte ska anses vara en 

uppfinning. Det framgår av artikel 52(2)(c) och (3) EPC att datorprogram 

”som sådana” inte är patenterbara uppfinningar. Trots det kan vissa 

datorprogramrelaterade uppfinningar patenteras. 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för EPO:s utveckling av patent på 

datorprogram och mer specifikt hur kravet på teknisk karaktär har förändrats 

för att avgöra om uppfinningsrekvisitet i artikel 52(1) EPC är uppfyllt. 

Bedömningen av teknisk karaktär för bedömningen av uppfinningsrekvisitet i 

artikel 52(2) EPC har utvecklats från en bedömning av det tekniska bidraget i 

VICOM-målet till att bedöma ytterligare teknisk effekt, tekniska medel och 

fysiska ting i IBM-målet, Pension Benefit-målet och Hitachi-målet. Denna 

utveckling har inte medfört någon minskning av kravet på teknisk karaktär, 

utan har gjort uppfinningsbegreppet bredare med anledning av den utveckling 

som skett på området och på så vis anses flera uppfinningar ha teknisk 

karaktär. Effekten av utvecklingen i praxis är att det anses viktigare att bedöma 

kravet på uppfinningshöjd. Kravet på uppfinningshöjd är speciellt viktigt inom 

tekniska områden med en snabb utveckling eftersom det annars finns en stor 

risk att utvecklingen blockeras.  
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Abstract 

For an invention to patentable, article 52(1) EPC require four criteria to be 

fulfilled. It should be an invention, that is new, involve an inventive step and is 

susceptible of industrial application. The criteria of invention is not defined in 

the EPC, but has been developed through case law. An invention need to have 

technical character for it to be patentable. What constitutes technical character 

has also been defined through case law. A patentable invention should be in 

the field of technology. This is expressed in article 52(2) EPC which defines 

what should not be seen as an invention. Article 52(2)(c) and (3) EPC states 

that a program for computers as such is not a patentable invention. 

The purpose with this thesis is to analyze the EPO case law on programs for 

computers and more specifically how the concept of technical character has 

changed. 

The assessment of technical character required for a patentable invention has 

developed from assessing the technical contribution in VICOM to assessing 

further technical effect, technical means and physical products in IBM, Pension 

Benefit Systems and Hitachi. The development has not meant any decrease in 

assessing technical character, but instead made the criteria of invention broader 

because of the development in the field of computer programs. The effect of 

the case law development has meant a shift from assessing invention to 

assessing inventive step. The criterion for inventive step is especially important 

in fields where technical development moves rapidly, otherwise there is a risk 

of blocking development. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Patenträtten ger skaparen en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. För att erhålla patent 

måste vissa rekvisit vara uppfyllda. European Patent Convention (EPC) stadgar enligt 

artikel 52(1) att det måste vara en uppfinning, vilket kräver teknisk karaktär. Uppfinningen 

ska även vara ny, ha uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industriellt. Vad som utgör 

en uppfinning finns inte definierat i EPC, utan det finns bara en icke uttömmande lista av 

vad som inte ska anses vara en uppfinning i artikel 52(2) EPC. Datorprogram ”som 

sådana” är undantagna från patentering enligt artikel 52(3) EPC då de anses sakna teknisk 

karaktär. För att skydda sina datorprogram får skaparen förlita sig till det upphovsrättsliga 

skyddet vilket har visat sig vara ett sämre skydd än patent. Det har dock visat sig vara 

möjligt att få patent på datorrelaterade uppfinningar där datorprogrammet kräver någon 

form av tekniskt beaktande eller teknisk problemställning. Det råder oklarhet i tolkningen 

av undantaget för datorprogram och innebörden av begreppet teknisk karaktär, vilket har 

lett till att praxis från nationella domstolar i olika länder har gått åt olika håll. Idag finns det 

en dator i nästan varje hem. Utvecklingen av datorer och program har blivit en marknad 

som är oerhört stor och behovet av klara riktlinjer för vad som kan och inte kan patenteras 

när det gäller datorprogram är stor. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för EPO:s utveckling av patent på datorprogram 

och mer specifikt hur kravet på teknisk karaktär har förändrats för att avgöra om 

uppfinningsrekvisitet i artikel 52(1) EPC är uppfyllt.  

Frågeställningar som kommer besvaras är 

– Vad innebär förändringen med beaktande av syftet med patent och syftet med 

undantaget för datorprogram? 

– Har EPO sänkt kravet på teknisk karaktär vid bedömning av uppfinningsrekvisitet 

eller har förändring skett till följd av teknikens utveckling? 

Uppsatsen kommer enbart behandla reglerna i EPC och avgöranden från EPO. Ingen 

annan nationell eller internationell lagstiftning eller praxis tas upp om det inte är 

nödvändigt.  
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1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer lagregler enligt EPC, förarbeten, avgöranden 

från EPO, samt doktrin enligt en rättsdogmatisk metod att diskuteras och analyseras. 

Reglerna i EPC används för att utröna de rekvisit som måste vara uppfyllda för patent, 

medan rättsfall redogör för utvecklingen av begreppet teknisk karaktär. Doktrinen är till för 

att klargöra och tolka de begrepp som framkommer i både EPC och rättsfallen. En del av 

arbetet utgörs av material för att få förståelse för ämnet och är därmed deskriptiv. Stor vikt 

kommer läggas på praxis för att nå fram till syftet. Denna praxis behandlas komparativt och 

tas upp i kronologisk ordning för att lättare skapa en bild av utvecklingen.1 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med att, i kapitel 2, klargöra de internationella konventioner som är 

tillämpliga. I kapitel 3 redogörs för de rekvisit som måste vara uppfyllda för att 

patenterbarhet ska föreligga. Kapitel 4 tar upp grunderna för patent och undantaget för 

datorprogram. Anledningen till att detta grundläggande kapitel ligger så långt in i uppsatser 

är att läsaren ska ha en förståelse för patent och dess rekvisit innan de olika syftena tas upp. 

Kapitel 5 förklarar de viktigaste avgörandena från Boards of Appeal (BoA), som har 

utvecklat begreppet teknisk karaktär. Kapitel 6 analyserar utvecklingen av begreppet teknisk 

karaktär och vad det innebär. I kapitlet 7 redogör författaren för sin slutsats. 

  

                                                 
1 Jensen, s. 27. 
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2 Internationella regelverk 

2.1 European Patent Convention 

EPC tillkom 1973 för att harmonisera de nationella lagarna vad gäller patenterbarhet och 

validitet. Konventionen reviderades år 2000 för att modernisera, effektivisera och förenkla 

konventionen så att den kunde fungera mer effektivt och anpassa sig till förändrade 

förhållanden i framtiden. Genom att stärka reglerna om patent skulle detta öka EU:s 

konkurrenskraft och ekonomiska status. Därför anpassades konventionen till Agreement 

on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Den reviderade 

versionen av EPC trädde i kraft 2007.2 

Syftet med konventionen är att skapa en ansökningsmetod för att få patent i Europa och på 

så sätt reducera kostnader för patentansökan och minimera arbetet för nationella 

patentverk. Samtidigt som EPC tillkom skapades European Patent Office (EPO), som har i 

uppgift att granska och bevilja patent utifrån EPC. Ett beviljat Europeiskt patent av EPO 

får inte automatiskt giltighet i hela EU utan det är enbart ett sätt att, med en ansökan, söka 

patent i olika länder anslutna till EPC, som den sökande väljer. Att understryka är att EPO 

