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Sammanfattning  

År 1984 meddelades det första patentet i Sverige angående en mänsklig gensekvens av 

EPO, PRV medgav det första patentet angående en mänsklig gensekvens år 1988. I Sverige 

regleras patent på uppfinningar i patentlagen, även patent på gener regleras i den lagen. När 

ett patent beviljas på en uppfinning erhålls en ensamrätt, alltså en ensamrätt att 

yrkesmässigt kunna utnyttja uppfinningen, detta stadgas i 1 § 1st Patentlag (1967:837) (PL).  

Bestämmelsen kring patent på människokroppen infördes den första maj 2004 i 1b § PL. I 

1b § 1st PL stadgas att det inte går att ta patent på människor i olika bildning- och 

utvecklingsstadier, människokroppen utgör alltså ett undantag för patentering. Isolerade 

beståndsdelar av människokroppen eller tekniskt framställda beståndsdelar kan utgöra en 

patenterbar uppfinning, även om en beståndsdels struktur är identisk med strukturen hos 

en naturlig beståndsdel, detta stadgas i 1b § 2st PL.  

Efter en tio år lång debatt låg bakom beslutet om att anta direktivet 98/44/EG om rättsligt 

skydd för biotekniska uppfinningar. Det antogs av EU-parlamentet år 1998 den 6 juli och 

implementerades i svensk lag 1 maj år 2004. Direktivet hade som syfte att ge klarhet i vad 

som kan och inte kan patenteras. 

I uppsatsen tas det även upp fyra olik rättsfall och tre olika patent. Praxis har i stor 

utsträckning utvecklat regleringen kring genpatent. Begrepp och lagrum har tolkats i de 

olika rättsfallen.  
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Abstract   

In 1984 the first patent was announced in Sweden for a human gene sequence by the 

EPO, PRV conceded the first patent on a human gene sequence in 1988. In Sweden the 

patenting of inventions regulates in the patent law, patents of genes regulates in the 

same law.  When a patent is granted on an invention the inventor obtains an exclusive 

right to the invention, an exclusive right to commercially exploit the invention, this is 

stated in 1 § 1st patent law (1967:837) (PL).  

The rule regarding patents on the human body introduced the first May 2004 in § 1b 

PL. In § 1b 1st PL states that you cannot patent the people of different formation and 

development stages, the human body is an exception to patentability. Isolated from the 

human body or engineered components may constitute a patentable invention, even if 

one ingredient is identical to the structure of a natural element, this is provided in § 1b 

2st PL. 

After a decade-long debate that was behind the decision to adopt the Directive 

98/44/EG on the legal protection of biotechnological inventions. It was adopted by the 

EU Parliament in 1998, July 6 and was implemented into Swedish law 1 May 2004th 

The directive was intended to give clarity to what can and cannot be patented. 

In the essay four cases and three patents are brought up. The practice has developed to 

a great extent on gene patents. Concepts and section of the law has been interpreted in 

the various legal cases. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ordet genpatent väcker vid första anblicken väldigt många frågor. Vad utgör ett genpatent? 

Vilka krav finns för att erhålla ett genpatent? Är de lagar som berör just genpatent 

tillfredsställande? Och många fler frågor uppstår. Det finns även många moraliska och 

etiska aspekter kring patent på gener, dessa aspekter har bidragit till de begränsningar som 

finns i lagen.  

Patent är en tidsbestämd ensamrätt att exploatera en uppfinning. En gen är en 

grundläggande enhet i genomet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma, 

så kallat arvsanlag. Genomet består av kromosomer, varje kromosom består av en DNA-

molekyl. DNA är det kemiska ämnet som bär på den genetiska informationen, dess 

huvudsakliga syfte är att långtidsförvara information som används vid levande varelsers 

utveckling och funktion. I DNA-molekylen sitter en rad gener efter varandra. Generna 

består av ett mönster som hjälper till vid tillverkningen av proteiner.1  

Det har gjorts mycket forskning genom åren på mänskliga gener. Forskningen har kraftigt 

utvecklats och gjort stora framsteg. Det är idag fullt möjligt att isolera enskilda gener och 

använda dem industriellt, exempelvis i läkemedelsindustrin.2 Det görs även mycket 

forskning på stamceller. Stamceller utgör en omogen cell, när stamcellen delar sig kan den 

ge upphov till nya omogna celler. Den kan också vid delningen initiera en specialisering till 

en specifik cell som exempelvis bildar organ, vävnader mm. Det finns stora förhoppningar 

idag på stamcellsforskningen, de tror att stamcellsforskningen kan resultera i nya 

behandlingsmetoder för idag obotliga sjukdomar. De kan komma att utnyttjas för att bota 

eller lindra förslagsvis sjukdomar i nervsystemet.3  

Patent spelar en stor roll i forskningen och utvecklingen av biotekniska uppfinningar, inte 

minst för företag. Ensamrätten som erhålls utgör en förutsättning för att uppfinnaren ska 

kunna kommersialisera sin uppfinning när den är färdig och såväl en stimulans kring 

forskning och utveckling av en uppfinning för att den ska skapas. Dock är det även viktigt 

                                                 
1 http://www.ne.se/gen. 

2 SOU 2008:20 s.87. 

3 SOU 2008:20 s.82 ff. 
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att patentsystemet används på ett balanserat vis, ensamrätten ska inte utgöra ett monopol 

på en gen.4  

1.2 Syfte och avgränsning  

 Hur fungerar lagen kring genpatent och hur den var avsedd att fungera. Har man 

uppnått det avsedda resultatet med lagen eller behövs det göras ändringar i form av 

begränsningar eller måste man helt enkelt vidga lagen.  

Det kommer inte att diskuteras kring patent eller dess reglering såvida det inte faller inom 

ramen för genpatent. Detta på grund av att det inte kommer vara aktuellt i och med min 

frågeställning. Vem som äger rätten till en gen i förhållandet mellan patenthavaren och den 

som är försöksperson som exempelvis lämnar ett vävnadsprov kommer inte tas upp i 

denna uppsats, på grund av att detta problem ligger utanför min frågeställning. De 

moraliska och etiska aspekterna som inte tillhör resonemang kring 1c § Patentlagen 

kommer att utelämnas då det är en juridisk uppsats.  Det kommer inte ges en grundlig 

förklaring till EU-patent, dock kommer EU-patent överskådligt förklaras då större delen av 

patent i Sverige idag meddelas av EPO. TRIPS-avtalet kommer inte att tas upp i uppsatsen, 

då TRIPS-avtalet reglerar handelsfrågor vad gäller immaterialrätter.  

1.3 Metod och material 

I uppsatsen kommer en deskriptiv metod användas i de delar av uppsatsen som är 

beskrivande. Jag har under skrivandets gång även använt mig av en traditionell juridisk 

metod. Denna metod innebär att jag tittar på rättskällorna i följande ordning lagar, 

förarbeten, praxis och doktrin. Jag har i avsnitt 2.2 om gällande rätt utgått från lagtexten 

och sedan gått in i förarbetena till lagen och tittat, detta för att få en förståelse av lagen och 

dess tillämplighet. För att ytterligare utreda lagens omfattning och dess tillämplighet har jag 

läst en del rättsfall, dessa har gett en ökad förstålighet och kunskap av omfattningen och 

hur lagen tillämpas. I uppsatsen beskrivs även ett par stycken beviljade patent detta är 

också ett sätt att visa hur stor omfattning lagen har. Doktrin har varit till hjälp i arbetet då 

jag har sökt svar på vissa frågor angående patent på gener och patent i allmänhet. 

