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i

FÖRORD

Att skriva en avhandling om nyttighetsmodeller kan liknas vid att ta en promenad med 
sin tax. Man tror att man är på väg åt ett visst håll, men det visar sig snart att man 
hamnat någon helt annanstans. Det fanns mycket att upptäcka längs vägen. Tack vare 
mina handledare Niklas Bruun och Marcus Norrgård har projektet i alla fall, trots 
avstickare, kunnat avslutas någotsånär inom utsatt tid. Niklas och Marcus har alltid 
tagit sig tid att läsa igenom och diskutera olika utformningar av manuskriptet. Tack för 
allt stöd! Ett stort tack går också till Bengt Domeij och Tine Sommer som åtagit sig 
uppdraget att förhandsgranska avhandlingen. Bengt har även tackat ja till att vara 
opponent, vilket gläder mig mycket! 

Jag har haft förmånen att få forska på heltid tack vare Stiftelsen Svenska 
Handelshögskolans stipendium för unga doktorander. Under min tid som 
forskarstuderande har jag haft möjlighet att delta i konferenser och seminarier i 
Finland och utomlands i och med att Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, 
institutionen för handelsrätt på HANKEN samt IPR University Center beviljat medel 
för detta ändamål. Färdigställandet av avhandlingen har finansierats med ett 
stipendium från Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse. 

Under år 2006 tillbringade jag tre månader som stipendiat vid Max-Planck-institutet i 
München (Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und 
Steuerrecht). Jag vill tacka personalen vid institutet, främst Annette Kur, vars varma 
välkomnande och stöd bidrog till att göra min vistelse minnesvärd. 

De två senaste åren har jag haft möjlighet att som extern medlem få ta del av det 
program som organiserats av forskarskolan INNOCENT vid IPR University Center på 
Helsingfors universitet. Härigenom har jag även fått delta i deras samarbete med 
forskarskolan DFG ”Intellectual Property and the Public Domain” i Bayreuth. Jag vill 
tacka alla professorer och forskarstuderande som deltagit i de gemensamma 
seminarierna och konferenserna för ett givande och trevligt samarbete! 

När jag hösten 2006 skulle ta itu med den empiriska delen av avhandlingen fick jag stor 
hjälp av Kim Finnilä och Patentingenjörerna r.f.. Föreningen visade intresse för 
undersökningen och bidrog med ett rekommendationsbrev. Kim tog sig även tid att 
diskutera utformningen av frågorna och att, tillsammans med Pia Hjelt, kommentera 
och diskutera svaren – ett stort tack till er! I slutskedet av avhandlingsprojektet har 
Tuomas Takalo och Christoffer Sundman, med mycket kort varsel, läst och 
kommenterat valda delar av manuskriptet. För detta är jag mycket tacksam! 
Sammandraget på engelska har språkgranskats av Dino Cascarino. Även följande 
personer har bidragit med hjälp, kommentarer och goda råd: Susanna Taimitarha, 
Heinz Bardehle, Heli Pihlajamaa, Jens Schovsbo, Pilvi Vartiala, Timo Anttila, Matti 
Leppänen och Paula Ahonen. Jag vill också tacka alla dem som under de senaste fem 
åren varit verksamma vid institutionen för handelsrätt för en trevlig arbetsmiljö! 

Under hela min studietid har jag haft ett stort stöd från min familj. Tack för att ni alltid 
ställer upp! Ett speciellt tack går till Sascha Wischek, som lärt mig upptäcka nya 
möjligheter och som ser till att jag inte tappar kontakten med verkligheten.  

Helsingfors den 27 april 2009 

Pia Björkwall
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1 INLEDNING 

1.1. Bakgrundsbilden

1.1.1. Fenomenet nyttighetsmodell 

Avhandlingen behandlar nyttighetsmodellskydd, vilket är ett immaterialrättsligt skydd1

som faller under det industriella rättsskyddet.2 Skyddsformen erbjuder skydd för 

sådana små tekniska uppfinningar som inte uppfyller patentskyddets krav på 

uppfinningshöjd.3 Eftersom skyddet på många sätt påminner om patent beträffande 

både själva skyddsobjektet och skyddets rättsverkningar ses det ofta som 

patentskyddets ”lillebror”, och det brukar i Finland vardagligt kallas ”pikkupatentti”

(”litet patent”).4

Till skillnad från patentsystemet har lagstiftningen beträffande nyttighetsmodeller 

utformats till ett ”anmälningssystem” – ett system där skyddet träder ikraft vid 

registreringen, som sker utan att någon materiell förprövning ägt rum. I Finland prövar 

registreringsmyndigheterna endast att ansökan uppfyller de formella kraven, att den 

uppfinning som är föremål för ansökan är en teknisk lösning som kan användas 

                                                       
1 Immaterialrätten är det rättsområde som reglerar frukterna av så kallad kreativ aktivitet eller 
kreativt skapande. Enligt artikel 2 (viii) i konventionen som står som grund för WIPO 
(Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation, Stockholm den 14 juli 
1961) omfattar immaterialrätten rättigheter till litterära, konstnärliga och vetenskapliga arbeten, 
artistiska framträdanden, fonogram och broadcasting, uppfinningar, vetenskapliga upptäckter, 
industriell design, varumärken, firma, kännetecken, skydd mot otillbörlig konkurrens, samt alla 
andra rättigheter som är resultat av intellektuell aktivitet inom områdena industri, vetenskap, 
konst och litteratur. Den i Norden använda benämningen immaterialrätt härstammar från den 
äldre tyska termen ”Immaterialgüterrecht” – idag används dock allt oftare den engelska 
benämningen IPRs (Intellectual Property Rights). Immaterialrätten är uppdelad i skilda lagar 
för olika områden: upphovsrättslagen för konstnärliga och litterära skapelser, patentlagen för 
tekniska uppfinningar, lagen om nyttighetsmodeller för mindre tekniska innovationer, 
mönsterskyddslagen för skydd av mönster och design samt varumärkeslagen och firmalagen. 
Områden som tangerar är skydd för affärshemligheter och lagen om otillbörligt förfarande i 
näringsverksamhet. Man brukar dela in de immateriella rättigheterna i upphovsrätten och i det 
industriella rättsskyddet, som omfattar bland andra patent och nyttighetsmodeller. 
2 Se fotnot 11. 
3 Haarmann 2001, 152. 
4 Heinonen & Baltscheffsky 2005, 84; Haarmann 2001, 152; Godenhielm 1994, 56. Om den 
synonyma användningen av de engelska begreppen ”utility model” och ”petty patent” anför 
Bently & Sherman följande: While the terms ‘utility model’ and ‘petty patent’ are sometimes 
used consistently, the term ‘petty patent’ is normally used to refer to a system that parallels the 
patent system in its scope and techniques, but confers a shorter period of protection. In contrast 
‘utility model’ is normally used to refer to some sort of hybrid protection between design law 
and the patent system where functional articles are afforded protection by reference to their 
shape or configuration. The scope of utility model systems, therefore, tends to be narrower 
because it does not extend to chemical inventions or processes. Instead it is confined to 
‘ingenious devices’. Se Bently & Sherman 2004, 339, fotnot 87. 
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industriellt, samt att utnyttjandet av uppfinningen inte strider mot god sed eller allmän 

ordning (NML 12 § 1 mom.). Detta förfarande räcker normalt några månader, och 

därför erhålls skyddet betydligt snabbare än ett patent.5 Sökanden kan mot avgift 

begära teknisk granskning, det vill säga begära att myndigheterna undersöker huruvida 

uppfinningen verkligen är ny. Detta gäller även för tredje man när som helst under 

skyddets giltighetstid. Resultatet av granskningen blir dock vanligtvis klart efter att 

nyttighetsmodellen registrerats. Anmälningssystemet infördes, eftersom man hade 

förespråkat ett skydd som dels skulle vara snabbare än patentskydd, dels även billigare 

och enklare.6

Nyttighetsmodellskydd ger rättighetshavaren samma rättigheter som ett patent. Ingen 

annan än innehavaren av nyttighetsmodellrätten får utan dennes tillstånd utnyttja 

uppfinningen genom att tillverka, utbjuda, bringa i omsättning eller använda ett alster 

som har skyddats genom nyttighetsmodellrätt. Förbudet gäller även import eller 

innehav för något av de här ändamålen (NML 3 § 1 mom.). Också indirekt utnyttjande 

av uppfinningen innebär intrång i ensamrätten (NML 3 § 2 mom.).7 Skyddstiden är 

dock betydligt kortare än skyddstiden för ett patent – endast tio år jämfört med 

patenträttens tjugo8. Den kortare skyddstiden anses uppväga det faktum att det 

                                                       
5 En patentansökan är föremål för en ingående förprövning varefter beslut fattas om huruvida 
patent kan meddelas. Registreringsmyndigheterna undersöker här förutom att ansökan 
uppfyller de formella kraven även att det inte föreligger några nyhetshinder samt att den 
uppfinning ansökan avser har den uppfinningshöjd som förutsätts. Förprövningsstadiet är 
förbundet med en omfattande korrespondens mellan registreringsmyndigheterna och sökanden 
eller dennes ombud. Först när förprövningen är avslutad kan ett patent meddelas. Efter detta 
kan dock invändningar göras mot patentet och först när invändningsfristen är förbi är patentet 
”slutgiltigt”. Behandlingstiderna för ett patent är följaktligen långa. Vid EPO är den 
genomsnittliga behandlingstiden 40 månader. Om patentskyddets ansökningsförfarande, se 
Levin 2007, 228 ff. 
6 RP 232/1990, 3. 
7 I övrigt innehåller nyttighetsmodellrätten samma begränsningar av ensamrätten som 
patenträtten: ensamrätten omfattar inte sådant utnyttjande som inte sker yrkesmässigt, eller 
utnyttjande av en produkt, som av rättighetshavaren eller någon med dennes samtycke har 
bringats i omsättning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Även utnyttjande av 
uppfinningen för experiment som avser själva uppfinningen är tillåtet (NML 3 § 3 mom.). 
8 En nyttighetsmodellregistrering är ikraft i fyra år från den dag då ansökan lämnades in. I den 
reviderade lagen (L 22.12.1995/1696) förlängdes den totala skyddstiden från åtta år till högst tio 
år. Registreringen kan alltså förnyas två gånger, först för fyra år och sedan för två år (NML 25 
§). Även andra länder har infört en skyddstid på tio år, även om det kan variera vid vilken 
tidpunkt skyddet skall förlängas. Skyddstiden för ett tyskt Gebrauchsmuster är tio år, med 
början på dagen för ansökans inlämnande (§ 23 Abs. 1). Tidigare var skyddstiden endast åtta år, 
men genom PrPG förlängdes den med ytterligare två år. Skyddet upprätthålls genom betalning 
av en avgift som sker för det fjärde till sjätte, sjunde och åttonde samt nionde och tionde året. 
Detta antecknas i registret. Gebrauchsmuster-skyddet förfaller om innehavaren genom en 
skriftlig förklaring avstår från detta eller om avgifterna inte betalas inom angiven tid (§ 23 Abs. 
2-3 GebrMG). I Danmark registreras skyddet för tre år, varpå skyddstiden mot avgift kan 
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skyddade föremålet inte uppfyller patenträttens krav på uppfinningshöjd.9 Precis som 

övriga immateriella rättigheter kan en nyttighetsmodell överlåtas (NML 27 §).10

1.1.2. Situationen i andra länder 

Sedan Haag-versionen från år 1925 uppräknas nyttighetsmodeller, modèles d’utilités, i 

Pariskonventionen som föremål för industriell äganderätt. Skyddsformen nämns såväl i 

listan på föremål för industriella rättigheter11 som i reglerna för prioritet (artiklarna 4A 

(1), C (1), E (1-2), I (2)), reglerna för tvångslicenser och beslagtagande (artikel 5A (5)), 

reglerna för tidsbundet skydd för vissa utställningar (artikel 11 (1)) samt i reglerna för 

administration av immateriella rättigheter (artikel 12 (1)). Konventionen förpliktar 

dock inte medlemsländer att skydda uppfinningar med denna skyddsform, utan 

påbjuder endast principen om lika behandling i länder där skyddet förekommer. Den 

europeiska patentkonventionen EPC nämner skyddsformen i reglerna för prioritet 

(artikel 87 (1))12 och för äldre nationella rättigheter (artikel 140)13.

Nyttighetsmodellskydd förekommer i flera länder. Olika länders lagar skiljer sig från 

varandra och ett enhetligt europeiskt eller internationellt nyttighetsmodellskydd 

existerar tills vidare inte.14 Modell har dock i flera länder tagits av Tyskland, som 

införde skyddsformen redan år 1891. Av de nordiska länderna är det endast Finland 

och Danmark som har infört nyttighetsmodellskydd respektive brugsmodel-skydd i sin 

lagstiftning. På det europeiska planet diskuterade man under 1990-talet ett eventuellt 

                                                                                                                                                                  
förlängas först med tre år och sedan ytterligare med fyra år. Den totala skyddstiden är således 
även här maximalt tio år (BML § 38 Stk. 1). 
9 På tyskt håll, se exempelvis Winkler 1958, 155. Man kan dock ifrågasätta huruvida den här 
skillnaden verkligen är av praktisk betydelse, eftersom den effektiva skyddstiden för många 
patent inte är nämnvärt längre, med undantag av vissa branscher, exempelvis 
läkemedelsbranschen. 
10 Vad 46-50 §§ PL stadgar om tvångslicens till utnyttjande av en patentskyddad uppfinning 
gäller på motsvarande sätt ifråga om en nyttighetsmodellrätt (NML 30 §). 
11  Art. 1(2): ”The protection of industrial property has as its object patents, utility models, 
industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations 
of origin, and the repression of unfair competition.” 
12 ”A person who has duly filed in or for any State party to the Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property, an application for a patent or for the registration of a utility 
model or for a utility certificate or for an inventor's certificate, or his successors in title, shall 
enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a 
right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application”. 
13 “Article 66, Article 124, Articles 135 to 137 and Article 139 shall apply to utility models and 
utility certificates and to applications for utility models and utility certificates registered or 
deposited in the Contracting States whose laws make provision for such models or certificates.” 
14 Exempelvis Suthersanen har presenterat en översikt över olika länders lagstiftning. Hon 
beskriver dock felaktigt både Finlands och Danmarks system som system med krav på 
tredimensionell form. Se Suthersanen 2003, 231 ff. 
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nyttighetsmodellskydd för gemenskapen, efter att kommissionen presenterat ett 

direktivförslag på basis av ett utkast uppgjort av Max-Planck-Institut für Geistiges 

Eigentum, Wettbwerbs- und Steuerrecht i München.15 Förslaget återtogs år 2005, efter 

att man inte hade kunnat enas om de grundläggande frågorna om skyddets 

utformning.16

1.1.3. Begreppsliga definitioner 

Benämningen på skyddsformen varierar i olika länder. Den ursprungliga svenska 

officiella översättningen av termen är nyttighetsmodell.17 I Sverige ansåg man dock i 

den svenska mönsterskyddsutredningen under mitten av 1960-talet att termen 

nyttighetsmodell låg för nära termen nyttomönster, vilken utredningen använde för att 

beteckna mönster med praktiskt syfte, det vill säga mönster vars utseende helt eller 

delvis är beroende av varans funktion.18 Man förespråkade istället den tyska 

beteckningen Gebrauchsmuster, eftersom institutet var väl utvecklat i Tyskland och 

denna term därför ansågs vara gångbar även i internationella sammanhang.19 I Sverige, 

Norge och Danmark uppkom under senare år bruksmönster, brugsmønstre, en 

översättning av tyskans Gebrauchsmuster.20 Den här termen har dock sedermera 

ersatts av den mer moderna termen bruksmodell21, brugsmodel. Även i EU-

sammanhang har man använt sig av termen bruksmodell på svenska.22 Under 

utarbetandet av Danmarks lagstiftning enades man om att begreppet 

brugsmønsterbeskyttelse var oändamålsenligt, eftersom det påminner om 

skyddsformen mønsterbeskyttelse, mönsterskydd. Därför valde man istället begreppet 

brugsmodel, som även stämmer överens med engelskans utility model, franskans 

modèle d’utilité och finlandssvenskans nyttighetsmodell.23 Finland har föredragit att 

behålla den ursprungliga termen nyttighetsmodell (hyödyllisyysmalli), eftersom denna 

term förekommer i Pariskonventionen, Finlands patentlag 6 §, liksom även i Sveriges 

patentlag på motsvarande ställe.24

                                                       
15 COM (95) 370; KOM (97) 691; KOM (99) 309. 
16 Förslaget behandlas närmare i kapitel 2.7. 
17 Se svenska versionen av Pariskonventionstexten. 
18 SOU 1965:61, 67. 
19 SOU 1965:61, 74. 
20 Termen bruksmönster användes även under den nordiska bruksmönsterutredningen under 
mitten av 1980-talet, se Grundén 1986, 445 ff. 
21 Levin 2007, 330 ff. 
22 Se exempelvis KOM (97) 691. 
23 Se anmärkningarna till § 1 i Forslag til Lov om brugsmodeller m.v. 1991.
24 Kommittébetänkande 1968:48, 27-28, 68. 
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1.1.4. Nyttighetsmodellskyddet i praktiken 

1.1.4.1. Vem använder sig av skyddet? 

Det finska nyttighetsmodellskyddet används huvudsakligen av finländska aktörer. 