är självständigt från EU.3 EPO ska följa de riktlinjer som finns till förfogande när de tar 

sina beslut.4  

Beslut av EPO kan överklagas till BoA. De beslutar i frågor som rör beviljande av och 

motsättning mot europeiska patent enligt EPC, men inte på frågor om patentintrång.5 BoA 

är inte bundna av de riktlinjer som finns utan ska endast följa reglerna i EPC.6 

BoA och ordförande för EPO kan hänskjuta frågor till Enlarged Board of Appeal (EBoA) 

för att få besked i en viktig del av lagstiftning eller för att säkra enhetlig tillämpning av 

lagen. Ordförande kan hänskjuta en rättsfråga i de fall där två BoA har gett olika beslut i 

samma fråga. Sedan ikraftträdandet av reviderade EPC 2007 granskar EBoA också beslut 

av BoA på ansökan av en part. Framställningar får endast grunda sig på ett grundläggande 

rättegångsfel eller en kriminell handling som kan ha haft en inverkan på beslut av BoA.7 

                                                 
2 Seville, s. 91ff. 
3 Seville, s. 91ff. 
4 Guidelines for examination in the EPO. 
5 www.epo.org/about-us/boards-of-appeal/faq.html#8. 
6 EPC, artikel 23(3). 
7 www.epo.org/about-us/boards-of-appeal/faq.html#8. 

http://www.epo.org/about-us/boards-of-appeal/faq.html#8
http://www.epo.org/about-us/boards-of-appeal/faq.html#8
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2.2 TRIPS 

TRIPS-avtalet (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) kom till 1994 

och har ungefär 140 medlemsstater. Det är en internationell överenskommelse som reglerar 

handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, som t.ex. upphovsrätt, varumärken och 

patent. TRIPS administreras av World Trade Organization (WTO, ett system för 

internationell regelbaserad frihandel). Alla som vill vara medlemmar i WTO måste ratificera 

TRIPS. TRIPS tillkom i syfte att undanröja ojämlikheter i handeln vad gäller 

immaterialrätter och få bort förfalskade varor från marknaden. Konventionen sätter vissa 

minimikrav som måste uppfyllas av medlemsstaterna.8 För varje av de viktigaste områdena 

av immateriella rättigheter som omfattas av TRIPS avtalet fastställs i avtalet miniminormer 

för skydd, som skall tillhandahållas av varje medlemsstat. Den andra stora uppsättning 

bestämmelser behandlar inhemska förfaranden och sanktioner för att skydda immateriella 

rättigheter. I avtalet fastställs vissa allmänna principer som gäller alla immateriella 

verkställighetsförfaranden.9 TRIPS är idag en viktig del i den internationella 

harmoniseringen av immaterialrätter.  

TRIPS innehåller inte några undantag för patent som finns stadgat i artikel 52(2) EPC.10 

Detta har lett till frågan om hur EPO förhåller sig till TRIPS, vilket besvarades av BoA i 

två tvillingmål, IBM I11 och IBM II12. I målen ansåg den överklagande att EPO var tvungna 

att följa TRIPS-avtalet. BoA höll till stor del med den överklagande i vikten av TRIPS-

avtalet men konstaterade att TRIPS inte gällde direkt mot EPC då TRIPS bara binder 

medlemsstater. EPO är inte medlem i WTO och har inte skrivit på TRIPS-avtalet.13 BoA 

kunde inte heller hitta något rättfärdigande under Wienkonventionen14 (WK om traktaträtt) 

för att direkt applicera TRIPS på EPC. BoA konstaterade även här att WK inte kunde 

göras gällande. BoA sa att WK har stor auktoritet och har ofta åberopats av BoA för att 

göra gällande principer som finns stadgade i WK. Därför borde samma göras i denna 

situation. BoA kom fram till att artikel 30 WK, som säger att tillämpningen av successiva 

traktat inom samma rättsområde ska behandlas lika, inte kunde tillämpas då EPC och 

TRIPS inte överensstämde tillräckligt med varandra. BoA tillade att inte alla medlemmar av 

                                                 
8 Dutfield, s. 32ff. 
9 www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm. 
10 TRIPS, artikel 27. 
11 T 935/97 – IBM I. 
12 T 1173/97 – IBM II. 
13 T 1173/97 – IBM II, p 2.1. 
14 Wienkonventionen om traktaträtten. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Immaterialr%C3%A4tt
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm
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EPC också är medlemmar av TRIPS.15 Även om BoA kom fram till att TRIPS inte kunde 

göras gällande direkt mot EPC så ansåg de det viktigt att ta hänsyn till TRIPS, eftersom det 

syftar till att fastställa gemensamma standarder och principer inom immaterialrätten och 

därmed patenträtten.16 

                                                 
15 T 1173/97 – IBM II, p. 2.2. 
16 T 1173/97 – IBM II, p. 2.3. 
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3 Patenterbarhet enlig EPC 

3.1 Inledning 

För att en uppfinning ska vara patenterbar uppställer artikel 52(1) EPC vissa kriterier. Det 

ska vara en uppfinning som är ny, har uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt. 

Alla fyra rekvisit måste vara uppfyllda för att ett patentkrav ska kunna godkännas. 

Rekvisiten för vad som utgör en patenterbar uppfinning är desamma oavsett vad det är för 

patentkrav och uppfinning. Datorprogramrelaterade uppfinningar är inget undantag och 

därför är det viktigt att förstå vad som krävs för patentering och hur bedömningen utförs. 

Avsnitt kommer behandla de rekvisit som måste vara uppfyllda för att en uppfinning ska 

vara patenterbar. 

3.2 Uppfinning 

Artikel 52(1) EPC stadgar att patent ska ges till uppfinningar. Lagtexten ger ingen uttrycklig 

definition av vad en uppfinning är. Uppfinningsbegreppet har utvecklats genom rättspraxis 

och är ett något snävare begrepp än vad som anses i allmänt språkbruk. För att en 

uppfinning ska anses vara en uppfinning enligt artikel 52(1) EPC ska den ha teknisk 

karaktär eller uppnå teknisk effekt. Kravet på teknisk karaktär och teknisk effekt framgår inte 

direkt av EPC, men är det EPO utreder för bedömning av uppfinningsbegreppet. Att 

kravet på teknisk karaktär ska bedömas under uppfinningsrekvisitet framgår av EPO-

guidelines och praxis.17 Teknisk effekt används för att avgöra om skapandet har teknisk 

karaktär och därmed anses vara en uppfinning enligt artikel 52(1) EPC.  

Genom implementeringsreglerna till EPC förutsätts existensen av ett tekniskt problem och 

dess lösning samt att uppfinningen anges genom tekniska särdrag.18 En patenterbar 

uppfinning ska härav avse den tekniska ämnessfären. Detta kommer även till uttryck i 

artikel 52(2) EPC som genom en inte uttömmande lista definierar vad som inte ska anses 

vara en uppfinning.19  

Artikel 52(2) EPC lyder:  

“The following in particular shall not be regarded as inventions within 
the meaning of paragraph 1: 

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; 

                                                 
17 EPO-guidelines, del C, kap. IV, punkt 2.1 och 2.2. 
18 EPC, implementing regulations to the convention on the grant of European patents, del III, kap. II, rule 42 
och 43. 
19 Levin, s. 250. 

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ar52.html
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(b) aesthetic creations; 

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing 
games or doing business, and programs for computers; 

(d) presentations of information.” 