Doktrinerna på området beskriver även en del exempel på området som ger en bredare 

förståelse för ämnet.  

                                                 
4 SOU 2008:20 s.87. 
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1.4 Disposition  

I det första kapitlet av denna uppsats utgörs av ett inlednings kapitel. Genomgång av 

patenträtten görs i det andra kapitlet. I patenträttskapitlet tas genpatent, svensk gällande 

rätt, invändnings möjligheter, de allmänna förutsättningarna, ändamålet med lagen, EU-

patent och verkan av EPO:s praxis upp. I det tredje kapitlet beskrivs tre olika beviljade 

patent. Det följande kapitlet beskriver praxis på området, det är fyra rättsfall som tas upp. 

Det femte och näst sista kapitlet finns analysen, det är en analyserande text som svarar på 

syftet av denna uppsats. I det absolut sista kapitlet sammanfattas några sammanfattade 

slutsatser av analysen.  
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2 Patenträtt 

I detta kapitel kommer det utredas vad genpatent är, vad som är gällande rätt i Sverige för 

genpatent, varför Sverige införde reglerna och vilket ändamål de hade. Det kommer även 

beskrivas kort om EU-patent och vilken betydelse som praxis har som härstammar ifrån 

EPO.   

2.1 Genpatent  

Ett genpatent innebär att man tar patent på en gen eller gensekvens, patenthavaren kan 

sedan hindra andra från att använda genen eller gensekvensen utanför människokroppen 

yrkesmässigt. Omfattningen av ett patentskydd på en gen avser endast genen när den 

isolerats från människokroppen. Den omfattar aldrig människokroppen eller delar av 

människokroppen i naturligt tillstånd. Patenthavaren erhåller inte någon äganderätt till den 

enskilda genen eller gensekvensen. För att erhålla ett patent på gener måste gensekvensen 

eller genens funktion och dess industriella användning utanför människokroppen 

fastställas. Samt måste även genpatentet uppfylla kriterierna om att det ska vara nytt och 

väsentligen skilja sig från vad som tidigare varit känt. När någon erhåller ett genpatent 

hindras inte andra från att forska vidare på gensekvensen, man får utöva experiment på 

patentet i syfte att ta fram nya och förbättrade användningarna av gensekvensen.5  

Uppfinningar som patenteras och som innehåller mänskliga embryonala stamceller har givit 

anledning till en diskussion kring definitionen av begreppet embryo. Tidigare i patenträtten 

fanns ingen närmare definition av begreppet, detta ledde fram till en osäkerhet i vad som 

kunde och inte kunde patenteras. För att exakt kunna utröna vad som gick att patentera när 

det gällde mänskliga embryonala stamceller vilade i stor grad på hur begreppet embryo 

skulle tolkas. Det fanns två alternativa tolkningar av begreppet embryo en snäv och en vid 

tolkning. Den snäva tolkningens innebörd var att ett embryo utgjorde ett befruktat ägg som 

har implanterats i livmorderslemhinnan hos en kvinna. Den vidare tolkningen gav 

begreppet embryo betydelsen att allt från det befruktade ägget till inträdet i fosterstadiet 

skulle inbegripas.6 År 2010 kom ny praxis som stadgade tolkningen av begreppet embryo, i 

rättsfallet ger EU-domstolen definitionen av begreppet embryo. Embryo ska idag alltså 

anses utgöra varje mänsklig äggcell från att det har befruktats, varje obefruktad mänsklig 

                                                 
5 Domeij, Patenträtt, 2007, s.57 f.  

6 SOU 2008:20 s.323 ff. 
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äggcell där en cellkärna har transplanterats från en mogen mänsklig äggcell och till sist ska 

begreppet embryo även omfatta varje obefruktad mänsklig äggcell som har stimulerats till 

delning och vidareutveckling genom partenogenes7.8 Det kommer att ges ett kort referat 

om målet i avsnitt 4.3. 

2.2 Gällande rätt  

År 1984 meddelades det första patentet i Sverige angående en mänsklig gensekvens av 

EPO, PRV medgav det första patentet angående en mänsklig gensekvens år 19889. I 

Sverige regleras patent på uppfinningar i patentlagen, även patent på gener regleras i den 

lagen. När ett patent beviljas på en uppfinning erhålls en ensamrätt, alltså en ensamrätt att 

yrkesmässigt kunna utnyttja uppfinningen, detta stadgas i 1 § 1st Patentlag (1967:837) (PL). 

Patenthavaren erhåller äganderätt över patentet men erhåller inte det över något annat. 

Den ensamrätt som patenthavaren innehar innebär att han kan hindra tredje man från att 

utnyttja den patenterade produkten.10 I 1 § 2st 1p PL kan inte enbart en upptäckt anses vara 

en uppfinning. För att kunna erhålla patent krävs att de allmänna förutsättningarna är 

uppfyllda. Dessa är kraven på nyhet, uppfinningshöjd och industriellt användbart. De 

allmänna förutsättningarna stadgas i 1 § 1st och 2 § 1 och 2st PL. 

Bestämmelsen kring patent på människokroppen infördes den första maj 2004 i 1b § PL. I 

1b § 1st PL stadgas att det inte går att ta patent på människor i olika bildning- och 

utvecklingsstadier, människokroppen utgör alltså ett undantag för patentering. Enbart 

upptäckten av en av dessa beståndsdelar är inte patenterbart. Förbudet i detta stycke gäller 

bland annat könsceller, embryon och foster11. Isolerade beståndsdelar av människokroppen 

eller tekniskt framställda beståndsdelar kan utgöra en patenterbar uppfinning, även om en 

beståndsdels struktur är identisk med strukturen hos en naturlig beståndsdel, detta stadgas i 

1b § 2st PL.  Det är enbart användningen utanför människokroppen som skyddas utav 

patentet inte genen eller gensekvensen i sin naturliga miljö12.  

                                                 
7 Fortplantning utan befruktning. 

8 C 34/10. 

9 Prop. 2003/04:55 s.57. 

10 SOU 2008:20 s.115. 

11 Prop. 2003/04:55 s.142. 

12 Prop.2003/04:55 s.58. 



  

 
6 

1b § PL är ett komplement till 1 och 1a §§ PL. För att kunna erhålla ett genpatent som 

stadagas i 1b § 2st PL krävs att de allmänna förutsättningar för patent är uppfyllda och att 

det inte är etiskt förkastligt enligt 1c § PL.  