Merparten av registreringarna innehas av privatpersoner, enskilda näringsidkare och 

småföretag. Samtidigt använder även en del storföretag skyddet aktivt. 25

1.1.4.2. Statistik över antalet ansökningar i Finland, Tyskland och Danmark 

Under den tid NML har varit ikraft har årligen 400-500 ansökningar inlämnats i 

Finland. År 2006 lämnades 520 nyttighetsmodellansökningar in, varav 414 (80 %) 

registrerades. Av dessa var 5 % utländska. Antalet vid Patent- och registerstyrelsen 

(PRS) inlämnade patentansökningar för samma år var 2018.26 Antalet vid EPO 

inlämnade patentansökningar från Finland var 1674.27 Vid slutet av år 2006 var 3183 

nyttighetsmodeller införda i registret.28

I Tyskland har Gebrauchsmuster-skydd traditionellt tillmätts en större betydelse och 

det årliga antalet ansökningar ligger runt 20 000. År 2006 lämnades 19 766 

ansökningar in, varav 16 638 (84 %) registrerades. 17 % av ansökningarna var 

utländska. Det sammanlagda antalet inlämnade patentansökningar vid det tyska 

patentverket DPMA för samma år var 60 58529 och vid EPO med Tyskland som 

ursprungsland 24 806.30

Under de första åren den danska lagen om brugsmodeller var ikraft lämnades över 500 

ansökningar in årligen.31 Under senare år har intresset dock avtagit – år 2006 var 

                                                       
25 RP 56/2008, 6. 
26 Se PRS:s årsberättelse för år 2006, 
http://www.prh.fi/material/attachments/tietoaprhsta/vuosikertomus/5uqljcSjG/Files/Current
File/arsberattelse2006.pdf, 19. Hämtad 9.5.2009. 
27EPO-statistik: 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/57439235539A0D63C125755B005C
AFC1/$File/applications_1998-2007_per_residence_en.pdf. Hämtad 9.5.2009. 
28 Se PRS:s årsberättelse för år 2006, 
http://www.prh.fi/material/attachments/tietoaprhsta/vuosikertomus/5uqljcSjG/Files/Current
File/arsberattelse2006.pdf, 19. Hämtad 9.5.2009. 
29 Se DPMA:s årsberättelse för år 2006, 
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/jahresberichte/dpma_jb_2006.pdf, 8. 
Hämtad 9.5.2009. 
30EPO-statistik: 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/57439235539A0D63C125755B005C
AFC1/$File/applications_1998-2007_per_residence_en.pdf. Hämtad 9.5.2009. 
31 Se inledande anmärkning till Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
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antalet ansökningar 327 varav 256 brugsmodeller registrerades (78,3 %).32 Av 

ansökningarna var 15 % utländska. Samma år var antalet patentansökningar inlämnade 

vid Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) 169133 och vid EPO 1246.34 År 2006 var 1937 

brugsmodeller införda i registret. 

1.1.4.3. Vad skyddas? 

Föremålen för nyttighetsmodellskydd torde vara ungefär desamma som för 

patentskydd. I PRS:s årsbok för år 2003 uppvisade myndigheterna följande indelning 

av ansökningarna för olika branscher: 

Figur 1 Ansökningar enligt bransch (källa PRS:s årsbok 2003). 

Eftersom ansökningarna om skydd inte är föremål för någon materiell granskning före 

registreringen är det dock svårt att säga någonting om 

nyttighetsmodellregistreringarnas faktiska kvalitet. Studerar man enskilda 

registreringar närmare, kan man konstatera att nyttighetsmodellregistret innehåller 

många olika typer av produkter. Nedan visar jag tre exempel på hur en registrering kan 

                                                       
32 Se PVS:s hemsida, http://www.dkpto.dk/media/34671/statistik_brugsmodel.pdf. Hämtad 
9.5.2009. 
33 Se PVS:s hemsida, http://www.dkpto.dk/media/34655/statistik_patent.pdf. Hämtad 
9.5.2009. 
34EPO-statistik: 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/57439235539A0D63C125755B005C
AFC1/$File/applications_1998-2007_per_residence_en.pdf. Hämtad 9.5.2009. 
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se ut. Exemplen skall endast ses som illustrationer av olika slags registreringar, och jag 

tar följaktligen inte ställning till hur vanliga de olika typerna är. Den första 

registreringen avser handremmen på en stav. Ansökan är avledd av en 

patentansökan35. Det första skyddskravet lyder:  

1. Handrem på en stav, till vilken handrem hör en remdel (1) som omger användarens handlov 

och sträcker ut sig längs handens undre kant och på handflatans sida och en vid remdelen 

förenad fästrem (2), med vilken handremmen kan fästas vid handtaget på staven; kännetecknad 

därav, att till handremmen hör en fästrem (2), vilken fungerar som en kraftöverförande rem, och 

en första ända (7) av fästremmen är fäst i en del (4) av remdelen som är på handflatans sida och 

en del (8) som skall fästas i handtaget på staven är anpassad att börja väsentligen från 

användarens handflatas mellersta del (9), och fästremmen (2) är placerad i remdelen (1) så, att 

kraften förmedlas i en rät linje från användarens handlov via handflatans mellersta del (9) till 

staven. Därtill skyddskraven 2-7. 

Uppfinningens funktion är att genom vissa särdrag i den rem som fäster staven vid 

handen bättre fördela kraften. I det här fallet har sökanden, i en situation där 

uppfinningen inte uppfyllde förutsättningarna för patent, låtit omvandla 

patentansökan till en ansökan om nyttighetsmodellrätt, och härigenom, trots att det 

önskade patentskyddet gick om intet, istället erhållit en annan form av 

immaterialrättsligt skydd. 

Figur 2 Registrering nr 7819. 

Det andra exemplet är en registrering för en mobiltelefon. För den uppfinning 

registreringen avser är även en patentansökan anhängig: 

1. Mobiltelefon, som består av en första halva (1), som uppvisar en första skärm (11), och en 

andra halva (2), som uppvisar en andra skärm (21) och ett tangentbord (22) för att använda 

                                                       
35 NML § 8 möjliggör för sökanden att omvandla en patentansökan till en nyttighetsmodellansökan. 
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mobiltelefonen, och en fogdel (3), med vilken halvorna är förbundna med varandra och med 

vilken halvorna kan röras på ett glidande sätt i förhållande till varandra till ett stängt läge, i vilket 

halvorna är mot varandra, och till ett öppet läge, i vilket halvorna är bortåt från varandra, 

kännetecknad av, att den första halvan (1) och/eller den andra halvan (2) kan roteras runt om 

fogdelen (3) i förhållande till varandra åtminstone 180°, när den första halvan och den andra 

halvan är i det öppna läget, åtminstone till ett första läge (A1, A2), i vilket den första skärmen (11) 

och den andra skärmen (21) ligger på motsatta sidor av mobiltelefonen, och till ett andra läge 

(A3, A4), vilket den första skärmen och den andra skärmen ligger på den samma sidan av 

mobiltelefonen. Därtill skyddskraven 2-5. 

I det här fallet har sökanden således samtidigt lämnat in en nyttighetsmodellansökan 

och en patentansökan för samma uppfinning, troligtvis för att försäkra sig om ett skydd 

som träder ikraft så snabbt som möjligt. 

Figur 3 Registrering nr 7831. 

     

Dessa registreringar torde utgöra exempel på innovativa lösningar, och det faktum att 

sökandena även har försökt erhålla patent på uppfinningarna ifråga kan eventuellt 

anses tala för att det kan finnas ett visst skyddsvärt intresse. Registret innefattar dock 

även registreringar av något annorlunda karaktär. Det tredje exemplet utgör en 

registrering för ett föremål med benämningen ”produkt med lapplandsmotiv”. Det 

första skyddskravet lyder enligt följande:

Produkt med lapplandsmotiv som är användbar som reseminne eller företagspresent, 

kännetecknad av att produkten uppvisar drag med en färgsättning och/eller figur som hänför sig 

till Lappland. Därtill skyddskraven 2-15. 

Beträffande det sista exemplet är det uppenbart att registreringen inte uppfyller 

förutsättningarna för skydd. 
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Figur 4 Registrering nr 7033. 

Skyddsformen verkar användas för väldigt olika slags ”uppfinningar”. I många fall 

handlar det om innovativa lösningar, ofta avledda från tillbakavisade 

patentansökningar, eller uppfinningar för vilka en nyttighetsmodellansökan lämnats in 

samtidigt med en patentansökan för att erhålla ett så snabbt ikraftträdande skydd som 

möjligt. Samtidigt är det ett faktum att registret även innefattar registreringar som 

uppenbart inte uppfyller förutsättningarna för ett giltigt skydd. 

1.1.5. Problematik 

1.1.5.1. Inledning 

Det har debatterats starkt både för och emot förekomsten av ett separat skydd för 

mindre tekniska uppfinningar. Många har uttalat förhoppningar om att ett 

nyttighetsmodellskydd kunde få stor betydelse i framtiden. Bland andra Koktvedgaard 

anförde för ett antal år sedan att ”brugsmodelretten kan blive en af 2000- årenes store 

rettigheder”.36 Trots skyddets förmodade möjligheter har denna förhoppning dock 

ännu inte infriats. Vid utarbetandet av det finska lagförslaget hade man räknat med att 

antalet ansökningar skulle ligga runt 1500 per år.37 Det verkliga antalet utgör endast en 

tredjedel av detta. Således blev skyddet inte den framgång man hade trott utan 

inställningen överlag har ofta varit skeptisk. Tysklands Gebrauchsmuster har dock 

visat sig vara en mer ansedd skyddsform som vid sidan av patentsystemet verkar 

fungera som ett bra innovationsskydd.38 Varför det förekommer skillnader mellan 

användningen i Norden och användningen i Tyskland är oklart men torde ha ett 

                                                       
36 Koktvedgaard 2001, 66. 
37 RP 232/1990, 6. 
38 Se exempelvis Benkard 2006, Vorbem. Rdn. 3. 
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samband dels med landets långa Gebrauchsmuster-tradition, dels med en lagstiftning 

som delvis skiljer sig från den i Norden. En intressant aspekt är att Sverige valde en helt 

annan linje än Finland och Danmark. I Finland och Danmark poängterade man vikten 

av ett snabbt, enkelt och billigt skydd, som speciellt skulle gynna de små företagen och 

stimulera till innovationer, och man hänvisade till att liknande system hade visat sig 

vara användbara i andra länder. I Sverige hängav man sig tvärtemot detta åt dystra 

profetior beträffande alla negativa verkningar en sådan skyddsform skulle komma att 

få. En förklaring kunde ligga i att Sverige torde ha en något annorlunda 

industristruktur med flera globalt verksamma storföretag med stora patenträttsliga 

intressen, för vilka oprövade rättigheter för små uppfinningar eventuellt inte ter sig 

attraktiva. Oförmågan att fatta beslut om en enhetlig nordisk linje i den här frågan har 

dock beklagats.39 Nedan redogör jag inledningsvis för skyddets möjligheter, för att 

därefter beskriva problemen. 

1.1.5.2. Ett effektivt skydd vid sidan av patentsystemet i en kunskapsstyrd ekonomi? 

Idag baserar sig ekonomin i allt större grad på företags förmåga att skapa och 

kommersialisera ny kunskap samt göra vinst på denna. Man talar om att vi lever i en 

”kunskapsstyrd ekonomi”. Det här kännetecknas bland annat av att produkternas 

livscykler blir kortare – den input av kunskap produkterna innefattar är en av de 

drivande krafterna bakom den här accelerationen. 40  Gränserna för vår kunskap tänjs 

hela tiden ut, och vi upplever en snabb kunskapsutveckling inom många områden, som 

exempelvis informations- och kommunikationsteknologier och bioteknologin. Allt detta 

påverkar signifikant ekonomins dynamik. Samtidigt upplever vi en utvidgning av den 

icke-industriella sektorn – servicesektorn får en allt viktigare funktion och sambandet 

mellan utbildning och sysselsättning betonas.41 Det hävdas att den huvudsakliga 

drivkraften bakom framtida ekonomisk tillväxt och välfärd utgörs av kunskap, och man 

uppskattar att mer än 50 % av BNP inom de viktigaste nationalekonomierna numera är 

kunskapsstyrd.42 Själva kunskapen kan delas in i olika typer beroende på dess natur. 

Man kan göra en åtskillnad mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap, mellan 

kodifierad kunskap och tyst kunskap samt mellan offentlig kunskap och privatägd 

kunskap. Tyst kunskap är den kunskap en individ innehar, såsom färdigheter, förmåga 

eller know-how, och den kan läras ut åt andra. Kodifierad kunskap är kunskap som 

                                                       
39 Se exempelvis Godenhielm 1994, 56.
40 Borrás 2003, 3. 
41 Borrás 2003, 3. 
42 OECD 1996, 10.
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exempelvis blivit nedskriven på papper eller inmatad i ett datorprogram.43 Teoretisk 

kunskap är alltid kodifierad – praktisk kunskap kan däremot även vara tyst. 