Artikel 52(3) EPC konstaterar att undantagen i artikel 52(2) EPC enbart ska exkludera från 

patenterbarhet europeiska patent eller europeiska patentapplikationer som hänför sig till 

icke patenterbara uppfinningar ”som sådana”. 

Det framgår av artikel 52(2)(c) och (3) EPC att datorprogram ”som sådana” inte är 

patenterbara uppfinningar. Trots det kan vissa datorprogramrelaterade uppfinningar 

patenteras. Definitionen av begreppet teknisk karaktär har visat sig vara av stor betydelse 

vid patentering av datorprogram och har utvecklats genom BoA:s praxis. Datorprogram 

som bedöms ha teknisk karaktär undgår exkludering enligt artikel 52(2)(c) och (3). 

3.3 Industriellt tillgodogörande 

Av artikel 52(1) EPC framgår att en uppfinning ska kunna tillgodogöras industriellt. Kravet 

är grundläggande och ändamålet med rekvisitet är att det ska finnas åtminstone ett praktiskt 

användningsområde för uppfinningen. Enligt artikel 57 EPC framgår det att en uppfinning 

anses kunna tillgodogöras industriellt om den kan tillverkas eller användas inom någon 

form av industri, inkluderat jordbruk. Vad som menas med industriellt är inte bara 

industrisektorn, utan tillgodogörandet kan ske i andra delar av näringslivet som t.ex. 

byggbranschen, jordbruk och transportsektorn. Industriellt tillgodogörande är besläktat 

med principen om att en uppfinning ska tillhöra den tekniska ämnessfären. Kravet på vad 

som utgör industriellt tillgodogörande är väldigt litet och orsakar sällan några problem. De 

allra flesta uppfinningar värda att patentera är oftast industriellt tillämpbara.20 

3.4 Nyhetskravet 

Att en uppfinning ska vara ny framgår redan av ordet uppfinning och är ett ganska 

självklart rekvisit för patenterbarhet. Enligt artikel 54(1) EPC anses en uppfinning vara ny 

om den inte är en del av teknikens ståndpunkt. Artikel 54(2) EPC definierar teknikens 

ståndpunkt som allt som på ansökningsdagen gjorts tillgängligt för allmänheten, genom 

skriftlig eller muntlig beskrivning, användning eller på något annat sätt. Vad som blivit 

allmänt tillgängligt är allt som på ansökningsdagen var möjligt för en obestämd krets 

människor att ta del av på ett sådant sätt att en fackman av den information som fanns 

                                                 
20 Levin, s. 257f. 
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tillgänglig kunnat tillverka uppfinningen. Det saknar betydelse om någon faktiskt har eller 

inte har tagit del av kunskapen. Om en obestämd krets människor teoretiskt kunnat ta del 

av kunskapen är inte rekvisitet nyhetskrav uppfyllt. Finns en tidsskrift på ett allmänt 

bibliotek men ingen har lånat eller läst den tillhör den trots det teknikens ståndpunkt.21  

Bedömningen av nyhetskravet ska göras på objektiva grunder och på en global nivå.  

Uppfinningen ska vara ny för alla, inte bara ny för uppfinnaren, och ny i hela världen, inte 

bara i t.ex. Sverige. Detta innebär att något som framkommit i en kinesisk lokaltidning är 

nyhetsskadligt för ett patent sökt i Sverige.22  

Nyhetskravet gäller all typ av information som gjorts tillgänglig, inkluderat information av 

uppfinnaren själv, vilket visar hur viktigt det är att inte ge ut någon information om 

uppfinningen innan ansökan om patent har gjorts.   

Bedömningen av nyhetsvärdet är relativt strikt och enligt dagens praxis från EPO anses 

uppfinningar sakna nyhetsvärde bara om de av en fackmans bedömning är identiska med 

andra patent eller i sin helhet svarar mot vad som beskrivs i litteratur eller finns på 

marknaden. Bedömningen av nyhetsvärdet görs ofta i samband med bedömningen av 

uppfinningshöjd.23 

3.5 Uppfinningshöjd 

3.5.1 Inledning 

Utöver nyhetskravet måste en uppfinning enligt artikel 52(1) EPC även ha 

uppfinningshöjd. Uppfinningshöjd är ett viktigt krav som blivit mycket betydelsefullt vid 

bedömningen av patenterbarhet.  

Kravet på uppfinningshöjd är ett objektivt krav vilket innebär att det måste finnas 

tillräckligt med avstånd mellan uppfinningen och teknikens ståndpunkt. Därför måste det 

även finnas en objektiv bedömningsgrund vilket sker genom det så kallade 

fackmannakriteriet. Enligt artikel 56 EPC framgår det att en uppfinning inte ska vara 

uppenbar för en fackman inom det aktuella teknikområdet. Fackmannen ska inte bara 

använda sitt omedelbara vetande utan även sin kombinationsförmåga. Bedömning av 

                                                 
21 Domeij, s. 68. 
22 Levin, s. 279. 
23 Levin, s. 280f. 
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uppfinningshöjd ska göras med utgångspunkt i den kunskap fackmannen hade vid 

tidpunkten för patentansökan.24 

Skälen till att det finns ett krav på uppfinningshöjd är, för det första, att det ger 

nyhetskravet ett reellt innehåll. Ett patentkrav kan formuleras på ett sätt att det framgår 

som nytt fast det egentligen inte är det. Kravet på uppfinningshöjd går oftast inte att skriva 

sig ur. För det andra hindrar det att varje liten reell teknikförbättring är patenterbar, vilket 

skulle leda till oacceptabla hinder för utövandet av allmän fackkunskap. Ett tredje skäl är att 

patentering utan kravet på uppfinningshöjd skulle överbelasta patentregistren och göra 

bedömning och patentering av ”verkliga” patent mycket svårare.25 

Kravet på uppfinningshöjd kan variera mellan olika teknikområden. Är den tekniska 

utvecklingen snabb bör kravet på uppfinningshöjd vara hög annars riskerar man att 

blockera utvecklingen. En mildare bedömning bör göras i områden där den tekniska 

utvecklingen är mer långsam.26 

3.5.2 Problemlösningsmetoden 

Vid bedömning av uppfinningshöjd finns en risk att svårigheten som fanns innan 

uppfinningen gjordes underskattas. När lösningen till ett problem finns tillgänglig kan det 

vara svårt att se svårigheterna i problemet från första början. På grund av detta har det 

utvecklats en problemlösningsmetod. Metoden bygger på att varje uppfinning kan ses som 

en lösning på ett problem som fanns på ansökningsdagen. Problemet fastställs genom att 

identifiera vad i teknikens ståndpunkt som ligger närmast för en fackman som skulle 

försöka göra uppfinningen. När problemet är fastställt bestämmer man vilka egenskaper 

som skiljer uppfinningen ifrån det identifierade och jämför användbarheten av de två 

lösningarna. Till sist ska bedömaren, utifrån teknikens ståndpunkt och utan att påverkas av 

det han redan vet om uppfinningen, utreda om lösningen är uppenbar för en fackman på 

området.27  

                                                 
24 Levin, s. 285ff. 
25 Levin, s. 285ff. 
26 Levin, s. 285ff. 
27 Domeij, s. 85f. 
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4 Patentets grunder 

4.1 Syftet med patent 

Historiskt sett och än idag är huvudsyftet med patent att främja industriell utveckling. 