Enligt 1c § 1st anses det endast kunna vara yrkesmässiga utnyttjande som kan strida mot 

allmän ordning och goda seder. Uppfinningen kan heller inte anses vara etiskt förkastlig 

enbart på den grunden att det är förbjudet i lag eller annan författning enligt 1c § 2st PL, 

detta utgör en internationellt allmänt accepterad princip. I 1c § 3st PL räknas ett antal 

förfaranden som anses strida mot allmän ordning och goda seder upp. Förteckningen är 

inte uttömmande, vilket innebär att den inte är fullständig utan det kan finnas fler alternativ 

som kan anses strida mot allmän ordning och goda seder. Förteckningen ska främst ge 

vägledning vid tolkning av om patenten ska anses strida mot allmän ordning och goda 

seder samt att förhindra vissa typer av patent13. Punkterna 1-3 i 1c § 3st PL står det stadgat 

vad som ska anses strida mot allmän ordning eller goda seder när det gäller 

människokroppen. Det som alltid ska anses vara etiskt förkastligt är metod för kloning av 

en människa, metod för ändringar i den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller och 

även nyttjande av mänskliga embryo i kommersiella eller industriella syften. Det sista 

stadgandet gäller inte då uppfinningen har ett terapeutiskt eller diagnostiskt syfte som är till 

nytta. Stamcellsområdet ska inte heller ses som opatenterbart.14  

I 8 § 2st PL stagas att det ska lämnas en beskrivning av uppfinningen i patentansökan samt 

ange patentkrav för att erhålla ett patent. Beskrivningen av uppfinningen ska vara så tydlig 

att en fackman med hjälp av den kunna tillämpa uppfinningen. Om uppfinningen omfattar 

sekvenser av fyra eller fler aminosyror ska en förteckning över dessa anges i slutet av 

beskrivningen. Omfattningen på patentskyddet för uppfinningen och definitionen av 

uppfinningen definieras i patentkraven, i dessa framgår vad ägaren till patentet kan hindra 

andra från att göra. Det får inte göras några hänvisningar till beskrivningen i patentkraven 

men beskrivningen kan ge ledning till att förstå patentkraven, enligt 39 § PL.15 Patentkraven 

som definierar uppfinningen och dess skyddsomfång är vitala16.  

                                                 
13 Prop. 2003/04:55 s.143. 

14 Prop.2003/04:55 s.143f.  

15 SOU 2008:20 s.106 ff. 

16 Domeij, Bengt, 2007, s.29. 
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Det går att räkna upp tre biotekniska uppfinningar som kan patenteras. Den första är 

patent på metoder för att framställa eller analysera protein. Den andra metoden gäller 

proteiner, DNA-sekvenser och beståndsdelar av människokroppen som redan finns i 

naturen, om de isolerats från sin naturliga miljö eller framställts genom ett tekniskt 

förfarande, och inte tidigare har blivit beskrivna. Den tredje är patent på en gen som har 

isolerats och getts en ny uppgift som exempelvis läkemedel eller diagnosverktyg.17  

I Sverige finns det ett så kallat oinskränkt produktskydd som innebär att patenthavaren 

erhåller ett patentskydd på själva produkten och skyddet begränsas inte till en viss 

användning. Det går att erhålla ett oinskränkt produktskydd på gener och gensekvenser 

även om 8 § 2st PL säger att det ska anges hur genen eller gensekvensen ska användas 

industriellt i ansökan. Det anges dock inte att den industriella användbarheten måste anges i 

patentkraven, eftersom patentkraven utformar omfattningen av skyddet så kommer alltså 

inte patentet begränsas till en viss användning utan vara oinskränkt.18   

Gränsdragningen mellan vad som utgör en uppfinning och vad som utgör en upptäckt kan 

ibland vara svår dragen. Naturens regelbundenhet i sin abstrakta form utgör endast 

upptäckter men anges emellertid ett specifikt användningsområde eller en specifik 

användning är det inte längre uteslutande en upptäckt utan det går att erhålla patent. Det är 

inte tillräckligt att upptäcka ett biologiskt material, såsom en gensekvens.19  

2.3 Invändningar  

Enligt 24 § PL kan var och en göra invändningar mot ett patent. Detta måste göras inom 

nio månader från att patentet har meddelats. Invändningen ska vara skriftlig och lämnas in 

hos patentmyndigheten. Om sena anmärkningar på patentet kommit in undertiden då ett 

invändningsförfarande pågår får inte PRV bortse från anmärkningen. Om invändningarna 

mot ett patent skulle tas tillbaka kan PRV fortsätta med prövningen om det finns särskilda 

skäl för det enligt 24 § 3st PL. Det finns tre grunder i 25 § 1st PL så om någon av dessa 

grunder är uppfyllda så ska patentet upphävas. De tre grunderna i 25 § 1st PL är följande: 

 Om patent har meddelats trots att villkoren om nyhet, uppfinningshöjd och 

industriell tillämpbarhet inte är uppfyllda 

                                                 
17 (http://www.prv.se/sv/Patent/Ansoka-om-patent/Innan-ansokan/Vad-kan-patenteras/Bioteknik/). 

18 SOU 2008:20 s.108. 

19 Domeij, Patenträtt, 2007, s.50. 
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 Att uppfinningen inte har beskrivits så tydligt i patentansökan att en fackman med 

ledning av beskrivningen kan utföra uppfinningen.  

 Att uppfinningen omfattar något som inte framgick i ansökan när den gavs in.  

I 25§ 2st PL står det att PRV ska avslå invändningen om patentet inte strider mot 

grunderna i 1st. Enligt 25§ 3st PL kan patenthavaren göra sådana ändringar i patentet 

undertiden av prövningen att det inte längre strider mot de tre förutsättningarna i 1st då 

kan PRV besluta att patentet upprätthålls i sin nya lydelse. Det finns alltså tre möjliga 

utgångar av ett invändningsförfarande, antingen att PRV upphäver patentet, avslår 

invändningen eller att patentet upprätthålls i ny lydelse. Ett patent kan även förklaras 

ogiltigt enligt 52 § PL.  

Det går även att invända mot ett patent meddelat utav EPO, dock måste 

invändningsansökan vara skriven eller översatt till ett utav de officiella språken inom EPO.  

2.4 De allmänna förutsättningarna för patent enligt PL 

Det finns tre allmänna förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det erhålla patent 

på en uppfinning. De allmänna förutsättningarna är kumulativa krav, vilket innebär att alla 

tre ska vara uppfyllda. Dessa är krav på nyhet, uppfinningshöjd och industriellt användbart. 

2.4.1 Nyhet   

Nyhetskravet innebär att uppfinningen för att kunna patenteras måste vara absolut ny. 

Uppfinningen får alltså inte utgöra något som redan är allmänt känt. Det har ingen 

betydelse var i världen eller när i tiden uppfinningen blir allmänt känd enligt 2 § 2st PL. Det 

krävs inte att någon faktiskt har tagit del av uppfinningen, det är tillräcklig med att en 

obestämd grupp människor har kunnat ta del av den. Det går till exempel att berätta om en 

uppfinning på en konferens om det föreligger ett sekretesskydd, på grund av sekretessen 

som föreligger hålls gruppen fortfarande sluten och uppfinningen blir inte allmänt känd. 