Immaterialrätten utgör endast en del av hela det innovationssystem som skapar och 

använder kunskap. Immateriella rättigheter representerar i första hand kodifierad, 

privatägd kunskap – kunskapen blir dock offentlig efter det att den tidsfrist, under 

vilken de immateriella rättigheterna är ikraft löpt ut. All form av kunskap är viktig för 

att innovationssystemet skall fungera effektivt.44

Ny teknologi och den ökade globala konkurrensen har framför allt lett till följande 

utvecklingstendenser45: Produkternas produktlivscykler blir allt kortare både inom 

hög- och lågteknologi. Exempelvis Kurawarwala och Matuso talar om att 

produktlivscykler på mellan ett och två år blir allt vanligare, eftersom konsumenternas 

preferenser växlar snabbare, vilket i sin tur leder till en modeeffekt. Att produkternas 

livscykler kortas av är även ett resultat av den snabba innovationstakten, speciellt inom 

högteknologibranscher, konsumtionselektronik och persondatorindustrin.46 Eftersom 

nya teknologier ”förökar sig” i en allt snabbare takt föråldras produkterna snabbare än 

tidigare. Detta leder till stympade produktlivscykler med begränsade mognadsstadier. 

Allt detta driver företag till att tidigt introducera sina produkter på marknaden.47

Samtidigt som strukturförändringarna inom ekonomin leder till att produkternas 

livscykler förkortas, stiger ofta kostnaderna för forskning och utveckling. Förändringar 

i de internationella systemen och de utmaningar nya teknologier medför ökar alltså 

vikten av att uppdatera immaterialrättsliga strategier både för lagstiftare och för 

företag.48 Möjligheten till immaterialrättsligt skydd kan i många situationer vara av 

avgörande betydelse. Man kan säga att immaterialrätten har förflyttat sig från periferin 

till centret för ekonomisk framgång.49 Immaterialrättens ökade betydelse överlag har 

även uppmärksammats av regeringen. I regeringsprogrammet år 2007 förs följande 

fram:

Som ett led i stärkandet av den nationella innovationspolitiken utarbetas en nationell strategi för 

industriella rättigheter och upphovsrätt. Särskild uppmärksamhet fästs vid möjligheterna för 

                                                       
43 ETAN Working Paper 1999, 4. Sullivan 1998, 20. 
44 ETAN Working Paper 1999, 4.
45 Se exempelvis Carillo & Franza 2006, 537.  
46 Kurawarwala & Matsuo 1996, 131. 
47 Carillo & Franza 2006, 537. 
48 Se exempelvis Iversen 2002, 2.
49 Thurow 1999, 120. 
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små och medelstora företag och enskilda uppfinnare att använda olika skyddsformer och 

därigenom förbättra de kommersiella möjligheterna för olika slags produkter.50

Ett annat faktum som inverkar på den traditionella synen på det immaterialrättsliga 

systemet är att innovationer inte alltid nödvändigtvis behöver utgöra sådana 

dramatiska tekniska genombrott till vilka man lätt associerar när man hör begreppet 

”uppfinning”. Tvärtom kan innovationer ofta bestå i mindre förbättringar av en process 

eller produkt. Redan i en studie utförd år 1982 konstaterade Freeman att största delen 

av industriell FoU är allokerad till förbättringar av produkter och processer.51 Freeman 

framhöll här att patentstatistik från åren 1960-1970 påvisade att FoU allt oftare var 

koncentrerad till förbättringar av processer snarare än till framtagning av nya 

material.52 Detta återspeglas naturligtvis i de immateriella rättigheterna. Glazier anför å 

sin sida att följande påstående stämmer in på en stor del av de mest värdefulla 

patenten: de innefattar ingen stor upptäckt, de representerar ofta ett ringa (om ens 

något) framsteg i fundamental teknologi, de har åstadkommits av normalt utbildade 

människor, som arbetar i normal företagsmiljö.53 Vidare anför Glazier att de flesta 

patent snarare är produktorienterade än teknologiorienterade.54

Baumol talar om någonting som han kallar ”routinization of inventive activities”.

Enligt honom kommer forsknings- och utvecklingslaboratorier ofta ut med 

innovationer som utgör varandras imperfekta substitut.55 Den ena kan vara överlägsen i 

vissa avseenden och underlägsen i andra. En annan möjlighet är att den ena 

innovationen endast är lite underlägsen den andra, vilket leder till att den kan säljas till 

ett lägre pris. I detta fall leder innovationstävlingen till en situation med flera 

prissättningar. Vinnaren erhåller den största belöningen medan de sämre lösningarna 

erhåller kompensation i förhållande till vad de presterat.56 En avgörande fråga är hur 

brett skydd den första innovationen erhåller. 

Det är dock viktigt att inse att det finns en viss skillnad mellan benämningarna 

”uppfinning” och ”innovation”. Exempelvis Baumol gör en inledning där en innovation 

utgörs av en ekonomiskt lovande möjlighet till förändring, samt utförandet av alla de 

steg som är nödvändiga för att implementera denna förändring. Termen omfattar alla 
                                                       
50 Regeringsprogrammet 19.4.2007, 52. 
51 Freeman 1982, 60 ff. 
52 Freeman 1982, 69. Freeman hänvisar här till Walsch, Townsend, Achilladelis och Freeman 
1979. 
53 Se Glazier 1995, 10. 
54 Se Glazier 1995, 10. 
55 Baumol 2002, 28. 
56 Baumol 2002, 28. 
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relevanta aktiviteter: innovationsprocessen, sådana förbättringar av innovationen som 

görs innan innovationen introduceras, samt själva introduktionen av innovationen.57

Det handlar alltså om en process bestående av tre steg: forskning eller ”uppfinnande”, 

produktutveckling och kommersiell exploatering.58 Innovationer kan definieras som 

kommersiellt utnyttjande av goda idéer. Endast goda idéer i sig är däremot inte 

detsamma som innovationer.59 Det ställs inte nödvändigtvis några speciella 

”kvalitetskrav” för att något skall kunna klassas som en innovation. En uppfinning är 

däremot, åtminstone i immaterialrättslig mening, närmare avgränsad.60 Följaktligen 

kan man konstatera att en innovation inte behöver vara en uppfinning i sig och en 

uppfinning är inte alltid en innovation; en uppfinning kan vara fullständigt värdelös – 

dess värde kan ligga i någon viss användning som inte nödvändigtvis är känd. Först när 

en uppfinning kan kommersialiseras utgör den en innovation: “Inventions, and their 

associated IPRs, are not valuable in themselves, or to society, until they are used.  This 

is one reason for the important distinction between ‘invention’ of new techniques, and 

'innovation’, the first time an invention is employed commercially.”61

I ljuset av ovanstående kan nyttighetsmodellskyddet ha flera användningsmöjligheter; 

dels som komplement till patentsystemet, dels genom vissa fördelar i förhållande till 

patent. För det första erhålls nyttighetsmodellskydd för små uppfinningar för vilka 

patentskydd är uteslutet – härmed kan man erhålla skydd redan för små 

produktförbättringar. För det andra erhålls nyttighetsmodellskydd snabbare än 

patentskydd, vilket innebär att nyttighetsmodellskyddet är ett flexiblare alternativ för 

snabba marknadsintroduktioner och produkter med förkortade produktlivscykler. 

Nyttighetsmodellskydd ger en snabb förbudsrätt mot tredje man, även medan en 

patentansökan för samma uppfinning behandlas. För det tredje är avsikten att 

                                                       
57 Baumol 2002, 10: ”...”innovation”...as the recognition of opportunities for profitable change 
and the pursuit of those opportunities all the way through to their adaption in practice; in 
particular, as the activity of recognizing economically viable inventions and doing whatever is 
necessary to bring them to market or to ensure their effective end-use by some other means.” 
58 Se även Jolly 2004, 30. 
59 Jolly 2004, 29. 
60 Uppfinningsbegreppet har visserligen ingen legaldefinition i PL – däremot har vissa kriterier 
utkristalliserats i rättspraxis och litteratur. Levin 2007, 250 ff.. Exempelvis Godenhielm anför 
att begreppet uppfinning innefattar ”en i praktiskt hänseende användbar anvisning, en regel för 
tekniskt handlande”. Han fortsätter: ”En närmare analys av begreppet ådagalägger, att 
anvisningen avser tillgodoseendet av visst, ekonomiskt eller socialt ändamål (Zweck). Vidare 
framgår, att den tekniska handlingsregeln innefattar lösningen av en viss teknisk uppgift 
(problem). Dessa senare kännetecken utgör i själva verket de väsentliga beståndsdelarna av en 
uppfinning; problem och lösning bildar uppfinningens innehåll.” Se Godenhielm 1994, 63. I 
NML 1 § 2 mom. definieras en uppfinning som ”en teknisk lösning som kan användas 
industriellt”. 
61 ETAN Working Paper 1999, 3. 
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ansökningsförfarandet för nyttighetsmodellskydd skall vara en billigare och enklare 

process än ansökning om patent, och därför antar man att nyttighetsmodeller kan spela 

en viktig roll för småföretagares möjligheter till skydd för sina uppfinningar. 

Patentsystemet är förknippat med stora kostnader. Förutom att själva 

registreringsavgifterna är höga62, är sökanden i de flesta fall tvungen att anlita ett 

patentombud för utformningen av skyddskrav samt för andra formaliteter som kan 

vara av avgörande betydelse för patentets giltighet. Förutom detta kan en 

intrångsrättegång bli en lång och dyr process – något som ett mindre företag inte alltid 

vågar eller ens borde ge sig in i. Nyttighetsmodellsystemet anses här vara ett bättre 

alternativ. Sammanfattningsvis anses skyddet vara ett bra alternativ huvudsakligen i 

följande fall: 

1) för uppfinningar som i och för sig kunde vara patenterbara, men för vilka det inte 

lönar sig att söka patent, eftersom produktens förväntade avkastning inte överstiger 

patenteringskostnaderna,

2) för uppfinningar med en förväntad livslängd på mindre än tre-fyra år, 

3) för uppfinningar som, även om de avviker från det redan kända och är 

ekonomiskt intressanta, inte har den uppfinningshöjd som förutsätts för patent, 

4) för uppfinningar som behöver ett omedelbart skydd mot intrång (även medan en 

patentansökan behandlas), 

5) för uppfinningar framtagna av småföretagare och enskilda näringsidkare, vilka 

inte har råd att söka patentskydd för sina uppfinningar. 

1.1.5.3. Ett skydd under patenträttens uppfinningshöjd? 

De förmodade fördelarna till trots är nyttighetsmodellskyddet kontroversiellt. Detta 

eftersom det i och med skyddets verkningar medför ett, om man undantar 

tidsaspekten, i princip lika starkt skydd som ett patent och på så sätt utesluter tredje 

man från att utnyttja något som ligger under patenterbarhetsnivån och därför enligt de 

avvägningar som gjorts inom patenträtten skall vara tillgängligt för allmänheten. Hur 

                                                       
62 I Finland kan avgifterna för en ansökan röra sig mellan 500 och 1000 euro, medan 
årsavgifterna, som är progressiva, utgör 150 euro för de tre första åren och sedan stiger upp till 
805 euro för det tjugonde och sista året. Detta gäller dock endast skydd i Finland. För detaljerad 
information rörande de administrativa kostnaderna se PRS:s hemsida: 
http://www.prh.fi/sv/patentit/hinnasto.html. Hämtad 9.5.2009. 
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gränsen skall dras mellan patentskyddets uppfinningshöjd å ena sidan och 

nyttighetsmodellskyddets skillnadskrav å andra sidan har varit en av de stora frågorna i 

diskussionerna kring nödvändigheten av och lämpligheten med ett skydd för ”små 

uppfinningar”. Problematiken bottnar i att frågan om var gränsen skall gå mellan vad 

som skall kunna patenteras och vad som bör vara tillgängligt för alla står mot frågan 

om vad som enligt bedömningsgrunderna inom nyttighetsmodellrätten trots allt kan 

skyddas som nyttighetsmodell. Att kravet på uppfinningshöjd anses vara patenträttens 

mest svårtillämpade och teoretiskt mest svåranalyserade element63 gör knappast saken 

enklare. 

Patenträttens uppfinningshöjd är en fråga som har analyserats och diskuterats under 

årtionden. Måttet på uppfinningshöjd har även antagits vara ”lägre eller högre” under 

olika tidsperioder och i olika länder. Åtminstone i teorin kunde man anta att skillnader 

numera delvis jämnats ut i och med harmoniseringen på ett såväl europeiskt som 

globalt plan – dock är situationen inte fullt så enkel. I en svensk utredning har följande 

förts fram: 

Ett krav på uppfinningshöjd för patenterbarhet hos en uppfinning är ekonomiskt motiverat och 

har en lång historia. Det är samtidigt det krav bland patenterbarhetskraven som är svårast att 

fastställa, såväl ekonomiskt teoretiskt som i praktisk granskning med hjälp av riktlinjer och test 

för granskare, domstolar och patentadvokater. Internationell kalibrering mellan olika patentverk 

försvåras därigenom, även om patentlagarna ofta inte skiljer sig nämnvärt från varandra. 

Patentverken har olika resurser och processer för granskningsarbetet. Små resurser, såväl 

absolut som relativt många patentansökares resurser, parat med incitamentet i form av 

patentavgifter och svaga sanktioner mot beslutsfel av typ olämpligt godkännande, leder lätt till 

en tendens att sänka kraven på uppfinningshöjd.64

Teknisk kunskap har traditionellt kunnat delas in i tre lager.65 Det första lagret utgörs 

av all sådan teknisk kunskap som är allmänt tillgänglig – detta betecknas som 

teknikens ståndpunkt. Det andra lagret omfattar en viss ny teknisk kunskap, som dock 

anses vara av det slag som en genomsnittsfackman kunnat skapa och använda. Därför 

kan den inte heller patenteras, eftersom den saknar den uppfinningshöjd som ett 

patent förutsätter. Det tredje och patenterbara lagret består av teknisk kunskap som 

inte är näraliggande för en genomsnittsfackman. Domeij talar här om att patenträttens 

uppfinningshöjd uppfyller ett slags ”grindvaktarfunktion”.66 Kravet på uppfinningshöjd 

                                                       
63 Se exempelvis Winkler 1958, 153; Domeij 1998, 335; SOU 2006:80, 274. 
64 SOU 2006:80, 274. 
65 Domeij 1998, 335. 
66 Domeij 1998, 335.
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är således en av patenträttens grundpelare; den är ett viktigt policymedel för att 

balansera patentsystemets positiva och negativa effekter. I den rättsvetenskapliga 

litteraturen anger Levin följande huvudsakliga skäl för det patenträttsliga kravet på 

uppfinningshöjd: För det första ger det nyhetskravet ett reellt innehåll genom att det 

förhindrar att man med fyndiga formuleringar kan få något att verka nytt. För det 

andra skall inte varje liten teknikförbättring kunna leda till patent – det skall vara 

möjligt för fackmän att anpassa tekniken till konkret användning. För det tredje skulle 

möjligheten att patentera uppfinningar med lägre uppfinningshöjd leda till att 

patentregistren överbelastades samtidigt som bedömningsförfarandet och 

patenteringen av de verkliga uppfinningarna försvårades.67 Godenhielm anför å sin sida 

följande: 

Det som uppfinnaren gör anspråk på gentemot andra måste verkligen innebära ett berikande av 

tekniken, som går utöver den allmänna fackmannakunskapen. Å andra sidan får teknikens 

framtida utveckling inte otillbörligen hindras, vilket vore fallet om patentskydd meddelades på 

sådant, som faller inom fackmannens allmänna kunskapssfär.68

Av detta följer att nyttighetsmodellrättens avvikande skillnadskrav bidrar till att skapa 

förvirring på ett redan problematiskt område. Problemet är att gränsen för den 

åtskillnad som krävs för att erhålla Gebrauchsmuster-, nyttighetsmodell- eller 

brugsmodel-skydd är lägre och ligger någonstans vid det andra lagret av teknisk 

kunskap. På så sätt ingriper den i den kunskapssfär som fackmannen enligt de 

avvägningar som gjorts inom patenträtten anses kunna skapa och använda och som av 

konkurrensskäl bör vara tillgänglig för företag att fritt experimentera med. Ett annat 

problem har att göra med det faktum som Levin påvisar – att patenträttens 

uppfinningshöjd ger nyhetskravet ett ”reellt innehåll”, varigenom man kan undvika att 

sökanden genom omskrivningar kan få något att framstå som skyddsvärt även om det 

de facto inte är det. Ett lägre skillnadskrav torde däremot i praktiken möjliggöra sådana 

omskrivningar.