Tanken bakom patentsystemet är att erbjuda uppfinnare ett monopol, och därmed 

ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen, i utbyte mot att uppfinningen görs 

tillgänglig för allmänheten. På så vis ska de ekonomiska effekterna av monopolet 

uppmuntra innovation för andra att skapa uppfinningar, både nya men även utveckla redan 

befintliga uppfinningar.28  

Det framgår av artikel 52(1) EPC att patent ska ges till uppfinningar inom alla 

teknikområden. Patent ska alltså ges till uppfinningar inom teknik för att föra fram den 

tekniska utvecklingen. Det handlar här inte om intellektuell utveckling, vilket också tydligt 

kan utläsas av de undantag som finns i artikel 52(2) EPC.  

4.2 Undantaget för datorprogram i artikel 52(2) EPC 

Undantaget för datorprogram i artikel 52(2) EPC fanns med redan vid upprättandet av den 

europeiska patentkonventionen 1973. Datorprogram fanns dock inte med i undantagslistan 

i det första utkastet av konventionen 1965. Det var först under diskussioner 1969 som 

frågan om datorprograms patenterbarhet togs upp. Vid den tidpunkten var det oklart om 

datorprogram var något som kunde åtnjuta patentskydd eller inte. Ett nytt utkast av listan 

togs fram 1971, där det för första gången fanns med ett undantag från patentering av 

datorprogram. Det fördes diskussioner om datorprogram skulle finnas med på listan av 

undantag eller inte. Storbritannien ansåg att datorprogram inte borde vara patenterbara och 

framförde ett förslag på en definition av datorprogram. Förslaget sa att datorprogram inte 

hade uppfinningshöjd, utan att det endast var den matematiska applikationen av en serie 

steg i en process och som inte skiljde sig från matematiska metoder, vilka redan fanns 

undantagna patentering. Beslutet togs att datorprogram skulle finnas med i listan över icke 

patenterbara uppfinningar, men Storbritanniens definition antogs inte. Anledningen var att 

få till stånd en generell regel som inte skulle binda EPO eller nationella domstolar som 

ansågs behöva klargöra frågan kring datorprogram i framtiden. Ytterligare diskussioner 

genomfördes 1972 där det togs beslutet att datorprogram, tillsammans med andra 

undantag, skulle regleras i en generell artikel så att EPO och nationella domstolar kunde 

utveckla principerna rörande området för datorprogram. Området för datorprogram ansågs 

                                                 
28 MacQueen, s. 365. 
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vara ett som snabbt utvecklades och det skulle vid tidpunkten vara förhastat att utesluta 

datorprogram helt. Det påpekades speciellt att även om datorprogram skulle undantas 

patentering, sådant som normalt sett gick att patentera inte skulle vara uteslutet för att det 

innehöll ett datorprogram.29 När den slutliga versionen av EPC 1973 blev klar, hade 

undantagen i nuvarande artikel 52(2) och (3) i stort sätt identiska lydelser som artikel 52(2) 

och (3) från 1973.  

År 2000 skedde en förändring av EPC. I förslaget till ändringen föreslogs det att 

undantaget för datorprogram i artikel 52(2)(c) skulle tas bort, men så blev inte fallet. 

Anledningen ansågs vara att EPO och BoA inte hade uteslutit patentskydd för 

datorrelaterade uppfinningar, det vill säga uppfinningar som består av eller inkluderar 

datorprogram. Det konstaterades att patentskydd ska ges till skapelser inom det tekniska 

området och att det därför krävs teknisk karaktär för att något ska anses vara en 

uppfinning. Det är enligt denna förståelse av begreppet uppfinning som EPO och BoA 

baserar beviljande av patent och praxis på. Samma överväganden ska gälla för 

datorprogram. Avslutningsvis fastställdes att det är upp till EPO och praxis att avgöra om 

en uppfinning har teknisk karaktär och att utveckla kriteriet på uppfinning mot bakgrund 

av den tekniska utvecklingen.30 

4.3 Debatten kring patent på datorprogram 

4.3.1 Förespråkare för patent på datorprogram 

Argument för patentering av datorprogram förekommer inte i allt för stor utsträckning. 

Oftast är det jurister på patentbyråer och större företag som är förespråkare för att patent 

på datorprogram ska vara tillåtet. Genom en större patentportfölj ökar värdet på företag 

och innebär en större inkomstmöjlighet i form av licensiering av patent. Precis som med 

huvudsyftet med patent uppmuntras innovation och för utvecklingen framåt. De 

grundläggande principerna för patent tillkom före datorernas utveckling, dessa principer 

syftar till att främja utvecklingen av användbar teknik. Uppfinningar inom mjukvara är 

användbara i det moderna samhället och förtjänar därför samma incitament som andra 

användbara uppfinningar. Ett patent tillsammans med upphovsrätt ger ett heltäckande 

skydd då upphovsrätten skyddar mot kopiering och patentet skyddar tillämpningen av 

datorprogram. Genom patent på datorprogram kan små företag snabbt dra nytta av 

                                                 
29 Beresford, s. 14ff. 
30 MR/2/00, Basic proposal for the revision of the European Patent Convention, 13/10 2000. 
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ensamrätten och stora företag ökar sin patentportfölj som kan utnyttjas för att byta med 

andra och utveckla vidare.31 

4.3.2 Motståndare till patent på datorprogram 

Det finns en ganska stor ”open-source” rörelse, speciellt i Sverige, som är emot 

patenteringen av datorprogram. Ett argument de framför är att det hämmar den tekniska 

utvecklingen inom IT. Mjukvaruindustrin är ett snabbt utvecklande område vilket gör att 

datorprogram snabbt blir omoderna. Många datorprogram bygger på tidigare idéer och 

programkod. Patenterbarhet skulle förhindra utvecklingen av grundläggande idéer. 

Patentering av datorprogram utgör ett hot mot såväl små och medelstora företag som 

enskilda programmerare. Det är de stora företagen som har ekonomin att söka hundratals 

patent och hindra intrång, vilket inte är möjligt för de mindre företagen. Det måste skiljas 

på patent som bygger på metoder kring fysiska ting och på idéer. Många anser att 

datorprogram bara är idéer som hör hemma i upphovsrätten. Paralleller kan dras till 

litteraturen, om patent på mjukvara är tillåtet skulle det även vara möjligt att ta patent på 

handlingen i en bok.32 

                                                 
31 Wallström, s. 22f. 
32 Wallström, s. 24ff. 
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5 Praxis från BoA 

5.1 Inledning 

Undantaget för datorprogram i EPC har tolkats av EPO sedan åttiotalet för att hitta en 

balans mellan vad som ska ses som patenterbara datorprogram och datorprogram ”som 

sådana”.33 

Begreppet patentkrav har en central roll i patenträtten. För det första bestäms 

patentskyddets omfattning av patentkravet och för det andra är det patentkravet som ska 

stå upp mot patenterbarhetsvillkoren. Ett patentkrav kan delas in i tre olika kategorier, 

nämligen metod-, system- och programkrav.34  

Metodkrav avser patentering av tillvägagångssättet som ett datorprogram använder sig av när 

det körs. 

Systemkrav innebär att datorprogrammet är inkorporerat i ett föremål på ett sådant sätt att 

datorprogrammet av den anledningen undgår exkludering. 

Programkrav innebär att datorprogrammet i sig självt har en sådan teknisk karaktär att det 

inte kan anses vara ett datorprogram ”som sådant”. 

5.2 VICOM 

Genom det så kallade VICOM-målet35, öppnades möjligheten att patentera 

datorprogramrelaterade uppfinningar. Patentkravet gällde en metod för att bearbeta digitala 

bilder i syfte att förfina bildkvalitén på ett snabbare sätt än vad som tidigare kunnat göras. 