Skulle det dock vara så att man under en mässa visar upp uppfinningen förstörs nyheten 

hos den. Som tumregel brukar det anges att om uppfinnaren kan namnge alla dem som 

känner till uppfinningen på patentansökningsdagen har uppfinningen förmodligen inte 
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blivit allmänt känd.20 Den väsentliga tidpunkten för nyhetskravets bedömning är dagen för 

patentansökan enligt 2 § 1st PL.21  

2.4.2 Uppfinningshöjd  

Uppfinningen måste även inneha uppfinningshöjd vilket innebär att den måste särskilja sig 

från uppfinningar som blivit känt före dagen för patentansökan. Uppfinningen får inte ligga 

nära tillhands för en fiktiv genomsnittlig fackman på det tekniska området att åstadkomma 

det som angetts i patentkravet.22 En fiktiv genomsnittlig fackman brukar anses vara en 

civilingenjör med några års erfarenhet av det aktuella teknik området, fackmannen ska ha 

generella kunskaper för området och i viss utsträckning även bekant med angränsande 

områden23.  Uppfinningen ska ses som en helhet, så även om de olika delarna av patentet är 

känt och närliggande för en fackman ska inte ge anledning till att uppfinningen inte ska 

kunna patenteras.24  

2.4.3 Industriellt användbart  

Det sista av de allmänna förutsättningarna för att erhålla patent är att uppfinningen ska 

kunna tillgodogöras industriellt. Detta innebär att uppfinningen ska ha teknisk karaktär, 

teknisk effekt och den ska vara reproducerbar. Med teknisk karaktär avses att uppfinningen 

måste vara något påtagligt, såsom en produkt eller process. Det kan alltså inte vara en 

upptäckt eller en teori. Det som avses med teknisk effekt är att uppfinningen ska på ett 

tekniskt sätt fungera och lösa ett problem, den behöver inte vara ny eller bättre än hos 

tidigare lösningar. Reproducerbarhet betyder att du ska erhålla samma tekniska resultat 

varje gång uppfinningen används.25  

                                                 
20 Domeij, Patenträtt, 2007, s.69. 

21 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens,  2011, s. 168. 

22 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens,  2011, s.170 ff. 

23 Domeij, Patenträtt, 2007, s.84. 

24 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens,  2011, s.170 ff. 

25 http://www.prv.se/sv/Patent/Informationsmaterial/. 
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2.5 Ändamålet med lagen 

Tidigare har det inte inom patenträtten funnits någon reglering kring biotekniken. Det 

fanns dock att hitta i andra lagar såsom lagstiftning avseende forskning respektive hälso- 

och sjukvård. Så behovet av att stifta nya regleringar om bioteknik i patenträtten fanns.26 

Det är en tio år lång debatt som ligger bakom beslutet om att anta direktivet 98/44/EG 

om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar, härefter kallat bioteknikdirektivet. Det 

antogs av EU-parlamentet år 1998 den 6 juli och implementerades i svensk lag 1 maj år 

2004. Direktivet hade som syfte att ge klarhet i vad som kan och inte kan patenteras.27  

Det rättsliga patentskyddet för biotekniska uppfinningar har inte sett likadant ut i alla EU-

medlemsstater. Det skiljer sig i såväl praxis som lagstiftning i de olika medlemsstaterna. 

Syftet bakom bioteknikdirektivet och vägledning till de olika artiklarna finns i ingressen. 

Det stadgas att bioteknikdirektivets syfte med att harmonisera skyddet i alla medlemsstater 

är för att bevara och stimulera investeringar inom biotekniken. Skiljaktigheterna som 

föreligger mellan medlemsstaterna kan medföra hinder för handeln och för den inre 

marknaden. I takt med att de stiftar nya lagar och skapar ny praxis ökar skiljaktigheterna. 

Denna olika utveckling på ett och samma område gör att den inre marknaden och handeln 

ytterligare kan komma att förhindras. Det är viktigt och mycket värdefullt att uppmuntra 

sådan forskning som syftar till att ta fram läkemedel menar bioteknikdirektivet. Det anses 

inte vara nödvändigt att ersätta den nationella patenträtten för att det skydd som vill 

uppnås i och med bioteknikdirektivet för sådana uppfinningar ska uppfyllas. Den nationella 

patenträtten ska fortfarande utgöra den huvudsakliga grunden för patentskydd men de ska i 

vissa hänseenden rättas till eller kompletteras med hänsyn till utvecklingen på det 

biotekniska området. 

I bioteknikdirektivets ingress finns även tolkningar och förklaringar till de olika artiklarna. I 

ingress 21 anges det att patenterbarheten inte är utesluten hos en isolerad beståndsdel som 

har framtagits på ett tekniskt sätt utanför människokroppen och det enbart är människan 

som kan utföra dessa tekniker, det vill säga att naturen inte själv kan utöva teknikerna.  En 

DNA sekvens som inte har någon speciell funktion kan inte utgöra någon patenterbar 

uppfinning enligt ingress 23. Det sägs även i ingress 39 att det är de etiska och moraliska 

                                                 
26 Prop. 2003/04:55 s.43. 

27 http://www.epo.org/news-issues/issues/biotechnology.html. 
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aspekterna som vidkänns i en medlemsstat som stämmer överrens med allmän ordning och 

goda seder.  Ingressen till bioteknikdirektivet utgör alltså ett vägledande verktyg till 

direktivet.  

2.6 EU-patent  

År 1973 skapades ett regionalt patentverk för Europa i och med den europeiska 

patentkonventionen (EPC), det kallas European Patent Office (EPO). Det finns artiklar 

och tillämpningsföreskrifter samt Guidelines for Examination i EPC: n.28 Det är 34 

europeiska stater däribland EU-länderna som har anslutit sig till patentkonventionen29.  Det 

görs en centraliserad granskning av en EPO-ansökan till nationella patent i de länder som 

patentsökande har utsett. En EPO-ansökan leder alltså till ett par nationella patent. EPO 

meddelar idag större delen av alla patent som finns i Sverige detta kan bero på att 

kostnaderna blir lägre och att granskningen av patenten blir centraliserade, det är väldigt 

smidigt om man vill ta patent i fler än ett europeiskt land.30  

Lagar kring EPO-patent finns i 11kap PL. I 80 § 1st PL stadgas vad som avses med ett 

europeiskt patent, att patentansökan ska göras enligt den europeiska patentkonventionen. 

Ett europeiskt patent har samma rättsverkan som ett patent som meddelats i Sverige enligt 

81 § PL. Om  det europeiska patent verket beslutar om att ändra eller att helt eller delvis 

upphäva ett europeiskt patent gäller detta beslut även i Sverige enligt 85 § PL. Patent har 

dock endast verkan i Sverige om sökande inom tre månader gett in en översättning på den 

text som patentet meddelats av och för offentliggörandet betalat en avgift, detta står skrivet 

i 82 § 1st PL.  