Man kan ifrågasätta logiken i att uppfinningar som en gång uteslutits från patentskydd 

erhåller en annan typ av ensamrätt som i princip ger samma uteslutanderätt och 

ekonomiska fördelar. Patent beviljas för uppfinningar som inte är näraliggande i 

förhållande till känd teknik; därmed är ett patent ingen belöning för den som har en 

ekonomiskt lönsam idé om hur något visst känt element kan användas. Huruvida det är 

ändamålsenligt att göra nyttighetsmodellsystemet till ett sådant belöningssystem kan 
                                                       
67 Levin 2007, 285-286. 
68 Godenhielm 1994, 82. 
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diskuteras. Frågan är följaktligen: Hur kan man motivera nödvändigheten av ett skilt 

system med lägre uppfinningshöjd och härigenom bortse från de avvägningar som 

gjorts inom patenträtten? 

1.1.5.4. Problematiken kring registreringsförfarandet 

Andra problem av mer konkret karaktär härrör från skyddets utformning, vilken 

möjliggör att ensamrätter registreras utan att någon förprövning ägt rum. Man kan 

fråga sig hur många av ensamrätterna som de facto är giltiga, eftersom i praktiken även 

uppfinningar registreras vilka inte uppfyller skyddsförutsättningarna. Oprövade 

rättigheter anses således skapa osäkerhet på marknaden, eftersom man inte med 

säkerhet kan veta vad som är skyddat och vad som inte är det. Motståndare till skyddet 

anför även att det föreligger en uppenbar risk för missbruk.69 Speciellt större företag 

med tillräckliga resurser kan lämna in ansökningar avseende i princip allt och 

härigenom väsentligen begränsa konkurrenternas handlingsmöjligheter. Lagstiftaren 

har försökt åtgärda de negativa effekterna genom att möjliggöra för tredje man att när 

som helst under rättighetens giltighetstid anhålla om att registreringsmyndigheterna 

granskar huruvida den uppfinning en registrering avser är ny, samt genom att införa ett 

”enkelt” ogiltighetsförfarande som sker direkt hos registreringsmyndigheterna. Frågan 

är dock huruvida dessa säkerhetsventiler verkligen fungerar på avsett sätt.

Samtidigt hävdas, motsägelsefullt nog, att ingen låter sig skrämmas från att begå 

intrång i en oprövad rätt samt att en oprövad rätt har begränsade 

användningsmöjligheter i form av överlåtelse och licensering. Denna kritik gör gällande 

att skyddet i praktiken är värdelöst för rättighetshavaren. Det har även anförts att 

nyttighetsmodellskyddets kostnadseffektivitet i praktiken skulle vara rent 

önsketänkande. De kostnader för granskning som eventuellt sparas av 

rättighetshavaren vid registreringen måste istället konkurrenterna stå för, eftersom 

dessa genom en egen eller med stöd av en av PRS utförd nyhetsgranskning måste bilda 

sig en uppfattning om hållbarheten i de skydd som görs gällande emot dem. 70 Slutligen 

kan det snabba registreringsförfarandet även få andra negativa följder. Eftersom 

skyddet är utformat till ett kravbaserat idéskydd samtidigt som skyddskraven dock inte 

utarbetas i dialog med registreringsmyndigheterna, så som fallet är vid ansökan om 

patent, blir kvaliteten på skyddskraven lidande. Detta påverkar naturligtvis rättighetens 

användbarhet, men även rättssäkerheten blir lidande. Ovanstående påvisar att de 
                                                       
69 Se exempelvis Strömberg 1996, 441. 
70 Strömberg 1996, 441. 
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aspekter kring nyttighetsmodellskyddets utformning som skall bidra till att göra det 

attraktivt även upplevs som skyddets svagheter. Frågan är således om 

nyttighetsmodellsystemet i praktiken förmår uppfylla sitt syfte. 

Det står således klart att skyddsformen skapar kontroverser. I praktiken är det dock 

svårt att bemöta och bedöma verkningarna av skyddet. Det finns många olika 

synpunkter som måste beaktas och utvärderas – följaktligen måste en bedömning göras 

ur olika perspektiv. Problemen härrör som konstaterat dels från det faktum att 

skyddets hela existensbehov starkt kan ifrågasättas i och med uppfinningshöjd-

problematiken, dels genom att skyddets nuvarande utformning möjliggör flera olika 

användningsstrategier för olika typer av användare med olika resultat. 

1.2. Syftesformulering 

Syftet med avhandlingen är att kritiskt utvärdera huruvida nyttighetsmodellskyddet 

utgående från skyddets målsättningar i sin nuvarande utformning utgör ett 

ändamålsenligt innovationsskydd. Frågeställningen är bred och kan analyseras utifrån 

flera olika perspektiv beroende på vilken aspekt av skyddet man betraktar. Exempelvis 

kan man studera skyddet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv genom att studera om 

och på vilket sätt skyddsformen gynnar samhället. Man kan studera det utifrån 

rättighetshavarnas perspektiv genom att utvärdera vilka användningsmöjligheter 

skyddet medför, eller ur konkurrenternas synvinkel genom att utvärdera eventuella 

negativa effekter. Eventuellt kunde man även jämföra situationen i länder som har 

infört skyddet med den i länder där motsvarande lagstiftning inte är tillgänglig, eller 

helt enkelt utvärdera de uppfinningar för vilka nyttighetsmodellskydd har registrerats 

och dra slutsatser på basis av detta. Jag har valt att närma mig frågeställningen enligt 

följande: 

För det första är ett av motiven med lagstiftningen att nyttighetsmodellskyddet skall 

skydda sådana småuppfinningar som varken kan erhålla patent- eller mönsterskydd.71

Följaktligen har nyttighetsmodellskyddet den funktionen att det erbjuder skydd för 

sådana tekniska uppfinningar som inte kommer upp till patenträttens kravnivå på 

uppfinningshöjd. Detta innebär att redan små teknikförbättringar kan skyddas med 

patentliknande ensamrätter – även sådana uppfinningar för vilka patent har sökts 

men inte beviljats. Problematiken kring detta åskådliggjordes ovan. Samtidigt som 

                                                       
71 RP 232/1990 1. 
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kritiker hävdar att en sådan skyddsform skapar motsättningar med den 

samhällsekonomiska avvägning som står som grund för patentsystemet, anför 

förespråkarna att nyttighetsmodellskyddet de facto stimulerar till flera innovationer 

och att skyddet således fyller en viktig funktion i dagens kunskapsbaserade ekonomi. 72

Eftersom en nyttighetsmodellregistrering innebär en förbudsrätt mot tredje man med 

samma rättsverkningar som ett patent, måste man dock utgå ifrån att skyddsformen 

måste vila på samma teoretiska grund som patenträtten.  Nyttighetsmodellskyddet i 

form av ”skydd för små uppfinningar” kan således utvärderas utifrån samma 

ekonomiska effektivitetsmåttstock som patentskyddet. Därför har jag valt att använda 

de ekonomiska modeller som ligger som grund för patentsystemet som ett verktyg för 

att utreda huruvida nyttighetsmodellskyddet i egenskap av ”minipatent” kan 

rättfärdigas som ett ändamålsenligt medel för att stimulera innovativ verksamhet. 

Det lägre skillnadskravet kan dock även betraktas ur en annan synvinkel – den 

praktiska. Man kan studera vilka följder ett lägre skillnadskrav får för skyddets 

användbarhet. Så som framgick ovan är patenträttens krav på uppfinningshöjd en 

komplicerad fråga som saknar entydiga avgränsningar; gränsen mellan vad som är 

patenterbart och vad som endast anses utgöra resultatet av fackmannens kunnande är i 

praktiken rätt flytande.73 Följaktligen kan man fråga sig om det överhuvudtaget är 

möjligt att på ett praktiskt plan dela in graden av nyskapande i en strängare 

uppfinningshöjd för patent och ett lägre skillnadskrav för nyttighetsmodeller i enlighet 

med nuvarande regim. För att utreda detta har jag valt att närmare undersöka hur 

skillnadskravet, i ljuset av patenträttens uppfinningshöjd, har definierats i lagen samt 

hur det har tolkats i praxis. Som stöd för analysen presenteras även vad som härom 

anförts i litteraturen, främst i Tyskland, eftersom frågan behandlats rätt ingående där. 

För det andra är ett av motiven med lagstiftningen att nyttighetsmodellskyddet tack 

vare en förenklad registreringsprocess skall fungera som ett ”snabbare, billigare och 

enklare” alternativ till patentskyddet.74 Den här aspekten är mer komplicerad och 

svårare att analysera. Även här handlar det om egenskaper som kan betraktas och 

utvärderas ur olika perspektiv. Exempelvis kan man fokusera på rättighetshavares 

behov genom att utvärdera om och hur nyttighetsmodellskyddet uppfyller sin 

målsättning avseende dessa egenskaper utan att förlora i användbarhet, men man kan 

även fokusera på själva intressekonflikten och avvägningen mellan å ena sidan 

                                                       
72 Se exempelvis COM (95) 370, 62. 
73 Exempelvis Godenhielm 1994, 55. 
74 RP 232/1990, 1. 
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rättighetshavarens behov av ett snabbt och billigt skydd och å andra sidan 

konkurrenternas eller – i något vidare mening – samhällets behov av rättssäkerhet och 

överskådlighet. Här har jag valt att framskrida enligt följande: För att på ett 

meningsfullt sätt kunna utvärdera nyttighetsmodellskyddet och dess 

användningsmöjligheter ur företagets perspektiv, undersöker jag inledningsvis hur 

företags immaterialrättsliga intressen och strategier överlag kan se ut. Härefter följer 

en empirisk studie av hur finländska företag de facto använder sig av skyddet. Först 

efter detta går jag närmare in på frågorna kring själva registreringsprocessen i form av 

anmälningsförfarande. Här ser jag inledningsvis på de diskussioner som förts om 

registreringsprocessens utformningsmöjligheter i samband med utarbetandet av 

lagstiftningen, samt på vad som under årens lopp i litteraturen anförts om denna. Den 

här delen skall närmare belysa bakgrunden och motiven till själva anmälningssystemet 

samt redogöra för hur den intresseavvägning som här har utförts skall fungera. Här är 

det förfarandet för yrkande om ogiltigförklaring och utformningen av den uppskjutna 

prövningen av ansökan som är av intresse, eftersom det är dessa ”säkerhetsventiler” 

som skall garantera rättssäkerheten. Efter detta övergår jag till att närmare fokusera på 

huruvida registreringsprocessen i sin nuvarande utformning verkligen har den avsedda 

effekten i form av kostnadseffektivitet, ett snabbt ikraftträdande skydd och ett enkelt 

registreringsförfarande samt utvärderar huruvida den eftersträvade balansen mellan 

olika intressen har åstadkommits. 

En skyddsform som kombinerar ett lägre skillnadskrav med ett ikraftträdande utan 

materiell förprövning av ansökan, samtidigt som skyddet skall fungera som ett reellt 

alternativ till patentskydd för små företagare, väcker även frågor kring hur 

skyddsomfånget för ett sådant skydd skall bedömas. Det handlar om att skapa en 

balans mellan å ena sidan rättighetshavarens anspråk på skäligt skydd och å andra 

sidan konkurrenternas intresse av att inte oskäligt breda skydd beviljas för någonting 

som eventuellt endast till viss del skiljer sig från känd teknik. Eftersom lagreglerna för 

bestämmandet av en nyttighetsmodells skyddsomfång är identiska med motsvarande 

bestämmelser i patentlagen uppkommer här vissa frågor i och med att skyddsformerna 

i övrigt inte är identiska. Skyddets omfattning och avgränsning får dock en avgörande 

betydelse för skyddets användbarhet. Följaktligen har jag valt att i avhandlingen även 

ta upp den här problematiken. 
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För det tredje skall nyttighetsmodellskyddet genom ovannämnda egenskaper särskilt 

uppmuntra små och medelstora företag att skydda sina tekniska lösningar.75  Huruvida 

skyddsformen verkligen är ett ändamålsenligt alternativ för dessa, beaktande 

lagstiftningens utformning, utreds även närmare. Slutligen presenteras en 

sammanfattande analys. Avhandlingen strävar således efter att genom olika 

infallsvinklar kritiskt utvärdera det finska nyttighetsmodellsystemet. Frågan är om 

skyddet beaktande alla delfaktorer förmår uppfylla sitt syfte, det vill säga huruvida 

förekomsten av något som allmänt beskrivs som ett snabbt, billigt och enkelt skydd för 

små uppfinningar de facto uppvisar nämnda egenskaper och härigenom har positiva 

effekter på samhället. 

Jag inleder med en genomgång av hur lagstiftningen i det stora hela är utformad. Här 

har jag valt att studera rättsordningarna i tre länder: Tyskland, Finland och Danmark. 

Länderna har valts med tanke på följande: Danmark är intressant som jämförelseobjekt 

eftersom Finland och Danmark är de enda nordiska länder som infört skyddsformen, 

och detta skedde ungefär vid samma tidpunkt med liknande utgångspositioner. Båda 

länderna använde sig av Tyskland som modell, hänvisande till landets långa tradition 

och välutvecklade system. Dock har länderna delvis valt olika tillvägagångssätt och 

båda har reformerat sin lagstiftning under senare år oberoende av varandra. Tysklands 

lagstiftning är – förutom av rent historisk intresse med tanke på den långa tidsperiod 

lagen varit ikraft – av intresse, dels eftersom landet fungerat som inspirationskälla för 

Finlands lagstiftning, dels genom det värde erfarenheter i Tyskland kan medföra för en 

diskussion av det ändamålsenliga med Finlands lösningar. Jag har även valt att i det 

här kapitlet redogöra för hur motsvarande regler var utformade i kommissionens 

direktivförslag om bruksmodeller76, trots att förslaget återtogs år 2005. En genomgång 

av reglerna i direktivförslaget och de diskussioner som ägt rum i samband med detta 

kan bidra med kunskap om ytterligare utformningsmöjligheter och bättre belysa de 

problem som är förknippade med skyddsformen. 

Forskningen har ett holistiskt tillnärmningssätt – den strävar efter att utvärdera 

nyttighetsmodellsystemet i sin helhet. Mina utgångspunkter har varit följande: Det 

finländska nyttighetsmodellsystemet utgör relativt outforskad terräng – vid tidpunkten 

för lagens ikraftträdande i Finland var fenomenet nyttighetsmodell helt nytt i Norden. 