Genom att välja ut mindre delar av bilden och identifiera återkommande fel som sedan 

korrigerades i hela bilden minskades antalet beräkningar och gjorde processen snabbare. I 

patentkravet ingick både processen som ägde rum när datorprogrammet kördes 

(metodkrav) och datorn programmerad att genomföra metoden (systemkrav). 

BoA började med att ta ställning till om metodkravet var undantaget från patent som en 

matematisk metod ”som sådan” enligt artikel 52(2)(a) och (3). BoA hade den åsikten att 

även om den bakomliggande idén av en uppfinning ses som en matematisk metod, ett 

patentkrav som riktar sig till en teknisk process i vilket metoden används söker inte patent 

                                                 
33 Schwarze, H, NIR, 2008, s. 602. 
34 Sæbø, J, NIR, 2001, s. 353. 
35 T 0208/84 – VICOM. 
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på den matematiska metoden ”som sådan”.36 BoA kom fram till att metodkravet riktade sig 

till en teknisk process för att processen utfördes på en fysisk enhet som genomför metoden 

och ger som resultat en förändring i den enheten.37 Därmed blev slutsatsen att metodkravet 

inte var undantaget patentering som sådant enligt artikel 52(2)(a) och (3).38 

BoA konstaterade även att ett patentkrav som riktar sig till en teknisk process där 

processen kontrolleras av ett program, implementerat i hårdvara eller mjukvara, inte är 

hänförbart till ett datorprogram ”som sådant” eftersom det är användningen av 

datorprogrammet för att bestämma de olika stegen i processen som skydd faktiskt söks.39 

BoA gick sedan vidare till att bedöma systemkravet. BoA drog en analogi till paragraf 12 i 

målet (se stycket ovan) och anförde att, generellt kan inte ett patentkrav riktat till en dator 

som fungerar tillsammans med ett specifikt program, antingen genom hårdvara eller 

mjukvara, för att kontrollera eller utföra en teknisk process ses som ett datorprogram ”som 

sådant”.40 

BoA kom fram till att en uppfinning som är patenterbar genom konventionella kriterier 

inta ska vara undantagna skydd bara för att modern teknologi i form av datorprogram 

används för dess implementering. Det viktiga är vilket tekniskt bidrag uppfinningen i sin 

helhet medför till känd teknik (den så kallade bidragsprincipen). BoA konstaterade att det 

vore ologiskt att ge skydd till en teknisk process som kontrolleras av en programmerad 

dator men inte till själva datorn när den har inrättats för att utföra kontrollen.41 

Metoden hade teknisk karaktär för att den verkade på en digital representation av en fysik 

enhet och systemkravet hade teknisk karaktär för att det implementerade en metod med 

teknisk karaktär. Resultatet av målet är att metodkrav och systemkrav går hand i hand.42 

 

  

                                                 
36 T 0208/84 – VICOM, p. 6. 
37 T 0208/84 – VICOM, p. 5. 
38 T 0208/84 – VICOM, p. 9. 
39 T 0208/84 – VICOM, p. 12. 
40 T 0208/84 – VICOM, p. 15. 
41 T 0208/84 – VICOM, p. 16. 
42 Sæbø, J, NIR, 2001 s. 371. 
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5.3 Koch and Sterzel 

Kort efter VICOM-målet kom ytterligare ett vägledande mål rörande teknisk karaktär. 

Koch & Sterzel-målet43 handlade om patentering av en röntgenmaskin omfattande ett 

datorprogram som optimerade exponeringen på ett sådant sätt att den gav bästa möjliga 

belysning utan att slita onödigt mycket på lysenheten.   

Patentkravet var utformat som ett systemkrav. BoA ansåg att uppfinningen hade teknisk 

karaktär för att det handlade om en röntgenmaskin innehållande en dataprocessenhet som 

fungerade i enighet med en rutin som gav teknisk effekt i röntgenmaskinen.44 

En klagande gjorde gällande att det inte fanns någon konstant interaktion mellan 

programmet och röntgenmaskinen. Teknisk effekt uppstod bara i slutet av 

databehandlingen och den traditionella röntgenmaskinen och datorprogrammet måste 

därför bedömas separat från varandra. BoA konstaterade att när den tekniska effekten 

uppstår är irrelevant vid frågan om innehållet i ett patentkrav är en uppfinning enligt artikel 

52(1) EPC, det viktiga är att teknisk effekt faktiskt uppstår.45 

BoA konstaterade även att en uppfinning måste bedömas som en helhet. Om uppfinningen 

använder sig av både tekniska och icke-tekniska medel minskar inte den tekniska karaktären 

på grund av de icke-tekniska medlen vid en helhetsbedömning (helhetsprincipen). BoA 

fann det onödigt att göra en avvägning mellan de tekniska och icke-tekniska särdragen i ett 

patentkrav för att bestämma om patentkravet hänför sig till ett datorprogram som sådant. 

Om uppfinningen specificerad i patentkravet använder sig av tekniska medel är 

patenterbarhet inte utesluten på grund av artikel 52 EPC.46  

Den klagande gjorde sedan ytterligare en invändning och sa att utgången i VICOM-målet 

gör artikel 52(2)(c) EPC ineffektiv eftersom ett vanligt datorprogram som används i en 

allmän dator genererar elektroniska signaler som ger teknisk effekt och därmed har 

tillräcklig teknisk karaktär för att vara en uppfinning enligt artikel 52(1) EPC. BoA svarade 

med att konstatera att alla datorprogram har en typ av teknisk karaktär då de elektroniska 

signalerna som krävs för att hårdvara och mjukvara ska samverka ger upphov till en teknisk 

effekt.  

                                                 
43 T 0026/86 – Koch & Sterzel. 
44 T 0026/86 – Koch & Sterzel, p 3.1. 
45 T 0026/86 – Koch & Sterzel, p 3.2. 
46 T 0026/86 – Koch & Sterzel, p 3.4. 
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BoA konstaterade att ett datorprogram som används i en allmän dator faktiskt omvandlar 

matematiska värden till elektroniska signaler men att de elektroniska signalerna i detta fall 

endast är återgivning av information och kan inte i sig själva anses ha teknisk effekt. Ett 

datorprogram som används i en allmän dator är således ett datorprogram som sådant och 

därmed inte patenterbart. Om däremot datorprogrammet kontrollerar den allmänna datorn 

på ett sådant tekniskt sätt att det förändrar datorns funktion kan dator och program 

tillsammans vara en patenterbar uppfinning.47 

5.4 SOHEI  

I Sohei fallet48 avsåg uppfinningen ett datorbaserat administrativt system. Det centrala i 

uppfinningen var ett sätt för hur två eller fler system kunde hanteras med hjälp av bara ett 

gränssnitt. Genom ett enda användargränssnitt fick man tillgång till data lagrat i separata 

datorsystem.  