2.7 Verkan av EPO:s praxis i Sverige  

Frågan om hur svensk praxis och patentlag ska förhålla sig till EPC och EPO:s praxis har 

varit ett diskuterat ämne. EPO:s praxis har betydande relevans för svensk rättsutveckling. I 

RÅ 1990 ref 84 har det diskuterats om betydelsen av EPO:s praxis. Domstolen fann i målet 

att Sveriges antagande av konventionen utgjort skäl för att beakta praxis som utvecklas vid 

EPO inom ramen för vad som är förenligt med Sveriges rättstillämpning. Det sagda 

innebär alltså att EPO:s praxis ska användas som hjälp vid bedömning av olika patent och 

                                                 
28 Domeij, Patenträtt, 2007, s.15. 

29 SOU 2008:20 s.106. 

30 Domeij, Patenträtt, 2007, s.15 f. 
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då det görs invändningar mot dem, då det är i harmoni med svensk rättstillämpning. I de 

två domarna RÅ 1998 ref 4 och RÅ 1998 ref 55 hänvisas det till 1990:s dom, båda målen 

stödjer 1990:s domstols uttalande om att det ska läggas vikt vid EPO:s praxis.  

I NJA 2000 s. 497 fastslår man ännu en gång vad konsekvenserna av Sveriges antagande av 

EPC: n inneburit, HD säger följande ” En konsekvens av Sveriges anslutning till EPC är att 

tidigare uttalanden i förarbetena till den svenska patentlagstiftningen inte längre kan 

tillmätas relevans i den mån de strider mot tolkningsprotokollet.” Sveriges 

patentlagstiftning har alltså ingen relevans om den skulle strida mot något i 

tolkningsprotokollet, vilket utgör en integrerad del av EPC: n. Även om det inte föreligger 

något krav på att Sverige ska följa EPO:s praxis och att harmoniseringen skett frivilligt 

anser domstolen att det vore fel att bedöma olika i ett patentsskyddsomfång beroende på 

vem som meddelat patentet. Harmoniseringen av patentskyddet gjordes för att minska 

skiljaktigheterna mellan medlemsstaternas lagstiftningar och praxis.  
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3 Patent  

I det följande kapitel kommer det redogöras för några olika beviljade patent. Detta görs för 

att visa vilka patent på gener som faktiskt beviljas och hur omfattande patenten är.  

3.1 Immortaliserade mänskliga cellinjer innehållande exogena 

cytokrom-p450-gener. 

 Immortaliserande mänskliga cellinjer innehållande exogena cytokrom-p450-gener är en 

uppfinning som förbinder sig med konstruktionen och tillämpningen av rekombinanta 

vektorer som innehåller DNA-sekvenser som kodar för och uttrycker enzymatiskt aktiva 

cytokrom-p450 i däggdjursceller.31 Uppfinningen förbinder sig samt med immortaliserade 

mänskliga epitelceller från bronkonerna, som innehåller olika cytokrom-p450-gener och 

användningen. Cytokrom-p450 tillhör en storfamilj av hemoproteinenzymer som har 

förmågan att metabolisera främmande ämnen. Uppfinningen framkallar en icke-

tumörskapande cellinje från mänskligt bronkialepitel, i vilken den har förmågan att växa 

utan åldring när den odla i en konstgjord miljö i ett tillväxtmedium och har förmågan att 

uttrycka en exogen cytokrom-p450 som cellinjen har försetts med. Denna odling som görs 

på konstgjord väg har nära paralleller till det naturliga systemet i människokroppen. 

Cellinjerna ska användas till identifiering av potentiella kemoterapeutiska läkemedel, studier 

av styrning av fjälliknande differentiering och identifiering av kemiska och biologiska 

ämnen som framkallar fjälliknande differentiering med mera.  

3.2 Förfarande för differentiering av stamceller till celler av 

den endodermala och pankrestiska utvecklingslinjen 

Förfarande för differentiering av stamceller till celler av den endodermala och pankrestiska 

utvecklingslinjen är en uppfinning som blivit patentskyddat.32 Uppfinningen kan beskrivas 

som ett nytt effektivare förfarande som i en konstgjord miljö differentieras av humana 

pluripotenta stamceller till celler av den endodermala och pankreatiska utvecklingslinjen. 

Denna uppfinning möjliggör en storskalig produktion för pankreatiska celltyper för 

forskning och terapeutisk användning. Uppfinnaren hoppas på att kunna utvinna insulin 

med hjälp av uppfinningen som sedan ska användas för att bota eller lindra diabetes typ I.  

                                                 
31 EP 0 640 137 

32 SE 534 150 
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3.3 Gener med inverkan på den mänskliga minneskapaciteten 

Gener med inverkan på den mänskliga minneskapaciteten är ett patent som har meddelats 

av EPO.33 Det är Translational Genomics Research Institute tillsammans med University of 

Zürich som tagit ett patent på en metod för att kunna analysera episodiskt minne hos en 

patient. Uppfinningen relaterar till en DNA-sekvens som associerar till den mänskliga 

minneskapaciteten. Den relaterar även till en metod för undersökning av sjukdomar och 

patologiska tillstånd som påverkar människans minne, en metod för identifiering av ämnen 

som är användbara för behandling samt ämnen och sammansättningar avändbara för 

behandling av sjukdomar och patologiska tillstånd som påverkar människans minne.  

 

 

                                                 
33 EP 1 987 165 
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4 Praxis 

Här nedan i detta kapitel kommer praxis på området att beskrivas för att ge en förståelse 

för lagens tillämplighet och bredd. Det kommer läggas fokus på hur de olika domstolarna 

har resonerat och argumenterat kring de olika frågorna gällande patenten.  

4.1 OJ EPO 1995 s.388, H2-relaxin 

Forskningsinstitutet Howard Florey Institute erhöll ett patent på en DNA-sekvens som 

kodar för mänskligt H2-preprorelaxin, hormonets aminosyresekvens angavs även i 

ansökan. Det var DNA från en gravid kvinna som användes. H2-relaxin är ett 

muskelavslappnande protein, det bildas i äggstockarna i slutskedet av en graviditet. Mot 

detta patent gjordes många invändningar. Invändningarna som gjordes på patentet var att 

patentet stred mot allmän ordning och goda seder och att patentet endast utgjorde en 

upptäckt ingen uppfinning. Som grund för talan att patentet stred mot allmän ordning och 

goda seder anförde opponenten att då man var tvungen att ta vävnad från en gravid kvinna 

utgjorde detta förfarande en kränkning på den mänskliga värdigheten, att patentet innebar 

patent på liv, införande av slaveri, försäljning av kroppsdelar för industriella ändamål och 

många fler. EPO:s invändningsavdelning anförde att den aminosyresekvensen som angavs i 

ansökan inte stämde överrens med den naturligt förekommande DNA-sekvensen i 

människokroppen på grund av detta kunde inte patentet anses endast utgöra en upptäckt. 

Till invändningen att patentet stred mot allmän ordning och goda seder och grunderna för 

att patentet gjorde det anförde invändningsavdelningen att de inte delade uppfattningen om 

att patentet skulle föra med sig sådana effekter, de tog starkt avstånd från den 

uppfattningen.  