Litteratur inom ämnet finns knappt att tillgå medan rättspraxis är nästintill obefintlig. 

Som forskningsobjekt är skyddet således såväl tacksamt som problematiskt. Skyddet 
                                                       
75 RP 232/1990, 1. 
76 COM (95) 370, KOM (97) 691 och KOM (99) 309. 
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utvecklas fortfarande och söker sin plats. För företag handlar det om att avgöra hur 

man kan använda och dra nytta av skyddet. För lagstiftare gäller det att se över och 

revidera lagstiftningen för att anpassa den till användarnas behov men även till den 

internationella utvecklingen på andra immaterialrättsliga områden. Beaktande detta 

förefaller det mig inte ändamålsenligt att ur ett traditionellt rättsdogmatiskt perspektiv 

fördjupa sig i enskilda problemställningar enligt finsk rätt. Ett sådant angreppssätt 

förmår inte få fram den kunskap som behövs för att beskriva och utvärdera själva 

systemet. En ändamålsenlig analys förutsätter att skyddsformen betraktas i sin helhet. 

De olika aspekterna kring skyddet hänger ihop och måste analyseras i relation till 

varandra. Väl medveten om ordspråket ”vad man vinner i bredd förlorar man i djup” är 

jag övertygad om att bredden i detta fall är nödvändig. 

1.3. Metoddiskussion 

1.3.1. Framställningen av gällande rätt 

Eftersom jag har valt att analysera nyttighetsmodellskyddet ur olika perspektiv måste 

även flera metoder tillämpas. Jag har använt mig av olika metoder enligt följande: 

framställningen av gällande rätt strävar efter att i enlighet med traditionell 

rättskällelära redogöra för innehållet i den finska lagen om nyttighetsmodeller. Enligt 

rättskälleläran delas rättskällorna in i starkt förpliktande (skall), vilka utgörs av lag och 

sedvanerätt, svagt förpliktande (bör), vilka utgörs av prejudikat och förarbeten samt 

tillåtna (kan), vilka exempelvis kan utgöras av rättsvetenskaplig litteratur, utländsk rätt 

eller institutionella rekommendationer.77 Framställningen av gällande rätt är 

uteslutande deskriptiv. Syftet är att beskriva hur lagreglerna är utformade – 

beskrivningen fungerar som utgångspunkt för analysen i kapitel 7. 

1.3.2. Användningen av utländsk rätt 

I samband med framställningen av gällande rätt presenterar jag även motsvarande 

lagregler i Tyskland och Danmark. Jag redogör även för hur EG-kommissionens 

numera återtagna direktivförslag till ett bruksmodellskydd för gemenskapen var 

utformat. Här är följande att notera: syftet med den rättsjämförande analysen kan 

överlag betraktas som att undersöka hur samma ”problem” har lösts i 

                                                       
77 Aarnio 1988, 220 ff.; Peczenik 1990, 144 ff. 
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jämförelseländerna. Rättsjämförelsen är således funktionell.78 Komparativ forskning 

kan ha olika målsättningar. Exempelvis Zweigert & Kötz anför att en komparativ ansats 

i det stora hela kan utnyttjas 1) för att bygga upp ett rättssystem, det vill säga skapa ny 

lagstiftning, 2) för att tolka nationell lag, 3) för att harmonisera rätten eller 4) i 

undervisning för att bidra till större förståelse av den egna och främmande 

rättsordningar.79 Den komparativa ansatsen i avhandlingen kan inte entydigt ordnas in 

i en av dessa kategorier. Man kan argumentera för att analysen delvis hör till den sista 

kategorin, eftersom den huvudsakliga målsättningen är att genom en presentation av 

utländska lösningar ge en bredare bakgrundsbeskrivning av och förståelse för 

skyddsformen. Målsättningen med den komparativa analysen kunde dock även indirekt 

vara att skapa ny (bättre) lag, eftersom det ändamålsenliga med olika lösningar 

diskuteras. 

Strömholm gör å sin sida en åtskillnad mellan rättsjämförande forskning å ena sidan 

och forskning som endast använder utländsk rätt i tjänande syfte å andra sidan.80

Medan den förra jämför och analyserar olikheter eller likheter i olika länders 

lagstiftning har den senare fokus på nationell rätt, varvid utländska lösningar endast 

har ett tjänande syfte. Tjänande syften kan vara följande: 1) informations- och 

orienteringssyfte, 2) historisk förståelse, 3) som exempel på konkreta sakförhållanden 

och konflikter, 4) exempel på rättsregler och därtill anslutande problem eller 5) som 

argument för rekommendationer de lege lata eller de lege ferenda.81 I avhandlingen 

ligger fokus huvudsakligen på det finska nyttighetsmodellskyddet. Användningen av 

utländskt material kan därför enligt den här indelningen anses ha ett tjänande syfte, 

vilket innebär att framställningen är deskriptiv. Följaktligen tolkar jag inte utländsk 

rätt – framställningen av utländska lösningar har endast karaktären av antaganden 

om sannolika lösningar.82 Användningen av utländsk rätt har följande tjänande syften: 

För det första strävar den efter att bidra till större historisk förståelse för skyddsformen 

nyttighetsmodell. För det andra skall användningen av utländsk rätt belysa speciella 

frågeställningar och problem. Detta är viktigt eftersom det finns så lite material att 

tillgå på nationell nivå. Slutligen stöder användningen av utländskt material den 

kritiska analysen i kapitel 7. 

                                                       
78 Husa 1998, 69. 
79 Zweigert & Kötz 1998, 16 ff. 
80 Strömholm 1971, 252. 
81 Strömholm 1971, 255-258. 
82 Strömholm 1971, 253. 
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Beträffande dispositionen kan det här vara skäl att notera att jag har valt att 

inledningsvis kort redogöra för den historiska utvecklingen och ge en deskriptiv 

överblick av lagreglernas utformning och att först senare i anslutning till den 

problemdiskuterande delen mer aktivt diskutera kring utländska lösningar. Detta 

innebär att genomgången i kapitel 3 endast ger en beskrivande översikt av den rättsliga 

regleringen och inte på djupet analyserar enskilda rättsregler. Undantag utgörs av 

diskussionen kring Tysklands Neuheitsschonfrist och diskussionen om huruvida 

skyddet borde utsträckas till att även omfatta förfaranden. 

1.3.3. Tillämpning av rättsekonomiska analysmetoder 

Diskussionen i avhandlingen förs till stora delar med stöd av rättsekonomiska 

argument. Rättsekonomi kan definieras som ekonomisk analys av rätten och därmed 

som tillämpningen av principen om rationella val på lagstiftningen, varvid förutom 

nationell lag, konventionstexter och rättspraxis även lagmotiv och effekter av viss 

utformning av lagen kan värderas.83 Rätten utgör nämligen inte endast ”tekniska 

argument”, utan kan ses som ”instrument för att uppnå vissa målsättningar”.84

Immateriella rättigheter, i synnerhet patent och nyttighetsmodeller, är av flera orsaker 

intressanta ur ekonomisk synvinkel. Syftet bakom dessa rättsordningar är nämligen att 

de skall fungera som incitament för innovativ verksamhet – förekomsten av patent och 

nyttighetsmodeller fungerar som investeringsskydd och garanterar samhället tillgång 

till allt bättre produkter. Dessutom minskar de transaktionskostnaderna för utbyte och 

försäljning av information.  Samtidigt har dock både patent- och nyttighetsmodeller 

genom den förbudsrätt de medför en viss inverkan på marknaden. Detta innebär att 

behovet av incitament bör vägas mot övriga samhälleliga intressen så att ekonomisk 

effektivitet främjas.85

Ekonomisk analys av rätten kan vara normativ eller positiv. Ett normativt synsätt 

strävar efter att bedöma huruvida ett visst medel är effektivt (eller inte) för att uppnå 

ett visst mål, eller huruvida ett visst mål är effektivt. Ett positivt synsätt ger däremot 

svaret på frågan hurudana rättsreglerna är. Härmed kan man exempelvis utreda de 

                                                       
83 Kerkmeester 1999, 384. 
84 Cooter & Ulen 2000, 3. ”In addition to a scientific theory of behavior, economics provides a 
useful normative standard for evaluating law and policy. Laws are not just arcane technical 
arguments; they are instruments for achieving important social goals.” 
85 Dahlman et al. 2004, 173. 
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ekonomiska intressen och de ekonomiska argument som ligger bakom en viss 

rättsregel.86 Oker-Blom framför dock följande: 

Så här renodlad är väl dikotomin likväl knappast i praktiken. Det råder väl ingen tvekan om att 

liksom personliga preferenser lätt påverkar den normativa analysen ”smyger” sig normativa 

synpunkter in i en analys som gör anspråk på att vara positiv.87

Den rättsekonomiska ansatsen i avhandlingen är såväl positiv som normativ. 

Inledningsvis presenterar jag de ekonomiska modeller som står som grund för 

patenträttens utformning – till denna del är analysen följaktligen av positiv karaktär. 

Efter detta tillämpas dessa modeller delvis på nyttighetsmodellrätten. Här strävar jag 

efter att utreda huruvida skyddet genom sin utformning uppfyller målsättningen att 

fungera som ett effektivt incitament för innovativ verksamhet. Här beaktas de intressen 

som bör ingå i den samhälleliga avvägningen. Alla de aspekter kring skyddsformen som 

behandlades i framställningen av gällande rätt kan naturligtvis inte analyseras 

ekonomiskt. Föremålet för den ekonomiska analysen i kapitel 4 är 

nyttighetsmodellskyddets avvikande skillnadskrav, det vill säga det faktum att 

nyttighetsmodellskyddet är avsett för sådana uppfinningar som inte kan erhålla 

patentskydd, eftersom de inte skiljer sig tillräckligt från vad som tidigare var känt och 

därför inte har uppfinningshöjd. I kapitel 7.4 diskuteras även skyddets egenskaper i 

form av ett ”snabbare, billigare och enklare skydd” delvis med stöd av ekonomiska 

argument. Här ligger fokus på olika typer av transaktionskostnader. 

1.3.4. Tillämpning av rättssociologiska analysmetoder 

1.3.4.1. Utgångspunkter för den empiriska delen 

I och med att det finns så lite kunskap om hur det finländska nyttighetsmodellsystemet 

fungerar och används utgör ämnet ett intressant objekt för utvärderingsforskning. 

Målet med den empiriska undersökningen är att kartlägga för vilka syften finska 

företag använder sig av möjligheten till nyttighetsmodellskydd i Finland, vilka faktorer 

som inverkar på ansökningsbeslutet samt vilka erfarenheter och vilken inställning 

företagen har till skyddet. Som grund för frågeställningen i undersökningen fungerar 

delvis en genomgång av det tekniska idéskyddet ur ett företagsekonomiskt perspektiv i 

kapitel 5. 

                                                       
86 Oker-Blom 2002, prolog, 258. 
87 Oker-Blom 2002, prolog, 258. 
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Undersökningen strävar efter att ge en deskriptiv överblick över vissa fenomen och dra 

en del allmänna slutsatser om hur det nuvarande systemet fungerar och används. 

Målsättningen är att erhålla mer information om hur skyddet används i praktiken, det 

vill säga den inverkan gällande nyttighetsmodellrätt har på enskilda individers 

handlingar. Detta är viktigt eftersom man vet rätt lite om hur skyddet de facto används 

och fungerar. Här tillämpas en statistisk kvantitativ analysmetod, men diskussionen 

styrs även av kvalitativa argument. Bland andra följande frågor behandlas: 

1) Nyttighetsmodellskyddet är framför allt ämnat att gynna små och medelstora 

lokalt verksamma företag. Vem använder sig av det egentligen? Vilken typ av 

företag ansöker om nyttighetsmodellskydd? Hur stora är de? Var är de verksamma? 

2) Vilken betydelse för verksamheten tillmäts skyddsformen? Finns det skillnader i 

hur företag av olika storlek ser på skyddet? Finns det skillnader mellan företag som 

är verksamma lokalt eller i Finland och företag som är verksamma även 

internationellt? För vem är skyddet av intresse? 

3) I vilka syften söks nyttighetsmodellskydd av olika typer av företag i praktiken? 

Har företag av olika storlek olika syn på skyddets användbarhet? Vilka faktorer 

påverkar ansökningsbeslutet? 

4) Hur går företagen i praktiken tillväga när de ansöker om skydd? Utnyttjar de 

PRS:s möjlighet till teknisk granskning för att utreda huruvida uppfinningen ifråga 

är ny? Utnyttjar de överhuvudtaget professionell hjälp eller upplevs systemet 

verkligen vara så enkelt att man härigenom kan undgå kostnader för patentombud? 

Skiljer sig små och stora företag härvidlag? 

5) Vilken inställning har företagen till skyddet överlag? Upplever företagen 

nyttighetsmodellskydd som ett effektivt innovationsskydd? 

6) Har företagen åsikter om och erfarenheter av huruvida skyddet i praktiken kan 

göras gällande mot tredje man? Hur värderar företagen de egna registreringarnas 

hållbarhet? 

1.3.4.2. Om urvalet 

Av de 1032 företag och enskilda personer som registrerat åtminstone två 

nyttighetsmodeller i Finland sedan skyddsformen trädde ikraft valdes 316 stycken ut 
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slumpmässigt. Efter detta gallrades följande bort: företag som upphört med sin 

verksamhet, företag som gått i konkurs samt företag som fusionerat med ett eller flera 

andra företag88. Även innehavare till uteslutande gemensamma registreringar 

avlägsnades från listan. Härefter återstod 254 respondenter. Av dessa returnerade 90 

stycken svarsblanketten, vilket ger en svarsprocent på 35,4. Vid behandlingen av svaren 

utelämnades dock tre svar.89 Således uppgick det verkliga antalet respondenter till 87. 

Frågeformuläret skickades ut två gånger. Första gången svarade 54 respondenter 

medan 36 svar erhölls efter den andra omgången. 26 respondenter (10,2 %) kunde inte 

nås.

1.3.4.3. Om använda test 

Följande test har använts: För att undersöka huruvida det finns skillnader mellan 

svaren från enskilda individer och företag av olika storlek har ANOVA-test utförts.90 I 

de fall varianserna var lika stora för de olika grupperna har jag använt Tukey-test för att 

se var skillnaderna finns. I de fall varianserna inte varit lika stora har Tamhane-test 

använts. För att undersöka samband mellan olika variabler har även Pearsons 

korrelationsanalys tillämpats. Testresultaten återfinns som bilagor. 

1.3.4.4. Undersökningens begränsningar 

Enkäten riktade sig till sådana företag och personer som redan använt sig av 

nyttighetsmodellskydd i Finland. Detta eftersom målsättningen var att insamla 

erfarenheter om skyddets användning i dess nuvarande utformning. Följden är att man 

på basis av enkätsvaren inte erhåller information om varför företag väljer att inte 

använda sig av möjligheten till nyttighetsmodellskydd. En empirisk undersökning av 

eventuella negativa effekter av skyddsformen kunde även vara av såväl vikt som stort 

intresse och är ett projekt för framtiden. 