Patentkraven, ett systemkrav och ett metodkrav, hade ändrats från sin tidigare lydelse som 

hade underkänts av EPO vid första patentansökningen. EPO ansåg det inte finnas något 

tekniskt bidrag då uppfinningen endast var mer användarvänlig. De nya patentkraven 

ändrades för att understryka den automatiseringen som metoden innebar.49  

BoA följde upp den linje som visat sig hittills, att en uppfinning ska bedömas som en 

helhet. BoA gör en samlad bedömning av både metodkravet och systemkravet.50  

BoA började med att hänvisa till Koch & Strazel-målet och konstaterade att en uppfinning 

kan vara patenterbar även om den består av både tekniska och icke-tekniska särdrag. Om 

uppfinningen löser ett tekniskt problem eller uppnår teknisk effekt är den inte undantagen 

patenterbarhet.51 Patenterbarhet föreligger om en uppfinning bestående av funktionella 

särdrag som implementeras av datorprogrammet kräver tekniska överväganden för att lösa det 

problem som uppfinningen avser att lösa.52 

                                                 
47 T 0026/86 – Koch & Sterzel, p 3.3. 
48 T 0769/92 – SOHEI. 
49 Sæbø, J, NIR, 2001, s. 373. 
50 T 0769/92 – SOHEI, p 3.2. 
51 T 0769/92 – SOHEI, p 3.3 st 2. 
52 T 0769/92 – SOHEI, p 3.3 st 3-4. 
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5.5 IBM 

I IBM I53 och IBM II54 har BoA ytterligare förfinat sin inställning till 

datorprogramrelaterade uppfinningar i minst två aspekter, nämligen vilka typer av 

patentkrav som är tillgängliga för en sökande och hur datorprogramrelaterade uppfinningar 

undersöks.55 De båda fallen är i stort sätt identiska vad gäller BoA:s skäl varför IBM II 

kommer redogöras för. 

I målet uttalar sig BoA i mycket principiella termer och redogörelse för uppfinningen 

kommer därför inte att göras i detta fall. Patentkraven bestod av både metodkrav, 

systemkrav och programkrav.56 

BoA konstaterade att formuleringen av artikel 52(2) och (3) bara undantar datorprogram 

”som sådana” från patentering vilket indikerar att lagstiftaren inte ville utesluta alla 

datorprogram.57 Eftersom bara datorprogram ”som sådana” är undantagna från patentering 

ansåg BoA det nödvändigt att tolka innebörden av begreppet ”som sådan”.58 BoA uttryckte 

att teknisk karaktär är det centrala kravet för att skilja mellan patenterbara datorprogram 

och datorprogram ”som sådana”.59 BoA insåg att alla datorprogram samspelar med 

hårdvara på ett eller annat sätt och förorsakar t.ex. elektroniska signaler i hårdvaran, 

genererat av datorprogrammet, som kan anses vara tekniska. Dessa elektroniska signaler är 

en vanlig effekt hos datorprogram gjorda att köras på en dator och kan inte i sig utgöra den 

tekniska karaktär som krävs för att skilja patenterbara datorprogram från datorprogram 

”som sådana”. BoA införde därför kravet på ytterligare teknisk effekt som går utöver 

”normal” fysisk interaktion mellan ett program och datorn som programmet körs på.60 Om 

sådan ytterligare teknisk effekt kan konstateras genom att datorprogrammet körs anses det 

ha potential att producera ytterligare teknisk effekt. BoA ansåg det därför inte nödvändigt 

att skilja mellan direkt teknisk effekt och potential till teknisk effekt vilket innebär att en 

datorprogramprodukt kan anses ha teknisk karaktär om den har potential till ytterligare 

teknisk effekt och därmed vara patenterbart.61 Beslutet stöds av VICOM målet där BoA 

                                                 
53 T 0935/97 – IBM I. 
54 T 1173/97 – IBM II. 
55 Schwarze, H, NIR, 2008, s. 603. 
56 Sæbø, J, NIR 2001, s. 365. 
57 T 1173/97 – IBM II, p. 4.1. 
58 T 1173/97 – IBM II, p. 4.2. 
59 T 1173/97 – IBM II, p. 5.1-5.3. 
60 T 1173/97 – IBM II, p. 6. 
61 T 1173/97 – IBM II, p. 9.4. 
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genom analogi ansåg att det vore ologiskt att ge skydd till både en metod och ett system 

som utför metoden, men inte till produkten.62 

BoA ändrade också sättet att undersöka ett patentkrav. BoA konstaterade att tekniskt 

bidrag lämpar sig bäst för att bestämma nyhetsvärde och uppfinningshöjd.63  

5.6 Pension Benefit System 

Ett första steg i riktningen som IBM-målen förespråkade vad gäller bedömningen av ett 

patentkrav var Pension Benefit64 avgörandet. Målet gällde en uppfinning som var ett 

datorsystem med en metod för att beräkna pensionsavsättningar. I patentkravet angavs 

metoden för beräkning och en allmän dator programmerad att utföra beräkningen, dvs. ett 

metodkrav och ett systemkrav.  

Metodkravet ansågs utgöra steg för att processa och producera information som enbart 

hade administrativ, upphovsmässig och/eller finansiell karaktär. Metoden saknade därför 

teknisk karaktär och ansågs inte vara patenterbar.65 

När det gällde systemkravet gjorde BoA en distinktion mellan en metod för 

affärsverksamhet och en apparat anpassad att utföra en sådan metod. Ett datorsystem 

programmerat för att användas i ett specifikt område, även om det området är ekonomi 

och affärsrörelse, har karaktären av en apparat i form av en fysisk enhet, skapad för sin 

användbara funktion och är därmed patenterbar.66 Enligt BoA är en sådan distinktion 

berättigad då artikel 52(2)(c) EPC hänvisar till en plan, regel eller metod som icke-

patenterbara kategorier i området ekonomi och affärsrörelse, men tar inte upp kategorin 

apparat i form av en fysisk enhet eller produkt.67 Om ett patentkrav riktar sig till en sådan 

fysisk enhet, tyder patentkravet på att det finns fysiska egenskaper i patentkravets innehåll 

som kan utgöra tekniska egenskaper i uppfinningen som är av betydelse för 

patenterbarheten.68 BoA konstaterade att en apparat i form av en fysisk enhet eller konkret 

produkt som lämpar sig för att utföra eller stödja en ekonomisk verksamhet(aktivitet) är en 

uppfinning enligt artikel 52(1) EPC.69 

                                                 
62 T 1173/97 – IBM II, p. 9.8. 
63 T 1173/97 – IBM II, p. 8. 
64 T 0931/95 – Pension Benefit System. 
65 T 0931/95 – Pension Benefit System, p. 3. 
66 T 0931/95 – Pension Benefit System, p. 5 st 3. 
67 T 0931/95 – Pension Benefit System, p. 5 st 4. 
68 T 0931/95 – Pension Benefit System, p. 5 st 5. 
69 T 0931/95 – Pension Benefit System, p. 5 st 6. 
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BoA gick även ifrån uppfattningen om ett krav på tekniskt bidrag för 

uppfinningsbegreppet, utvecklat i VICOM, och följde IBM-avgörandet som sa att tekniskt 

bidrag används bäst för att avgöra nyhetsvärdet och uppfinningshöjd. BoA uttalade att det 

enligt EPC inte ska göras någon skillnad mellan nya särdrag i en uppfinning och särdrag i 

den uppfinningen som tillhör känd teknik vid en bedömning om en uppfinning är en 

uppfinning enligt artikel 52(1) EPC. Därför finns det enligt EPC ingen anledning att 

använda det så kallade bidragstestet för att bedöma uppfinningsrekvisitet.70 

5.7 Hitatchi 

I det efterföljande beslutet, Hitachi71, utvecklade BoA den metod som initierats i Pension 

Benefit målet vidare. Målet gällde en automatisk auktionsmetod som utfördes inom ett 

datorsystem. Metoden styrde olika steg typiska för en auktion där högsta priset ropas ut 

först och sedan sänks priset tills ett bud anges. Finns bara ett bud får budgivaren objektet. 