4.2  Myriad genetics  

Myriad genetics är ett företag som erhållit fyra patent34 som skyddar generna BRCA1 och 

BRCA2 samt användningen av dem i cancerdiagnostik. Myriad upptäckte ett samband 

mellan vissa mutationer i generna och förhöjd risk för bröst- och äggstockscancer. Med 

hjälp av denna upptäckt kunde man framställa diagnostiska tester och kommersialisera 

dem. Patenten som skyddar BRCA1- genen omfattade en ensamrätt till genen som sådan, 

till användning av den i cancerdiagnostik generellt och till flertal olika mutationer i genen 

                                                 
34 Patenten  EP 705 902, EP 699 754, EP 705 903 och EP 785 216. 
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som förknippas med den ökade risken.  BRCA2- genens patentskydd omfattade upptäckten 

av en specifik BRCA2-mutation i en viss folkgrupp.  

När Myriad genetics erhållit sina patent vände man sig till olika vårdgivare och erbjöd 

licenser för patentet, dock ansåg många att de krävde för mycket i avgift för att få utnyttja 

tekniken. Om någon erhöll licens fick licenshavaren ändock inte utföra analysen av 

proverna utan var tvunget att göras utav Myriad.35 Om de olika vårdgivarna valde att utföra 

testerna själva utan att skicka proverna till Myriad för analys så hotade företaget med 

rättsliga åtgärder.36  

Invändningar som gjordes mot de fyra olika patenten var bland annat följande: 

 Bristande i nyhet och uppfinningshöjd kraven 

 Bristande i klarhet  

 Patenten var oetiska 

Det finns fler invändningar som riktades mot patenten i de fyra olika patentinvändnings 

målen. Invändningsinheten hos EPO prövad invändningarna som anfördes, de förde sedan 

resonemang utifrån patentansökningarna och artiklarna i EPC: n. Till exempel när de 

tittade på ifall patenten uppfyllde kravet på uppfinningshöjd drog EPO slutsatser utifrån 

om uppfinningen låg nära till hands för en fackman att uppfinna.37  

Patenten på BRCA1-genen som skyddade upptill ett flertal olika mutationer och till 

användning av cancerdiagnostik generellt har idag i stor omfattning minskat i och med en 

stor mängd invändningar som gjordes mot patenten. BRCA2-genens patent har även det 

minskat.  

4.3 C 428/08, Monsantos-domen  

Monsantos hade ett europeiskt patent, nummer EP 0 546 090. Växter som innehåller vissa 

enzymer överlever exponering av glyfosfat, det används i ogräsbekämpningsmedel. 

Monsantos fann gener som kodade för enzymet som gav den ovan sagda egenskapen. De 

förde in dessa gener i en sojaböna som fick namnet RR-sojaböna. På grund av generna 

skapar RR-sojabönan enzymet som är resistent mot glyfosfat.  

                                                 
35 Myriad får begränsat BRCA1-patent i Europa, s.18. 

36 http://www.genteknik.se/Bazment/316.aspx 

37 Invändnings målen T 1213/05, T 0080/05, T 0666/05 och T 0156/08. 
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I Argentina odlas RR-sojabönan i stor omfattning, men Monsantos hade inte något 

patentskydd där. Sojamjöl från RR-sojabönan importerades från Argentina till 

Nederländerna, i Nederländerna hade Monsantos skydd för sitt patent. Monsantos ansåg 

att mjölet som innehöll enzymet och den DNA sekvens som kodar för enzymet utgjorde 

ett patentintrång. Deras åsikt i målet var att det var tillräckligt att DNA sekvensen någon 

gång hade utövat sin funktion eller att den på nytt skulle användas för att utöva sin 

funktion. De ansåg att de erhöll ett absolut skydd i den nationella lagstiftningen som inte 

kunde hindras utav direktivet. Svarande i målet motsatte sig patentintrånget och framförde 

att det fanns en lex spesialis bestämmelse i den nationella lagstiftningen och är en 

uttömmande regel. Det som återfanns i mjölet utövar inte längre sin avsedda funktion så 

Monsantos kan därför inte motsätta sig mjölet. Svarande ansåg även att det utgjorde ett 

samband mellan den begränsade patentbarhet som anges i direktivets ingress 23 och 24 och 

patentskyddets omfattning. Det nationella lagrummet och art. 9 i direktivet säger att ”…, 

omfattar patenthavarens ensamrätt allt material i vilket DNA:t har införlivats och i vilket 

den genetiska informationen innefattas och utövar sin funktion.”38 Med bakgrund av det 

som framförts i nationell domstol vilandeförklarade den nederländska domstolen målet och 

bad om förhandsavgörande i ett antal tolkningsfrågor från EU-domstolen.  

Två av frågorna som ställdes var hur art. 9 i direktivet skulle tolkas och om art 9 i direktivet 

utgör ett hinder för den nationella bestämmelsen om absolut skydd. Domstolen resonerade 

i första frågan kring hur art 9 i bioteknikdirektivet skulle tolkas, de anförde att lagstiftaren 

som hade använt sig av presens och uttrycket ”i material” gav uppfattningen till att det 

skulle tolkas så att funktionen ska utövas i nuet och i det material som DNA-sekvensen 

ingår i, alltså den genetiska informationen. Domstolen sa även att uppfinningen uppnår sitt 

syfte endast i situationer där det biologiska materialet skyddas av den genetiska 

informationen mot den förutsägbara verkan att en produkt kan göra så att det biologiska 

materialet dör, det innebär e contrario att om inte det biologiska materialet skyddas av den 

genetiska informationen så utöver inte uppfinningen sin funktion. Domstolen ansåg det 

inte förutsägbart att använda ogräsmedel på sojamjöl, dessutom är sojamjöl ett dött 

material så den patenterade uppfinningens funktion som har till uppgift att skydda 

materialet skulle inte längre utöva denna. På grund av det ovan anförda ansåg domstolen 

att art 9 i bioteknikdirektivet ej ens komma på tal. Det går heller inte på grund av att DNA-

sekvensen som bär på den genetiska informationen finns tillgängligt i sojamjölet hävda att 

                                                 
38 C 428/08 punkt 25. 
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patentskyddet bör gälla eftersom det skulle kunna gå att använda DNA-sekvensen igen om 

man isolerar det och inför det i en ny cell. Om det skulle medges skydd för detta skulle det 

innebära att tolkningen av art 9 i bioteknikdirektivet förlorar sitt syfte. En patenthavare 

skulle nämligen i så fall alltid kunna åberopa den ena eller den andra situationen. I den 

andra frågan höll domstolen ett kort resonemang och anförde skäl till varför 

bioteknikdirektivet kommit till och att dess syfte var att undanröja att hinder uppstår för 

handeln. Domstolen ansåg att lagstiftarens mening med lagen var att ge patent i alla olika 

medlemsstaterna samma skydd. Den nationella lagen skulle fortfarande vara grundvalen i 

patenträtten men i och med bioteknikdirektivet skulle den anpassas och kompletteras. 

Domstolen ansåg därför att harmoniseringen av art 9 i bioteknikdirektivet var uttömmande.  

Domstolen beslutade i dessa frågor på grund av det ovan anförda att art 9 i direktivet 

”…inte ger något patenträttsligt skydd under sådana omständigheter som de som är för 

handen i målet vid den nationella domstolen, där den patenterade produkten ingår i 

sojamjöl, i vilket den inte längre utövar den funktion som den har patenterats för, …”39  

och att artikeln i bioteknikdirektivet utgör hinder för det absoluta skyddet i den nationella 

lagstiftningen.   