                                                       
88 Detta gällde dock inte företag som endast bytt namn. 
89 En respondent angav att den inte längre använder nyttighetsmodeller, en respondent hade 
sålt sina registrerade nyttighetsmodeller och en respondent lämnade in en tom svarsblankett 
och bifogade ett öppet brev med sina åsikter om skyddsformen. 
90 En ANOVA-variansanalys kan användas för att undersöka om det finns skillnader (exempelvis 
beträffande inställning) mellan oberoende grupper. 
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1.3.4.5. Empiri och rättsvetenskap 

I anslutning till den empiriska undersökningen kan det även vara skäl att säga några 

ord om förhållandet mellan rättsvetenskaplig forskning och empiri. Tillämpningen av 

empiriska forskningsresultat i rättsvetenskaplig forskning har först under senare år 

blivit något vanligare. Exempelvis Ervasti poängterar dock att empirisk forskning 

behövs för att man skall kunna uppfatta och gestalta den växelverkan som finns mellan 

rätten och den omkringliggande verkligheten och nyare utvecklingstrender. 

Rättsordningens innehåll, principer och begrepp utvecklas i många hänseenden 

utgående från den samhälleliga utvecklingen.91 Detta är speciellt fallet med det tekniska 

idéskyddet, vilket kan uppfattas som ett rättsligt styrmedel för att uppnå vissa 

samhälleliga mål. För att kunna hantera rättens föränderliga karaktär behöver 

rättsvetenskapen kunskap om de samhälleliga faktorer som påverkar förändringen.  

Ifall rättsvetenskapen (rättsdogmatiken) inte har någon koppling till ”verkligheten” 

förblir den en helt abstrakt kunskapsbyggnad, vilket leder till att man kan ifrågasätta 

ifall resultaten är meningsfyllda och relevanta för den praktiska verksamheten.92

1.3.5. En kritisk ansats 

Avhandlingen strävar efter att kritiskt utvärdera gällande lagstiftning om 

nyttighetsmodeller. Argumentationen förs med stöd av den nya kunskap som erhållits 

genom att betrakta nyttighetsmodellrätten ur olika perspektiv. Avhandlingen avslutas 

med en utvärderande diskussion där argument från de olika kapitlen tas upp och vägs 

mot varandra. 

Med tanke på den komplexa forskningsfrågan och de olika typer av kunskap 

avhandlingen elaborerar med är det dock svårt att presentera absoluta sanningar om 

hur specifika lagregler i detalj bör vara utformade. Min målsättning är snarare att 

genom en kritisk analys belysa och relatera de olika problemställningarna till varandra 

och att göra uttalanden om den roll nyttighetsmodellskyddet i framtiden kan komma 

att spela bland de övriga immaterialrättsliga skyddsformerna. Följaktligen strävar jag 

efter att lyfta fram frågor lagstiftaren bör ta ställning till. 

                                                       
91 Ervasti 2000, 578. 
92 Ervasti 2000, 578. 
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1.4. Avgränsning

Även om målsättningen är att betrakta nyttighetsmodellskyddet i sin helhet innefattar 

avhandlingen vissa begränsningar. Inom ramarna för det här projektet anser jag det 

inte vara möjligt att tillräckligt ingående analysera sanktionssystemet och olika 

aspekter kring detta. Påföljderna vid ett nyttighetsmodellintrång motsvarar påföljderna 

vid ett patentintrång.93 I och med att en nyttighetsmodellregistrerings 

skyddsverkningar träder ikraft genast vid registreringen, som sker efter en formell 

granskning av innehållet i ansökan, träder förbudsrätten de facto ikraft för en 

oprövad rättighet. Efter det att klarhet har skapats kring de grundläggande frågorna 

kring nyttighetsmodellskyddets existensberättigande och utformningsmöjligheter bör 

den här problematiken utredas närmare. 

En annan aspekt som inte uppmärksammas i avhandlingen är följande: Under senare 

år har studier befattat sig med nyttighetsmodellskyddet och dess funktion i 

utvecklingsländer.94 Studier har visat att nyttighetsmodellskyddet kan spela en viss roll 

i länder där teknikutvecklingen fortfarande är på ett tidigt stadium.95 De här aspekterna 

behandlas inte i avhandlingen, eftersom syftet är att utreda huruvida det finländska 

nyttighetsmodellskyddet är ett ändamålsenligt innovationsskydd beaktande de 

förhållanden som präglar dagens industriländer. 

                                                       
93 Gör någon intrång i den ensamrätt som en nyttighetsmodellrätt medför, kan domstolen 
förbjuda honom att fortsätta eller upprepa handlingen (NML 36 §) Den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet gör intrång i en nyttighetsmodellrätt, nedan modellintrång, är skyldig att betala 
skälig ersättning för utnyttjandet av uppfinningen samt ersättning för den ytterligare skada som 
intrånget medfört. Är oaktsamheten ringa, kan skadeståndet jämkas (NML 37 §). Gör någon 
intrång utan uppsåt eller oaktsamhet, är han skyldig att betala ersättning för utnyttjandet av 
uppfinningen om och i den mån det anses skäligt. Talan om ersättning kan dock endast avse en 
skada som har uppstått under de fem senaste åren innan talan väcktes. Beträffande 
förebyggande av fortsatt intrång är PL 59 § tillämplig. (NML 38 §). Den som uppsåtligen gör 
intrång i den ensamrätt som en nyttighetsmodell medför skall, om inte gärningen skall 
bestraffas som ett brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § strafflagen, dömas till böter 
för nyttighetsmodellförseelse (NML 39 §). Har en registrering av nyttighetsmodell förklarats 
ogiltig, kan straff, ersättning eller annan påföljd enligt 49 kap. 2 § strafflagen eller 36–39 §§ i 
denna lag inte dömas ut. Framställs i ett mål om intrång i nyttighetsmodellrätt invändning om 
att registreringen strider NML, kan domstolen på svarandens yrkande skjuta upp ärendets 
handläggning eller avgörande till dess yrkandet om att registreringen skall förklaras ogiltig har 
blivit slutligt avgjort. Har yrkande inte framställts hos registreringsmyndigheten, skall 
domstolen då målet skjuts upp förelägga svaranden en viss tid inom vilken ett sådant yrkande 
skall framställas (NML 41§). 
94 Se exempelvis Suthersanen 2006. 
95 Maskus 2000, 147. 
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1.5. Avhandlingens uppläggning 

Avhandlingen består av nio kapitel. Inledningsvis presenteras i kapitel 2 en genomgång 

av skyddsformens uppkomst, utveckling och målsättningar. Kapitel 3 är en genomgång 

av innehållet i gällande Gebrauchsmuster-, nyttighetsmodell- och brugsmodel-rätt. 

Kapitel 4 analyserar nyttighetsmodellrätten i form av ett med det traditionella 

patentsystemet existerande parallellt ”minipatent” utgående från ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Kapitel 5 utgör en företagsekonomisk studie av 

nyttighetsmodellrätten som en del i företagets immaterialrättsliga handlingskontext. I 

kapitel 6 presenteras resultaten av den empiriska undersökningen. Kapitel 7 utgör en 

kritisk analys av nyttighetsmodellskyddet. Kapitlet är indelat i tre delar och inleds med 

en praktiskt orienterad analys av nyttighetsmodellrättens lägre skillnadskrav. Därefter 

beaktas problematiken kring bestämmandet av skyddsomfånget och slutligen 

behandlas anmälningsförfarandet. Kapitel 8 utgör en sammanfattande kritisk 

utvärdering av nyttighetsmodellrätten, och en sammanfattning av avhandlingen i sin 

helhet presenteras slutligen i kapitel 9. 
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2 LAGSTIFTNINGENS UPPKOMST, SYFTE OCH 
UTVECKLING 

2.1. Inledning 

I det här kapitlet presenteras en historisk överblick av hur skyddsformen uppkommit 

och under årens lopp utvecklats. Här redogör jag för de faktorer som ledde till att 

Tyskland redan i slutet av 1800-talet införde ett Gebrauchsmuster-skydd samt för hur 

skyddsformen utvecklats där sedan dess. Därefter presenterar jag de diskussioner som 

fördes i Norden nästan ett sekel senare och redogör för de europeiska försöken att 

skapa ett gemensamt system för EU. Framställningen skall belysa bakgrunden till 

skyddsformens uppkomst samt de målsättningar nuvarande lagstiftning har. Med 

tanke på den tyska Gebrauchsmuster-lagstiftningens långa historia är det omöjligt att 

inom ramarna för den här avhandlingen presentera en uttömmande historisk 

redogörelse för varje aspekt kring skyddet. Kapitlet om den tyska utvecklingen strävar 

följaktligen efter att presentera de viktigaste ändringarna som har gjorts sedan lagens 

ikraftträdande samt efter att belysa några av de frågor som ägnats stor uppmärksamhet 

i litteraturen. För klarhetens skull använder jag mig av beteckningarna 

Gebrauchsmuster i samband med den tyska lagstiftningen och brugsmodel i samband 

med den danska. Beträffande den nordiska utredningen och diskussioner på ett 

europeiskt plan används benämningarna bruksmönster och bruksmodell eftersom det 

är de begrepp som användes på svenska i dessa sammanhang. 

2.2. Utvecklingen i Tyskland 

2.2.1. Den ursprungliga lagen från år 1891 

Den tyska Gebrauchsmuster-rättens rötter går så långt tillbaka i tiden som till slutet av 

1800-talet. År 1876 tillkom i Tyskland en lag om upphovsrätt till mönster och modeller: 

lagen om Geschmackmuster.96 Till en början var det inte helt klart huruvida lagen även 

skulle skydda mönster av teknisk karaktär eller mönster med praktiskt syfte97, men 

efter ett domstolsavgörande från år 1878 stod det fast att lagen endast skulle omfatta 

prydnadsmönster. Tekniskt funktionella gestaltningar föll sålunda utanför 

skyddsområdet, såvitt de inte utgjorde patenterbara uppfinningar enligt patentlagen 

                                                       
96 Om lagens uppkomst och utveckling, se bl.a. Kraßer 1991, 617 ff. eller Kraßer 1995, 953. 
97 Se Heath 2002, 24. 
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från år 1877.98 Kravet på uppfinningshöjd ansågs emellertid under den här tiden vara 

högt och kostnaderna för att erhålla patent var betydande, vilket ledde till att flera 

mindre uppfinningar inte kunde skyddas.99 Det visade sig dock snart att många föremål 

som egentligen inte föll under tillämpningsområdet för lagen om Geschmackmuster

registrerades i mönsterregistret.100 Ett annat problem under den här tiden var att 

patentmyndigheterna var tvungna att befatta sig med ett omfattande antal 

patentansökningar i de patentklasser som man vardagligt brukade betrakta som klasser 

för ”små innovationer” (”kleine Neuerungen”).101 Samtidigt hade svaren i en enkät 1886 

påvisat att en del företag såg ett behov av skydd för uppfinningar, för vilka 

patentskyddet var för svårt, för dyrt och för tidskrävande.102 Den 1.6.1891 uppkom 

därför lagen om Gebrauchsmuster (GebrMG) med syfte att skydda små uppfinningar 

och fylla gapet mellan patentskydd och mönsterskydd. Dessutom skulle lagen medföra 

ett snabbt och billigt skydd för mindre innovationer av nyttokaraktär och samtidigt 

underlätta patentverkets börda beträffande värderingen av sådana uppfinningar.103

Lagen trädde ikraft den 1.10.1891. 

Huvuddragen hos den ursprungliga lagen var följande: Lagen från år 1891 innehöll inte 

begreppet ”uppfinning”. I stället föreskrev den skydd för ”modeller för arbetsredskap 

eller nyttoföremål eller delar därav, såvitt de genom en ny utformning, uppställning 

eller anordning skall tjäna ett visst arbets- eller användningsändamål” (§ 1 Abs. 1 

GebrMG 1891)104. Från den här formuleringen härledde man inom patentverket, inom 

rådande rättspraxis samt inom litteraturen en regel om att GebrMG endast kunde 

skydda föremål med konkret form.105 Detta ledde dock till att fasta konstruktioner 

                                                       
98 Goebel i Benkard 2006, 1 Vorbem. GebrMG. ROHGE 24, 109 – Peitschenkreisel.
99 Exempelvis Dalchow har anfört att kostnaderna för patent i Tyskland översteg kostnaderna i 
flera andra länder, och därför utgjorde patentskydd endast ett alternativ för uppfinningar som 
visade sig ekonomiskt värdefulla. Se Dalchow 1905, 247. „Während in den Vereinigten Staaten 
für die Schutzdauer von 17 Jahren eine Steuer von nur 240 M. zu entrichten ist, beträgt in 
Deutschland der Steuerbetrag bei nur 15 jähriger Schutzdauer 5300 M (in Belgien 1680, in 
England 1980, i Frankreich 1200, in Oesterreich 3366, in Ungarn 2414 M.).” Här kan det vara 
intressant att notera att exempelvis Breslauer år 1910 konstaterade att varje ingenjör och 
patentombud som har att göra med uppfinningar och värderingen av dessa, enkelt kunde 
bekräfta att absolut största delen av alla beviljade patent omfattade uppfinningar som avsåg små 
framsteg. Enligt honom utgjorde endast en liten del av alla patent stora framsteg från industrins 
sida. Breslauer 1910, 68. 
100 Goebel 2005, 139. 
101 Goebel 2005, 139. 
102 Goebel 2005, 18. 
103 Kraßer 1995, 953. 
104 Egen översättning. Den tyska formuleringen lydde: „Modelle von Arbeitsgerätschaften oder 
Gebrauchsgegenständen oder von Teilen derselben, insoweit sie dem Arbeits- oder 
Gebrauchszweck durch eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung dienen sollen.“ 
105  Kraßer 1995, 953. För en historisk överblick av kravet på Raumform, se Asendorf 1988, 83 ff. 
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såsom gator, broar och byggnader uteslöts från Gebrauchsmuster-skydd, eftersom de 

saknade den hanterlighet som förutsattes för arbetsredskap och nyttoföremål.106 Kravet 

på konkret form, Raumerfordernis, motiverades med att det var enklare att bedöma 

huruvida ett föremål var lämpligt för skydd samt att bestämma skyddets omfång ifall 

det hade en konkret form.107 Gebrauchsmuster-ansökningar underkastades nämligen 

endast en formell granskning utan materiell prövning. Eftersom patentverket inte 

utförde någon som helst granskning samtidigt som inget ogiltighetsförfarande direkt 

hos registreringsmyndigheterna fanns att tillgå, var det upp till domstolarna att 

bestämma hur olika modeller skulle skyddas.108 Lagen från år 1891 föreskrev även att 

sökanden skulle lämna in en modell av det föremål för vilket han ansökte om skydd (§ 

3). Tanken var att man med hjälp av modellen lätt kunde avgöra dess lämplighet för 

skydd. Den totala skyddstiden var sex år, uppdelad i två treårsperioder. 

Nyhetsbegreppet begränsades till publikationer och inhemsk användning.109

2.2.2. Revisionen år 1936 

Den tyska lagen reviderades år 1936. De huvudsakliga ändringarna var följande110: Man 

valde att stryka ordet ”modell” ur § 1. Detta innebar dock ingen ändring i sak. Det 

bestämdes även att en ansökan om Gebrauchsmuster-skydd måste innehålla ett 

skyddskrav för att skapa större klarhet beträffande skyddsobjektet. Istället för att 

föreskriva att sökanden måste lämna in en modell införde man krav på att en teckning 

skulle bifogas ansökan. Ifall sökanden så önskade kunde han även istället för 

teckningen lämna in en modell.111 Man införde möjligheten att yrka på ett 

Gebrauchsmusters ogiltighet vid registreringsmyndigheterna (patentverket). 