Finns det fler bud sker auktionen på normalt sätt tills bara ett bud finns kvar. Patentkravet 

innehöll en metod utförd på en serverdator och en apparat bestående av serverdatorn. 

BoA började med att analysera kravet på apparaten och kom fram till att det tidigare testet 

på tekniskt bidrag inte ska användas för att avgöra om en uppfinning tillhör det 

patenterbara området. De hänvisade till delar i IBM-målet som sa att tekniskt bidrag ska 

användas för att avgöra nyhetsvärdet och uppfinningshöjd. De hänvisade också till Pension 

Benefit målet som sa att ingen skillnad ska göras mellan nya och redan kända element i en 

uppfinning för att avgöra om det är en uppfinning och därmed finns ingen anledning att 

använda bidragstestet. Därför, med hänsyn till att både en mix av tekniska och icke-

tekniska särdrag kan anses vara en uppfinning enligt artikel 52(1) EPC och att känd teknik 

inte bör beaktas vid beslut om en hävdad skapelse är en sådan uppfinning, ett starkt 

argument för att inte enligt artikel 52(2) EPC neka skapelser bestående av tekniska och 

icke-tekniska särdrag är att de tekniska särdragen kan i sig själva visa sig uppfylla alla krav i 

artikel 52(1) EPC.72 

BoA kom fram till att patentkravet på apparaten var en uppfinning enligt artikel 52(1) EPC 

eftersom den klart omfattade tekniska särdrag som en serverdator, datorklienter och ett 

nätverk.73 De ansåg att beslutet var i linje med det i Pension Benifit där det uttalades att en 

                                                 
70 T 0931/95 – Pension Benefit System, p. 6. 
71 T 258/03 – Hitachi. 
72 T 258/03 – Hitachi, p. 3.5. 
73 T 258/03 – Hitachi, p. 3.7. 
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apparat i form av en fysisk enhet eller konkret produkt som lämpar sig för att utföra eller 

stödja en ekonomisk verksamhet är en uppfinning enligt artikel 52(1) EPC.74 

När BoA sedan skulle bedöma metodkravet framhöll den att de var beredd att frångå 

Pension Benefit avgörandet. BoA konstaterade att argumenten i p. 3.575 är oberoende av 

vilken kategori som krävs. Därför undgår även metodkravet exkludering från patent enligt 

artikel 52(2) EPC.76 

Fast BoA var medveten om att denna slutsats stred mot vad som sagts i Pension Benifit-

målet ansåg den att resonemanget kring kravet på apparaten även borde gälla för 

metodkravet för att stämma överens med förståelsen att det tidigare testet på tekniskt 

bidrag var mindre lämpligt för att avgöra om en uppfinning tillhör det patenterbara 

området.77 När det kommer till vad som har betydelse för begreppet ”uppfinning” i artikel 

52(1) EPC är det förekomsten av teknisk karaktär som kan framkomma av de fysiska 

särdragen hos en enhet eller i en verksamhet, eller kan ges till en icke-teknisk verksamhet 

som använder tekniska medel. I synnerhet det senare kan inte anses vara en icke-

uppfinning som sådan i den mening som avses med artikel 52(2) och (3) EPC. Därför är 

verksamheter som faller inom uppfattningen icke-uppfinning ”som sådana” normalt rent 

abstrakta begrepp som saknar teknisk innebörd.78 BoA var medveten om att deras 

jämförelsevis breda tolkning av begreppet uppfinning i artikel 52(1) EPC skulle inkludera 

aktiviteter som är så pass kända att deras tekniska karaktär skulle förbises, som t.ex. 

handlingen att skriva med penna och papper. Detta betyder dock inte att alla metoder som 

använder tekniska medel är patenterbara. De måste fortfarande vara nya, ha 

uppfinningshöjd och vara industriellt användbara.79 

 

 

                                                 
74 T 258/03 – Hitachi, p. 3.8. 
75 Se fotnot 72. 
76 T 258/03 – Hitachi, p. 4.1 och 4.2. 
77 T 258/03 – Hitachi, p. 4.3 och 4.4. 
78 T 258/03 – Hitachi, p. 4.5. 
79 T 258/03 – Hitachi, p. 4.6. 
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6 Analys 

I VICOM-målet fastslog BoA den så kallade bidragsprincipen, vilket innebär att 

uppfinningskriteriet ska bedömas utifrån vilket tekniskt bidrag uppfinningen i sin helhet 

medför till känd teknik. Bedömningen innebar ett nytt sätt att bedöma 

uppfinningsrekvisitet jämfört med tidigare. Innan VICOM-målet gjordes bedömningen 

utifrån relationen mellan det nya i ett krav och känd teknik. Ansågs enbart 

datorprogrammet vara nytt så meddelades inget patent. 

BoA konstaterade att en uppfinning som är patenterbar genom konventionella kriterier inte 

ska vara undantagna skydd bara för att modern teknologi i form av datorprogram används 

för dess implementering. Denna uppfattning kan inte anses vara ny utan fanns med vid 

diskussionerna vid upprättandet av EPC 1973. Detta visar att utformningen av undantaget 

för datorprogram vid EPC:s upprättande redan förutsatt att datorprogram i framtiden 

skulle visa sig utgöra en del av tekniken. 

I Koch & Sterzel-målet fastslog BoA den så kallade helhetsprincipen. Principen innebär att 

en uppfinning ska bedömas som en helhet, där en uppfinnings icke-tekniska medel inte 

minskar den tekniska karaktären. Så länge uppfinningen använder sig av tekniska medel, 

oavsett utsträckning, har den teknisk karaktär. BoA gjorde även en begränsning och 

konstaterade att ett datorprogram som används i en allmän dator inte kan anses utgöra 

teknisk effekt eftersom matematiska värden som omvandlas till elektroniska signaler enbart 

är en återgivning av information. Annorlunda skulle det vara om ett datorprogram 

kontrollerar en allmän dator på ett sådant tekniskt sätt att det förändrar datorns funktion, i 

så fall kan dator och program tillsammans vara en patenterbar uppfinning. 

Målet innebär ingen minskning i kravet på teknisk karaktär, utan konstaterar att så länge det 

föreligger teknisk karaktär, oavsett vart den uppstår eller när den uppstår, så anses en 

uppfinning föreligga. Kriteriet på teknisk karaktär kvarstår precis som tidigare och har 

samma effekt för att uppfinningskriteriet ska vara uppfyllt. 

I SOHEI-målet konstaterade BoA att patenterbarhet föreligger om en uppfinning 

bestående av funktionella särdrag som implementeras av datorprogrammet kräver tekniska 

överväganden för att lösa det problem som uppfinningen avser att lösa. I målet går BoA ifrån 

konceptet teknisk effekt vid bedömningen av teknisk karaktär och använder sig istället av 

tekniska överväganden. Vad tekniska överväganden egentligen betyder klargör inte BoA, 

men det får anses vara ett mer generellt begrepp än vad teknisk effekt är. Det innebär att 
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BoA sänker kravet på teknisk karaktär något. För att fastställa om en uppfinning är en 

teknisk lösning på ett tekniskt problem krävs att tekniska överväganden har skett, att 

uppbyggnaden av datorprogrammet gjorts med tekniska överväganden, och teknisk effekt 

behöver alltså inte uppstå. 