4.4 C 34/10, 

Oliver Brustle erhöll ett patent på isolerade och renade prekursorceller, förfaringssättet för 

att framställa den från embryonala stamceller och användningen av dem för behandling av 

nervsjukdomar och nervskador. I patentbeskrivningen angav patenthavaren att 

transplantationen av neurala prekursorceller i nervsystemet utgör en lovande metod för 

behandling av många neurologiska sjukdomar.   

Den tyska domstolen ansåg att tolkningen av begreppet ”mänskliga embryon” i art 6.2c i 

bioteknikdirektivet enbart kunde vara europeiskt och enhetlig. På grund av denna 

anledning hänsköt domstolen följande fråga ”...vad avses med begreppet ’mänskliga 

embryon’ i artikel 6.2c i direktiv[et]?”40. Domstolen resonerade om begreppet på följande 

vis, de ansåg att begreppet bör vara ett unionsrättsligt begrepp som ska ges en enhetlig och 

självständig tolkning inom unionen. Denna åsikt stöds av att bioteknikdirektivet ska 

undanröja hinder för handeln och den inre markanden, olikheter emellan medlemsstaterna 

                                                 
39 C 428/08 punkt 50. 

40 C 34/10 punkten 23  
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gör att hindren blir fler. Domstolen framhävde i domen att på grund av att diskussionen 

kring begreppet embryo är en så stark och omdiskuterad fråga ute i samhället och frågan 

påverkas av människors olika syn på värderingar och traditioner kommer definitionen av 

begreppet och dess tolkning präglas av olikheter. Dock har domstolen begränsat sin 

bedömning av begreppet att bara innefatta en rättslig tolkning av relevanta bestämmelser i 

bioteknikdirektivet alltså kommer inte etiska eller medicinska frågor att tas in i 

bedömningen. I tolkningen av begreppet gav domstolen stor vikt vid att iaktta en av de 

grundläggande rättigheterna att visa respekt för människan värdighet samt integritet. Så om 

ett patent skulle kränka en människa värdighet skulle det inte vara patenterbart. Då den 

berättigade respekten för en människas värdighet kan påverkas av ett patent har lagstiftaren 

avsett att stänga ute alla möjligheter till att erhålla patent, detta är ett mål som eftersträvas i 

bioteknikdirektivet. På grund av det anförda ansåg domstolen att begreppet bör ges en vid 

tolkning.  

EU-domstolen kom framtill att begreppet embryo enligt art 6.2c ska tolkas på följande sätt 

”… avser varje mänsklig äggcell från det att den befruktas, varje obefruktad mänsklig 

äggcell i vilken en cellkärna från en mogen mänsklig cell har transplanterats och varje 

obefruktad mänsklig äggcell som har stimulerats till delning och vidareutveckling genom 

partenogenes.”41 De kom även framtill att det är upptill den nationella domstolen att avgöra 

om en stamcell som har utvunnits ur ett mänskligt embryo faller inom ramen för art 6.2c 

tolkning.   

                                                 
41 C 34/10 punkten 38 första strecksatsen.  
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5 Analys  

5.1 Varför behövdes implementeringen? 

Innan man implementerade bioteknikdirektivet i svensk lag år 2004 så fanns det ingen 

reglering kring genpatent i patentlagen. Det fanns dock genpatent redan innan 

implementeringen, vilket innebar att Sverige var i behov av att gå in och reglera detta 

område. Bioteknikdirektivet som blev implementerat började att dra gränser för patent 

inom bioteknik. En av dessa var patent på människokroppen, vilket undantogs från 

patentering. Dock var en isolerad eller tekniskt framställd gen patenterbar även om den 

innehade samma struktur som i människokroppen. Det stiftades även in regler om etik och 

moral i lagen så det som var etiskt förkastligt skulle inte gå att erhålla patent på. I och med 

dessa regler kom en icke uttömmande förteckning över vad som kan anses vara förkastligt 

från ett etiskt perspektiv. När begränsningarna i lagen kom blev genpatent också mer 

uppmärksammat i media, många debatter kring genpatent och dess reglering framfördes. 

Det var flera som ansåg att patenten som beviljades stred mot den mänskliga värdigheten 

och integriteten. Detta kan tänkas vara för att det fortfarande efter implementeringen av 

lagen fanns oklarheter så till exempel hur begreppet embryo skulle tolkas, hur de allmänna 

förutsättningarna skulle tolkas för genpatent med mera.  Jag tror att det har varit bra för 

Sverige att implementera dessa lagar då det har hjälpt till att reglera det området som 

tidigare varit oreglerat. Det har gynnat Sverige på det sättet att det nu finns begränsningar 

kring beviljandet av genpatent och att det inte längre finns en så stor möjlighet för en 

patenthavare till att missbruka sina eller sitt patent som kanske beviljats med ett omfattande 

patentskydd.   

5.2 Hur ser det ut idag efter att implementeringen gjorts och 

praxis på området har kommit? 

 

Idag när implementeringen av regleringen kring genpatent har införts i patentlagen har den 

utvecklats genom de tillämpningarna i de olika domstolarna som gjorts. Det har tagits upp 

olika frågor i domstolarna, vissa tolkningar av de olika lagrummen men även tolkningar av 

olika begrepp i lagen. Domstolarna har då många gånger tittat på vad syftet med 

bioteknikdirektivet varit och vad lagstiftarens mening med bioteknikdirektivet varit. Jag 

anser att domstolen har gjort ett bra arbete i att försöka tolka begreppen och lagrummen, 

de har på ett bra sätt tittat på vad lagstiftaren och bioteknikdirektivets syfte har varit. I och 

med de olika tolkningarna av lagrummen och de olika begreppen stängs allt fler luckor i 
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lagen, vilket resulterar i att området begränsas ytterligare. Det går dock att diskutera kring 

om domstolarna tar sig allt för mycket friheter till att begränsa och tolka lagen.  

Monsantos domen är ett sådant fall där man kan fundera om domstolen tagit för mycket 

friheter i dess tolkning. Domstolen kom framtill att DNA-sekvensen som det var fråga om 

inte omfattades av patentskyddet så länge den inte utförde sin funktion, vilket den i detta 

fall inte gjorde. De styrkte sin tolkning med grund att en DNA-sekvens aldrig kan 

patenteras om inte dess funktionsområde anges. Detta är från domstolen ett skäligt 

argument dock uttalar de sig ytterligare mer specifikt att för att DNA-sekvensen ska erhålla 

patentskydd måste den utföra den funktion för vilken den togs patent på. Jag anser därför 

att det förekommer en avvikelse mellan direktivets tolkning av definitionen på funktion, att 

den ska utöva ”sin funktion”, och vad domstolen ger för definition, att den ska utöva ”den 

funktion för vilken den patenterades”. Jag anser på grund av det ovan anförda att 

domstolen kompletterar undantaget till att patentskyddet enbart innefattar ihopsatta 

produkter där DNA-sekvensen utövar den funktion för vilken den har patenterats för. Det 

är alltså bara användningen som angivits i patentansökan som patentskyddet omfattar. Om 

det skulle upptäckas eller uppfinnas nya användningsområden skulle dessa inte skyddas av 

patentet. EU-domstolen tar alltså en liten för stor frihet i tolkningen av lagen enligt min 

mening.  