Patenträttens ogiltighetsförfarande fungerade här som förebild. Orsaken till att man 

införde denna ändring var att man ville skapa större rättssäkerhet samt göra 

förfarandet snabbare och billigare. Förutom dessa ändringar överförde man även vissa 

regler från patenträtten på Gebrauchsmuster-rätten samtidigt som man förklarade 

andra direkt tillämpliga. Här handlade det exempelvis om regeln om en 

Neuheitsschonfrist, hemlighållande av ansökan samt regler om prioritet.112

                                                       
106  Tronser 1991, 10. 
107  Se exempelvis Kraßer 1995, 954. 
108 Kraßer 1991, 621. 
109 Kraßer 1991, 630. 
110 För en mer detaljerad genomgång av ändringarna se exempelvis Kraßer 1991, 647 ff. 
111 Kraßer 1991, 647. 
112 Kraßer 1991, 648. 
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2.2.3. 1940-talet: kritik i litteraturen 

Under de år som följde efter revisionen framfördes en hel del kritik mot 

Gebrauchsmuster-skyddet. I början av 1940-talet diskuterade exempelvis von 

Knierem113 kring behovet och möjligheterna av att på ett europeiskt plan harmonisera 

de immateriella rättigheterna, och han tog även upp Gebrauchsmuster-skyddets 

framtid. von Knierem konstaterade att skyddet visserligen användes flitigt i Tyskland – 

enligt honom hade det under de senaste åren registrerats dubbelt så många 

Gebrauchsmuster som patent – dock kunde man även påvisa oönskade effekter. 

Förutom att konstatera att skyddet genom avsaknaden av en prövning ofta visade sig 

vara en besvikelse speciellt för oerfarna användare, påvisade han även andra 

angreppspunkter. Von Knierem uppmärksammade det faktum att föremål ofta 

registrerades som Gebrauchsmuster efter det att en patentansökan för samma 

uppfinning avslagits. Här noterade han att detta förfarande – för det mesta fullständigt 

oberättigat – begränsade allmänhetens rörelsefrihet.114 Dessutom konstaterade von 

Knierem att de områden för vilka Gebrauchsmuster-skyddet var ämnat, genom 

rättspraxis under årens lopp utvidgats på ett sätt som lagstiftaren aldrig hade avsett. 

Som exempel nämnde han en situation där någon kommit fram med ett nytt förfarande 

för framställning av ett syntetiskt material, utan att dock inneha de rätta 

anordningarna för att genom vidarebearbetning testa materialet. När denna sedan 

kontaktat lämpliga företag för att testa eventuella produkter hade det visat sig att dessa 

ofta låtit registrera självklara användningsområden och produkter i det nya materialet 

– exempelvis askkoppar, bläckhorn, reservoarpennor och dylikt. Detta svarade enligt 

von Knierem knappast mot lagstiftarens avsikter. Följaktligen ansåg von Knierem det 

vara påkallat att överväga huruvida man borde avskaffa Gebrauchsmuster-skyddet 

eller låta det existera vidare, samt huruvida man, ifall ett existensberättigande kunde 

påvisas, kunde införa vissa begränsningar för att motarbeta missbruk.115

Under slutet av 1940-talet anförde Linde116 att Gebrauchsmuster-skyddet inte 

uppkommit som något svar på ett akut behov hos industrin – snarare utgjorde 

skyddsformen ”en produkt av en besvärlig situation”. Knappt hade den nya 

mönsterlagen (Geschmackmustergesetz) trätt ikraft, så fattade Reichs-

Oberhandelsgericht beslutet att endast prydnadsmönster skulle omfattas av lagen. 

Eftersom man under den här tiden kunde skönja en tendens hos patentverket att höja 
                                                       
113 von Knierem 1941, 185 ff. 
114 von Knierem 1941, 190. 
115 von Knierem 1941, 190. 
116 Linde 1948, 24 ff. 
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anspråken på uppfinningskvalitet förblev ”små uppfinningar” utan skydd, varpå 

patentverket, enligt Linde, ”hamnade i knipa”. Resultatet blev att man skapade 

Gebrauchsmuster-skyddet som en ”avkomma” till mönsterskyddet. Linde framförde 

dock att en oprövad registrering av mönsterskydd kan rättfärdigas på två grunder: ur 

rättslig synpunkt genom att det fortfarande är fråga om upphovsrätt, ur praktisk 

synpunkt genom att berättigandet av dessa mönster – att tilltala en viss smak – genast 

kan skönjas av den som betraktar mönstret. Detta är däremot inte fallet med 

Gebrauchsmuster, vars berättigande härrör från nyhet och tekniskt framsteg, något 

som inte kan avgöras med blotta ögat av den som betraktar föremålet. Enligt Linde 

förutsätts det att man tar i bruk ett föremål för att man skall kunna avgöra om 

föremålet verkligen har dessa egenskaper. Linde hävdade att Gebrauchsmuster-rätten

aldrig hade kunnat rättfärdiga sitt existensbehov.117 Han konstaterade dessutom att 

Gebrauchsmuster-rättens korta skyddstid knappast möjliggjorde ett lönsamt 

utnyttjande av skyddet innan föremålet blev tillgängligt för konkurrenterna – således 

utgjorde skyddet snarare ett instrument för spekulation än ett instrument för skydd. 

Enligt Linde hade små företag egentligen ingen nytta av skyddet, eftersom redan det 

faktum att en produkt var skyddad som Gebrauchsmuster ledde till att uppfinningen 

”degraderades”. Den som trodde att han trots allt kunde göra några anspråk gällande 

skrämdes upp av invändningen att hans Gebrauchsmuster inte var prövat.118 Linde 

hävdade istället att Gebrauchsmuster-skyddet endast utgjorde ett minivapen för 

företag som var så kapitalintensiva att de inte behövde sky processer. Dessa företag 

kunde härmed anfalla konkurrenter, vilka inte gjorde sig besväret att kontrollera 

huruvida registreringen verkligen utgjorde ett hinder för dem. Linde konstaterade att 

Gebrauchsmuster-skyddet således ”förde en något äventyrlig tillvaro i den industriella 

                                                       
117 Linde 1948, 25. ”Bei den Geschmacksmustern läßt sich die prüfungslose Registrierung aus 
zweierlei Gründen rechtfertigen; rechtlich, weil es sich hierbei noch um Urheberrecht handelt, 
praktisch, weil diese Muster ihre Legitimation, auf den Geschmackssinn zu wirken, jedem 
Beschauer sofort nachweisen können. Hier entscheidet allein der Erfolg und selbst die 
richterliche Beurteilung kann daran nicht vorbeigehen. Aber wie ist es bei dem 
Gebrauchsmuster? Hierbei handelt es sich um ein gewerbliches Recht und über die 
Voraussetzungen zur rechtsgültigen Registrierung - Neuheit, technischer Fortschritt - 
entscheidet nicht das Auge des Beschauers, sondern erst die tatsächliche In-Gebrauchsnahme 
des Gegenstandes. Dafür ist aber wieder notwendig, daß man den Gegenstand zunächst 
geschäftlich ersteht, was wiederum ein Vertrauen, daß er seine Versprechungen, den 
Gebrauchszweck zu fördern, erfüllen wird, zur Voraussetzung hat. Ein solches Vertrauen kann 
aber nicht ein ungeprüftes Schutzrecht erwecken, wie das. bei einem patentierten Gegenstand 
der Fall ist.” 
118 Linde 1948, 25. „Seine Erfindung wurde schon dadurch, daß sie nur durch Gebrauchsmuster 
geschützt war, degradiert, und wenn er glaubte, trotzdem auf Grund des Nutzens, den diese 
Erfindung tatsächlich schaffte, Ansprüche stellen zu können, so wurde er mit dem Einwande 
eingeschüchtert, das Gebrauchsmuster sei nicht auf Neuheit geprüft und könne jederzeit 
umgestoßen werden, wodurch das dafür investierte Geld mit einem Schlage wertlos würde.” 
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teaterns sidogränder” och härmed även ”blev ett övningsfält för juridisk 

tolkningskonst”, vilket slutligen ledde till att gränserna mellan patenträtten och 

Gebrauchsmuster-rätten blev allt mer flummiga.119 Enligt Linde var det vanligt att 

kapitalkraftiga företag missbrukade Gebrauchsmuster-registreringar genom att spärra 

av alla tänkbara vägar till sina huvudverksamhetsområden utan att ha som avsikt att 

någonsin använda registreringarna i annat syfte. Dessa registreringsuppdrag gavs åt 

patentbyråer, vilka enligt Linde utförde sitt arbete med största noggrannhet. De låga 

registreringskostnaderna utgjorde här inget hinder, och konkurrenterna måste yrka på 

ogiltighet för varje enskild registrering. Efter reformen år 1936 skulle yrkanden på 

ogiltighet behandlas av registreringsmyndigheterna, och därför innebar 

ogiltighetsförfarandet knappt någon ekonomisk belastning för rättsinnehavarna. Linde 

anförde vidare, av egen erfarenhet, att yrkanden på ogiltighet och talan om intrång 

visat sig utgöra en ”av arbetsglada jurister gärna utnyttjad spelplats för dialektisk 

kasuistik”. Oaktat detta framställdes Gebrauchsmuster-skyddet precis som förut som 

”den lille mannens patent” samtidigt som det enligt Linde stod klart att ”dessa 

minivapen för kapitalistiskt territorialsäkrande i den samvetslösa konkurrensen urartat 

till lömska fällor”.120 Med denna argumentation ville Linde omkullkasta myten om att 

Gebrauchsmuster-skyddet skulle vara den lille uppfinnarens vapen och att skyddet 

således på denna grund skulle kunna rättfärdigas.121

Även Weidlich122 uttryckte i slutet av 1940-talet sina betänkligheter mot 

Gebrauchsmuster-skyddet, dock med något annorlunda angreppssätt. Han påpekade 

att en Gebrauchsmuster-registrering medför samma uteslutanderätt som ett patent och 

konstaterade att hans egna erfarenheter visat att ett Gebrauchsmuster sin 

                                                       
119 Linde 1948, 25. „So führte der Gebrauchsmusterschutz ein etwas abenteuerliches Dasein in 
den Nebengassen des industriellen Theaters und wurde auch zum Übungsfeld juristischer 
Auslegungskunst, die schließlich dazu führte, die Abgrenzungen gegenüber patentierbaren 
Erfindungen immer verschwommener zu gestalten, so daß schließlich auch Vorrichtungen, die 
Teile von komplizierten Maschinen waren, für sich als dem Gebrauchsmusterschutz zugängig 
erachtet wurden, wodurch wiederum die ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers vereitelt 
wurde, einen besonderen Schutz für einfache Arbeitsgeräte und Gebrauchsgegenstände zu 
schaffen.” 
120 Linde 1948, 25. „Für berufsfreudige Anwälte erwiesen sich die Gebrauchsmusterlöschungs- 
und Verletzungsklagen als gern ausgenutztes Feld für dialektische Kasuistik (ich spreche aus 
eigener Praxis und beruflicher Liebhaberei). In den populären Darstellungen wurde das 
Gebrauchsmuster aber nach wie vor als das unentbehrliche ‚kleine Patent’ des ‚kleinen Mannes’ 
beschrieben, obwohl es eigentlich allgemein offenbar war, daß im rücksichtslosen geschäftlichen 
Wettbewerb diese Kleinwaffen für großkapitalistische Gebietssicherungen inzwischen zu 
tückischen boobytraps 2 entartet waren.” 
121 Linde 1948, 26. Här kan det vara intressant att notera att Linde avslutningsvis konstaterar att 
ett Gebrauchsmuster-skydd inte längre behövs, eftersom det inte har någon plats i en 
planekonomi.
122 Weidlich 1948, 240 ff. 
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”underordnade ställning” till trots visat sig vara ett betydligt starkare vapen än ett 

patent, i och med att redan en liten skillnad räcker för att konkurrenterna inte skall 

kunna ogiltigförklara registreringen.123 Weidlich påpekade att man, beaktande det 

faktum att gränsen mellan Gebrauchsmuster-rätten och patenträtten suddats ut, kan 

fråga sig huruvida det praktiska behovet verkligen är så stort att man måste hålla fast 

vid skyddet. Weidlich gjorde även gällande att otaliga registreringar inom vissa 

branscher lett till tunga belastningar för konkurrenterna.124 Han uppmärksammade att 

Gebrauchsmuster-skyddet även kan leda till att de små företagarna, vilka 

skyddsformen skall gynna, tvärtom själva råkar in i konflikter eftersom de saknar 

kännedom om inom verksamhetsområdet existerande Gebrauchsmuster-rättigheter.125

Weidlich hänvisade således till den osäkerhet en oprövad rätt medför. Dessutom 

påpekade han nackdelarna med att skyddstiden är så kort (under denna tid endast sex 

år) ifall en uppfinning senare visar sig vara värdefull. Han ifrågasatte det 

ändamålsenliga med att bevilja ensamrätter åt uppfinningar som är i avsaknad av 

uppfinningshöjd och uppmärksammade att undanröjandet av dubbla rättigheter och 

den dualism som är förbunden med två nästan identiska skyddsformer skulle svara mot 

behovet att förenkla de immaterialrättsliga systemen.126 Weidlich anförde att 

målsättningen lägre kostnader och ett snabbare ikraftträdande även skulle kunna 

förverkligas inom ramarna för patentsystemet. Här föreslog han exempelvis lägre 

avgifter under de första levnadsåren för patent samt att skyddsverkningarna skulle 

träda ikraft redan vid offentliggörandet av ansökan. Avslutningsvis påpekade Weidlich 

att ett Gebrauchsmuster-system skulle vara överflödigt om motsvarande egenskaper 

kunde åstadkommas inom patenträtten. Ett separat skydd bestående av patentliknande 

monopolrättigheter för små nyheter skulle endast oberättigat belasta näringslivet.127

Den här kritiken väckte dock även motreaktioner. Angående det som framförts av 

Linde kontrade Faust med att dennes uppmålade bild av användningen av 

Gebrauchsmuster-systemet var alltför ensidig, även om han medgav att bilden delvis 

kunde överensstämma med verkligheten. Han menade dock å sin sida att det faktum 

                                                       
123 Weidlich 1948, 241. 
124 Weidlich 1948, 241. Här syftade Weidlich på att en Gebrauchsmuster-registrerings innehåll 
inte offentliggjordes; under den här tiden publicerades endast uppfinningens namn. 
125 Weidlich 1948, 241. 
126 Weidlich 1948, 241. „Daß es nötig und zweckmäßig ist, durch den G.M.-Schutz ein Monopol 
für Neuerungen ohne Erfindungshöhe zu gewähren, ist gerade bei der Richtung der neueren 
Rechtsprechung entschieden zu verneinen. Die Beseitigung der doppelten Schutzrechte und des 
ganzen Dualismus der jetzt fast identischen Schutzformen liegt im dringenden Interesse der 
Vereinfachung des gewerblichen Rechtsschutzes.” 
127 Weidlich 1948, 242. 
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att över tre miljoner Gebrauchsmuster registrerats måste tolkas så att skyddsformen är 

av praktisk betydelse för industrin. Han hänvisade även till sin egen erfarenhet och 

påpekade att ”även den lilla uppfinnaren då och då gjort, om inte avsevärd vinst, så 