IBM I och II banade vägen för möjligheten att få patent vid programkrav, alltså själva 

datorprogrammet. BoA införde en ny syn på hur teknisk karaktär ska bedömas. Om ett 

datorprogram kan anses ha ytterligare teknisk effekt eller till och med potential till 

ytterligare teknisk effekt, anses det ha teknisk karaktär och därmed inte falla in under 

undantaget i artikel 52(2) och (3) EPC. Denna syn kan likställas med den i Koch & Stresel-

målet, där BoA stadgade att om ett datorprogram har en sådan effekt att det ändrar en 

dators funktion, anses det ha teknisk karaktär.  

BoA kan inte i avgörandet anses ha minskat kravet på teknisk karaktär, utan öppnat upp för 

en ny möjlighet att söka patent, programkrav, som i sin tur måste uppvisa teknisk karaktär 

för att vara patenterbara. 

Att BoA här tillåter patent på programkrav, eller själva datorprogrammet, kan anses 

konstigt då artikel 52(2) och (3) EPC uttryckligen undantar datorprogram ”som sådana”. 

Anledningen till detta skulle kunna vara att eftersom alla datorprogram kräver någon form 

av hårdvara för att fungera, kan datorprogrammet i sig anses ha teknisk karaktär när det väl 

körs på hårdvaran och därmed bör datorprogrammet kunna skyddas redan före det faktiskt 

körs.  

Effekterna av IBM-fallen är inte så märkvärda när det kommer till den tekniska karaktären. 

Däremot har det i tidigare praxis enbart varit möjligt att söka patent genom system- eller 

metodkrav, vilket gjorde det svårt att upprätthålla ett sådant patentkrav mot tillverkare eller 

leverantörer av mjukvaruprodukter. Problemet är att mjukvaruprodukter inte gör intrång 

på ett metod- eller systemkrav förrän det körs på en dator. IBM-målen gjorde det möjligt 

för en produktpatentinnehavare att redan vid spridning av programmet göra gällande 

patentintrång, på detta vis har patenthavarens skydd ökat.80  

Efter IBM-fallen ändrades även sättet att undersöka datorprogramrelaterade uppfinningar 

och fokus skiftades från att undersöka undantagen i artikel 52(2) och (3) EPC till att 

undersöka uppfinningshöjd. Förändringen har medfört en ökad uppmärksamhet till den 

                                                 
80 Schwarze, H, NIR, 2008, s. 604. 
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riktiga behandlingen av tekniska och icke-tekniska särdrag i ett patentkrav för att bestämma 

nyhetsvärde och uppfinningshöjd.81 

I Pension Benefit slog BoA fast att ett systemkrav alltid anses vara riktat på ett sådant sätt 

att det åstadkommer teknisk karaktär och därmed alltid innefattas i uppfinningsbegreppet. 

Anledningen till detta ansågs vara att ett systemkrav innehåller ett fysiskt föremål 

tillsammans med en metod. Fysiska föremål finns inte med som en beteckning av undantag 

i artikel 52(2) och ett systemkrav kan därmed inte falla in under något av undantagen. 

Denna syn avviker från tidigare praxis, men innebär ingen sänkning av kravet på teknisk 

karaktär. Fysiska föremål har alltid ansetts patenterbara och därför ska även fysiska föremål 

med ett datorprogram kunna vara patenterbara. 

Genom avgörandet i Hitachi utvidgar BoA begreppet uppfinning när det gäller metodkrav. 

BoA konstaterar att det räcker om en metod innefattar tekniska medel för att teknisk 

karaktär ska vara uppfylld och metoden därmed undgår exkludering enligt artikel 52(2) och 

(3). BoA inser själva att en sådan bred tolkning av uppfinningsbegreppet kommer medföra 

att många metodkrav kommer anses ha teknisk karaktär och därmed inte omfattas av 

undantagen i artikel 52(2) EPC. Detta skulle enligt BoA dock inte medföra att rekvisiten 

för patenterbarhet skulle försvagas, en uppfinning måste fortfarande vara ny, ha 

uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industriellt. Det verkar alltså som att BoA inte 

lägger samma vikt vid rekvisitet för uppfinning utan i stället lägger fokus på de övriga tre 

rekvisiten i artikel 52(1) EPC, vilket även framgår av senare avgöranden.82 

Även om kravet på teknisk karaktär kan anses ha minskat något så anser jag det vara ett 

naturligt steg i utvecklingen, en utveckling som till viss del redan förutsågs vid upprättande 

av EPC 1973. Vad som anses vara tekniskt rör på sig i takt med utvecklingen och det är 

uppfattningen om vad som anses vara teknisk karaktär som har blivit bredare. Vissa kanske 

tycker att detta är samma sak, men det är skillnad på att sänka ett krav för att något ska gå 

igenom lättare och göra ett krav bredare för att utvecklingen har gått i en sådan riktning. 

Det kan ses som att det inte är EPO eller BoA som styr kravet på teknisk karaktär, utan 

begreppet styrs utifrån teknikens utveckling. 

Om utvecklingen även ses med beaktande av syftet med patent och syftet med undantaget 

för datorprogram så ligger kriteriet fortfarande inom dessa ramar. Datorprogram är i 

                                                 
81 Schwarze, H, NIR, 2008, häfte 6, s. 602. 
82 Se t.ex. T 424/03 – Microsoft och T 154/04 – Duns Licensing Associates.  
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dagsläget ett extremt stort tekniskt område där datorprogram förekommer i allt från stora 

industrimaskiner till vardagliga hushållsprodukter. Detta tekniska område har en snabb 

utveckling där något nyskapat oftast anses som gammalt efter bara ett par år. Eftersom 

utvecklingen inom datorprogram går väldigt fort fram bör kravet på uppfinningshöjd vara 

högt, vilket också har visat sig genom utvecklingen där det i dagsläget läggs störst vikt på 

detta kriterium. Syftet med undantaget för patent är att särskilja datorprogram som är rent 

abstrakta och sådana som lämpar sig inom tekniken. Hänsyn har tagits till detta i 

utvecklingen och på så sätt ligger möjligheten till patent på datorprogram fortfarande inom 

ramen för syftet med patent. 
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7 Slutsats 

Bedömningen av teknisk karaktär för bedömningen av uppfinningsrekvisitet i artikel 52(2) 

EPC har utvecklats från en bedömning av det tekniska bidraget till att bedöma ytterligare 

teknisk effekt, tekniska medel och fysiska ting. Denna utveckling har inte medfört någon 

minskning av kravet på teknisk karaktär, utan har gjort uppfinningsbegreppet bredare med 

anledning av den utveckling som skett på området och på så vis anses flera uppfinningar ha 

teknisk karaktär. Programkrav anses patenterbara om de har potential till ytterligare teknisk 

effekt. Anledningen till detta skulle kunna vara att eftersom alla datorprogram kräver någon 

form av hårdvara för att fungera, kan datorprogrammet i sig anses ha teknisk karaktär när 

det väl körs på hårdvaran och därmed bör datorprogrammet kunna skyddas redan före det 

faktiskt körs. Systemkrav anses inte vara inkluderade i undantagen i artikel 52(2) då det inte 

finns något stadgat i artikel om fysiska apparater. Metodkrav uppfyller kravet på teknisk 

karaktär eftersom den innefattar tekniska medel. 

Datorprogram anses kunna falla inom patentets tekniska område och om de gör det ska de 

också anses vara patenterbara. Detta område är snabbt växande. Effekten av utvecklingen i 

praxis är att det anses viktigare att bedöma kravet på uppfinningshöjd. Kravet på 

uppfinningshöjd är speciellt viktigt inom tekniska områden med en snabb utveckling 

eftersom det annars finns en stor risk att utvecklingen blockeras. 
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