Med åren har ytterligare begränsningar gjorts i och med olika patent som har beviljats till 

att omfatta ett stort område. Det har då gjorts invändningar på patentet och domstolarna 

har då åtgärdat patenten genom att antigen ändra lydelsen av patenten, återförvisa 

invändningarna eller upphäva patenten. Jag nämner i min materiella del av uppsatsen ett 

par intressanta rättsfall. Ett av rättsfallen är Myriad genetics patent på BRCA1- och 

BRCA2-genen och dess användning som är ett mycket omdiskuterat fall. Det går att anse 

att fallet är så omdiskuterat på grund av att företaget erhöll ett så brett patentskydd men det 

går även att anse att företaget blev så kritiserat för sina patent på grund av den 

licenspolicyn som de brukade. Jag anser att det är omdiskuterat på grund av den 

licenspolicyn de bedrev, detta för att det inte är första gången PRV eller EPO beviljar 

patent som har stor omfattning. Jag anser att det är fel att ett företag som Myriad genetics 

kan få möjligheten till att bedriva en så hård och strikt licenspolicy som även hämmar 

människors hälsa tillviss del. Jag tycker dock att det är fel av EPO att bevilja ett så 

omfattande patent, som tur finns det organisationer och andra parter som granskar 

patenten och gör invändningar. Jag anser att rätten för vem som att göra en invändning 
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mot ett patent hjälper till att motverka missbruk av patent. Invändningsrätten är alltså en 

stor faktor till att patenträtten fungerar på ett restriktivt sätt och att begränsningarna för 

patent på gener faktiskt vidhålls.  

I målet C 34/10 där domstolen definierade begreppet embryo har i mina ögon varit en 

borttappad byggkloss som äntligen hittades. Det har ju sedan länge funnits en snäv och en 

vid tolkning av begreppet men det har inte varit klart vilken tolkning man skulle använda 

sig av. Det var just i det ovan nämnda målet man valde att definiera begreppet embryo med 

hjälp av den vida tolkningen. Jag tror att man valde denna tolkning så att så mycket som 

möjligt skulle kunna innefattas i begreppet samt även hindra att patent som strider mot 

människans värdighet och integritet allt för ofta skulle försökas ta patent på. Enligt min 

åsikt är det bra att ha en vid tolkning då det hjälper till att minska forskning som ur ett 

moraliskt perspektiv inte är rätt. Missförstå mig inte jag anser att det ska finnas forskning 

även på embryo men i en strikt och reglerad miljö.  

I OJ EPO 1995 s.388 tog EPO avstånd från invändningarna med grund att patentet stred 

mot allmän ordning och goda seder. De som motsatte sig patentet ansåg att patentet 

kränkte den mänskliga värdigheten, att det var försäljning av kroppsdelar och att det 

utgjorde slaveri med mera. Jag anser att det är bra att invändningsavdelningen satte stopp 

för de som invände då de invändningar som de riktade mot patentet enligt min mening 

utgjorde överdrivna kommentarer enbart för att släcka möjligheterna till att ta patent på 

gener överhuvudtaget. Även om DNA togs från en gravid kvinna kan inte detta enbart 

utgöra skäl till att det kränker den mänskliga värdigheten.  

Att det har tagits upp i svenska rättsfall att EPO:s praxis ska tas hänsyn till är ett stort kliv 

framåt för utvecklingen av genpatent. Det är en viktig del av det beslutet som Sverige tog, 

beslutet att implementera bioteknikdirektivet. Jag anser att det är en självklarhet för Sverige 

att ta in EPO:s praxis i sina bedömningar då vi faktiskt har valt att implementera direktivet. 

Som nämnts innan är faktiskt en av bakgrunderna till direktivets uppkomst att hämma 

skiljaktigheterna kring de olika medlemsstaternas patenträtt inom just biotekniken. I den 

materiella delen av uppsatsen nämner jag en tre olika beviljade patent, detta var till största 

delen enbart för att läsaren ska få en bild av vilka patent som faktiskt beviljas. Jag tycker 

även att dessa patent visade upp vilka typer av genpatent som finns idag. Dessa patent visar 

möjligheten för genpatent och gör det möjligt för forskningen att göra framsteg. 
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Man ska dock komma ihåg att många patent handlar om vem som hinner först och vem 

som har råd. Idag är det inte bara patentet som man måste har råd med utan uppfinnaren 

måste även ha råd att betala advokater.   

5.3 Hur kommer det se ut i framtiden? 

Jag tror att genpatent kommer att finnas kvar men att systemet kommer att förändras. 

Patentskyddens omfattning kommer minskas. Oinskränkta patent tror jag kommer att 

försvinna helt. Även kraven på att det ska vara en uppfinning som det erhålls patent på inte 

bara en upptäckt kommer enligt min mening styrkas. Eftersom vi lever i en värld som 

präglas av starka ekonomiska intressen så är jag övertygad om att genpatent kommer att 

leva kvar. Det kan anses att patent på gener är nödvändigt för att det ska utvecklas nya 

läkemedel. Om systemet förändras kommer enligt min mening patentsystemets missbruk 

att minska och människorna som motsätter sig systemet om patent på gener kanske ändrar 

uppfattning och ser det som mer legitimt. Patent på gener är trots allt missbruk och trots 

alla motståndare ett viktigt innovations- och utvecklingsarbete, som mår bra av ett 

patentskydd. 

När stora läkemedelsföretag tar patent på olika mediciner de har framställt med hjälp av 

gener utgör detta ett ganska så stort problem i utvecklingsländerna. Detta på grund av att 

patenten pressar upp priserna på medicinen för att kunna tjäna in de pengar som lagts ut på 

forskning kring läkemedlet. Utvecklingsländer har alltså inte råd att köpa läkemedlet. På 

grund av detta anser jag att man bör göra ett undantag i patenträtten för utvecklingsländer, 

som exempel att de får tillverka läkemedlet till ett lägre pris. 

Min framtidsprognos är alltså att patentsystemet kommer att genom gå en granskning och 

kommer på grund av denna att minska det patentbara området på gener.  
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6 Slutsats 

Jag anser att lagen fungerar i stort sett som den ska. Skulle ett patent beviljas som 

egentligen enligt lagens mening strider mot någon av grunderna för patent eller är 

förkastligt från ett etiskt perspektiv fångas felet upp av organisationer och människor som 

gör invändningar. Vem som helst får faktiskt göra invändningar mot ett patent. Så även om 

PRV eller EPO skulle göra fel bedömningar kan man säga att det finns ett ytterligare 

skyddsnät som granskar patenten. Jag tror även att patentsystemet på gener kommer inom 

en framtid att ses över, begränsas och i vissa delar ändras. En tanke som jag har haft är att 

om nu genpatent skulle vara så farliga och dåliga som borde väl de stora aktörerna få 

invändningar på vartenda genpatent de erhåller. Trots att så många genpatent tas årligen så 

görs inte invändningar mot alla, dock görs det invändningar på en del.  
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