åtminstone en nätt liten förtjänst, klart täckande kostnaderna för Gebrauchsmuster-

skyddet”.128 Detta samt det faktum att efterfrågan på Gebrauchsmuster-skydd stigit 

bland olika aktörer ansåg Faust tala emot att Gebrauchsmuster-skyddet skulle kunna 

betecknas som mer eller mindre värdelöst. Faust påpekade även att avgifterna för 

skyddet täckte en stor del av patentverkets kostnader. Vidare anförde Faust att 

småindustrin lägger stort värde på Gebrauchsmuster-skydd och härmed gärna skyddar 

mindre uppfinningar. Faust motsatte sig Lindes påstående om att en 

Gebrauchsmuster-registrering av en liten aktör inte skulle kunna göras gällande mot 

tredje man – är en rättsinnehavare övertygad om sin registrerings kvalitet, då låter han 

sig inte så enkelt övertygas om motsatsen.129 Faust tog även ställning till Lindes 

uttalande att man ofta inte kan avgöra huruvida det föremål en Gebrauchsmuster-

registrering avser uppfyller förutsättningarna för skydd förrän det tagits i bruk. Han 

hävdade att man beträffande många små uppfinningar tvärtom genast kan avgöra 

huruvida det är fråga om en klar förbättring. Beträffande storföretags eventuella 

missbruk av systemet hävdade Faust att detsamma kan antas gälla för patent.130

Avslutningsvis konstaterade Faust att förekomsten av ett Gebrauchsmuster-skydd även 

kunde ha en positiv inverkan på patentsystemet. Det tyska patentsystemet åtnjöt 

nämligen ett gott rykte tack vare sitt stränga prövningsförfarande och sitt krav på 

uppfinningshöjd, något som Faust ville bevara.131

2.2.4. Diskussioner under 1970-1980-talen 

År 1966 tillsatte ”Der Patentausschuss der Deutschen Vereinigung für gewerblichen 

Rechtsschutz und Urheberrecht” i samband med den då stundande patentreformen en 

arbetsgrupp för att utreda frågor kring den gällande Gebrauchsmuster-rättens framtid 

(Unterausschuss IV). Arbetsgruppen sammanträdde 13 gånger under en tidsperiod på 

12 år, varvid representanter från det tyska patentverket DPMA samt representanter 

                                                       
128 Faust 1948, 274. „Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung jedenfalls darauf hinweisen, daß 
doch hin und wieder auch kleine Erfinder aus Gebrauchsmustern wenn nicht erhebliche, so 
doch immerhin ganz nette Gewinne gezogen haben, die die Kosten des Gebrauchsmusters bei 
weitem übertrafen […]” 
129 Faust 1948, 275. 
130 Faust 1948, 275. 
131 Faust 1948, 275. 
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från patentdomstolen, Bundespatentgericht (BPatG), deltog.132 Under 1960- och 1980-

talen fördes följaktligen livliga diskussioner om Gebrauchsmuster-rättens framtid, 

varvid flera olika aspekter dryftades. Det visade sig att näringslivets erfarenheter av 

skyddsformen värderades rätt olika. Medan en del framförde att den osäkerhet som 

härrör från oprövade rättigheter var betungande i form av bristande överskådlighet och 

osäkerhet beträffande skyddsomfånget, anförde andra att behovet av ett snabbt 

ikraftträdande skydd snarare hade vuxit under senare tid. Även behovet av ett billigare 

skydd med kortare livstid ansågs ha blivit större och man poängterade 

Gebrauchsmuster-skyddets ”filtrerande funktion” för patentskyddet.133

En av de stora frågorna var huruvida kravet på konkret form, Raumerfordernis,

fortfarande var ändamålsenligt eller huruvida det borde avskaffas. Arbetsgruppen 

konstaterade dock här att en enkel överskådlig skyddsform som inte är prövad inte 

kan belastas med uppfinningar, vars hållbarhet och skyddsomfång är svåra att 

bedöma. Överskådligheten av oprövade registreringars innehåll konstaterades vara 

nödvändig såväl för offentligheten som för domstolen. Av denna orsak ansåg 

arbetsgruppen att det inte var ändamålsenligt att utsträcka Gebrauchsmuster-rättens 

skyddsobjekt till att omfatta alla de element som omfattas av patenträtten.134 De 

domare som under den här tiden var verksamma vid den senat i BPatG som handhade 

Gebrauchsmuster-ärenden konstaterade i ett ställningstagande till arbetsgruppens 

rapport att de var överens med denna linje.135 Här framförde Schlitzberger att 

rättspraxis alltid tolkat begreppet Raumform extensivt samt att rättspraxis genom att 

utvidga föremålet för Gebrauchsmuster-skydd136 påvisat möjligheter med skyddet som 

                                                       
132 En sammanfattning av resultaten presenteras av Pietzcker i GRUR. Se Pietzcker 1979, 29 ff. 
133 Pietzcker 1979, 30. 
134 Pietzcker 1979, 30; Angesichts der einem Gebrauchsmuster zugedachten Bedeutung als 
schnelles, preiswertes, aber kurzes "Patent" wurde die Möglichkeit erwogen, den Schutz des 
Gebrauchsmusters auf alle einem Patentschutz zugänglichen Gegenstände zu erstrecken. Dieser 
Gedanke konnte jedoch der Erwägung nicht standhalten, daß ein einfaches und übersichtliches, 
andererseits aber nicht geprüftes Schutzrecht nicht mit im Bestand und Schutzumfang unsicher 
einzuschätzenden Erfindungen belastet werden dürfe. Hierzu gehören grundsätzlich die 
Kategorien der Verfahren, der chemischen Stoffe und der elektrischen Schaltungen. Sowohl für 
die Öffentlichkeit als auch für den Verletzungsrichter sei die Überschaubarkeit des Inhalts 
registrierter Schutzrechte erforderlich. Der Unterausschuß neigte mit seiner überwiegenden 
Stimmenzahl dazu, die Raumform im Sinne der bisherigen BGH-Rechtsprechung als 
Voraussetzung für einen Gebrauchsmusterschutz beizubehalten. 
135 Se Schlitzberger et al. 1979, 193 ff. 
136 Schlitzberger et al. hänvisade bland annat till BGH GRUR 1979, 637 - Schokoladentafel där 
domstolen konstaterade att livsmedel under vissa omständigheter kunde erhålla 
Gebrauchsmuster-skydd; „Lebensmittel können insoweit als Gebrauchsmuster geschützt 
werden, als durch eine neue Formgebung ihre Handhabung erleichtert werden soll“. 
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ännu inte utnyttjats till fullo av industrin.137 Denna åsikt delas även senare av bland 

andra Trüstedt.138

En annan fråga som var föremål för ingående diskussion var ”uppfinningshöjden”. 

BGH hade fastslagit att uppfinningshöjd var en förutsättning för skydd, men att 

uppfinningshöjden för ett Gebrauchsmuster skulle vara lägre än uppfinningshöjden för 

patent.139 Arbetsgruppen anförde att uppfinningshöjd som förutsättning för 

Gebrauchsmuster-skydd kunde strykas med målsättningen att skapa en klar gräns 

mellan Gebrauchsmuster och patent. För detta nämnde man tre argument: För det 

första konstaterade arbetsgruppen att det rättspolitiska motivet för ett skydd inte 

längre hade så mycket att göra med ”belöning för en snilleblixt” utan snarare utgjorde 

ett incitament för ”bearbetandet av nya impulser”. För det andra anförde 

arbetsgruppen att svårigheter att avgränsa uppfinningshöjden leder till rättsosäkerhet 

och bristande precision. Som exempel nämnde man en situation där ett 

Gebrauchsmuster kunde ogiltigförklaras på grund av bristande uppfinningshöjd 

medan ett patent för samma uppfinning förblev ikraft. För det tredje konstaterade 

arbetsgruppen att kravet på uppfinningshöjd inte var historiskt motiverat, eftersom 

lagen inte innehöll begreppet uppfinning.140 Arbetsgruppens tankar avseende 

uppfinningshöjden väckte – inte helt överraskande – häftig kritik av domarna i 

BPatG141 och senare även av bland andra Trüstedt142.

Under 1980-talet argumenterade exempelvis Beier143 starkt för att kravet på Raumform

skulle avskaffas – enligt honom var kravet ingenting annat än en historisk relikt.144

Beiers uttalanden väckte motstånd och kritik av Fischer & Pietzcker. Beträffande Beiers 

påstående att kravet på Raumform skulle vara historiskt kontrade Fischer & Pietzcker 

med att även om inte alla av de ursprungliga lagmotiveringarna längre kunde anses 

hållbara, resulterade detta inte i att kravet på Raumform skulle vara föråldrat för en 

kortlivad och oprövad rättighet. Vidare framförde Fischer & Pietzcker att det inte 

                                                       
137 Schlitzberger et al. 1979, 194. 
138 Trüstedt 1980, 877 ff; ”An dem Raumformerfordernis ist kaum eine Änderung möglich, weil 
für das Registrierungsrecht eine Ausdehnung auf alle Erfindungsarten einschließlich von Stoff- 
und Verfahrensansprüchen mangels einer klärenden Prüfungsarbeit nicht in Betracht kommt.” 
(881). 
139 GRUR 1957, 271 – Unfall-Verhütungsschuh.
140 Pietzcker 1979, 31. 
141 Schlitzberger et al. 1979, 199 ff. 
142 Pietzcker 1980, 880 ff. 
143 Beier 1986, 1 ff. 
144 Även om Beier ville bli av med kravet på Raumform ansåg han dock att kemiska 
sammansättningar samt läkemedel, livsmedel och förfaranden för att framställa dessa borde 
uteslutas från skydd. 
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kunnat påvisas något intresse hos de berörda kretsarna att avskaffa kravet på 

Raumform. Det som enligt Fischer & Pietzcker däremot talade emot avskaffandet av 

kravet på Raumform var själva möjligheten att göra ett Gebrauchsmuster gällande mot 

tredje man, såväl utanför som i ett domstolsförfarande. I båda fallen var en 

begränsning av skyddet till ett konkret föremål av avgörande betydelse för att en tvist 

skulle få ett snabbt slut. Man måste enligt Fischer & Pietzcker utgå ifrån att 

Gebrauchsmuster-ansökningar ofta inte utarbetades och formulerades i samarbete 

med expertis på området. Fischer & Pietzcker konstaterade det vara ett faktum att 

Gebrauchsmuster-skydd ger enskilda näringsidkare samt små och medelstora företag 

möjligheten att för sina produkter erhålla ett skydd som är så enkelt att de inte behöver 

anlita professionell hjälp och därigenom undviker kostnader. Detta leder till att de 

skyddade produkterna ofta tydligare framgår av de teckningar sökanden lämnat in än 

av själva texten. Detta underlättande som endast är möjligt såvitt kravet på Raumform

bibehålls är viktigt såväl för en granskning av skyddsobjektet som för tredje part som 

eventuellt erhållit ett varningsbrev.145 Beaktande detta ansåg Fischer & Pietzcker kravet 

på Raumform vara av avgörande betydelse för att ett Gebrauchsmuster snabbt skall 

kunna göras gällande mot tredje man. 

2.2.5. Revisionen år 1986 

De lagändringar som slutligen genomfördes i och med revisionen år 1986 var 

följande146: Gebrauchsmuster-skyddet skulle utvidgas till att även omfatta kretsar 

(Schaltungen). Man införde en lista på fenomen som skulle uteslutas från 

Gebrauchsmuster-skydd. GebrMG anpassades till PatG beträffande ensamrätten 

genom att även indirekt intrång förbjöds. Man slopade fenomenet 

Gebrauchsmusterhilfsanmeldung och införde istället en möjlighet för sökanden att 

göra anspråk på ansökningsdatumet i en tidigare inlämnad patentansökan för samma 

uppfinning. Man införde inre prioritet även för Gebrauchsmuster. Man reglerade om 

ändring av ansökan. Man reglerade om delning av ansökan. Man införde möjligheten 

till prövning, Recherche, för att göra skyddsformen ”säkrare”, främst med tanke på små 

och medelstora företag och enskilda uppfinnare. Man föreskrev även att behörigheten 

att avgöra tvister uteslutande skulle ligga hos Landgericht-domstolarna. Kravet på 

                                                       
145 Vidare konstaterar Fischer & Pietzcker att man även måste beakta det faktum att rätten 
(Zivilkammer) endast består av juridisk expertis – till skillnad från fallet vid en patentprocess – 
och att denna måste förlita sig på sin egen tekniska kunskap. Anmärkning: efter revideringen 
1986 är Landgericht-domstolarna ansvariga för Gebrauchsmuster-tvister. 
146 BT-Ds. 10/3903, 1. 
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Raumform slopades inte. Målsättningen definierades som att ”anpassa lagen till den 

tyska patentlagen”, som några år tidigare i sin tur hade anpassats till den europeiska 

patentlagstiftningen,147 men även att ”beakta det intresse små och medelstora företag 

visat för skyddsformen”.148

2.2.6. Ikraftträdandet av das Produktpirateriegesetz år 1990 

Den senaste betydande revisionen ägde rum i början av 1990-talet i och med 

ikraftträdandet av das Produktpirateriegesetz (PrPG) den 7.3 1990, varvid kravet på 

konkret form avskaffades. Lagstiftaren konstaterade att Gebrauchsmuster-skydd bör 

vara tillgängligt för alla tekniska uppfinningar med undantag för 

förfarandeuppfinningar. Här noterades att även om Gebrauchsmuster-skyddet

ursprungligen var tänkt att skydda ”små uppfinningar” i gränslandet mellan patent 

och mönster, har skyddsformen utvecklats till en skyddsform som kompletterar 

patentskyddet. Således fanns det inte längre någon rättspolitisk grund för att begränsa 

skyddet till föremål med konkret form.149 Eftersom skyddsobjektet kom att närma sig 

patenträtten ansåg man det på sin plats att i lag reglera redan existerande praxis150 att 

skyddets omfång skall bestämmas av skyddskraven.151

2.3. Norden 

2.3.1. Inledning 

De nordiska länderna kännetecknas sedan långt tillbaka i tiden av en samnordisk 

immaterialrättstradition. Redan före den europeiska harmoniseringens genombrott 

rådde rättslikhet på bland andra patenträttens och mönsterrättens område. Behovet av 

skydd för mindre tekniska uppfinningar kom under den senare hälften av 1900-talet 

även upp till diskussion på ett nordiskt plan ett flertal gånger. De första diskussionerna 

fördes i samband med de nordiska mönsterskyddsutredningarna; senare togs ämnet 

separat upp under den så kallade nordiska bruksmönsterutredningen. 

                                                       
147 Strasbourgkonventionen 1963, EPC 1973.  
148 BT-Ds. 10/3903, 1. 
149 Begründung 1990, 197. 
150 Mes 2005, Rdn. 1 § 12a GebrMG. 
151 Begründung 1990, 200. 
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2.3.2. De nordiska mönsterskyddsutredningarna 

I sitt föredrag vid ett sammanträde med Svenska föreningen för industriellt rättsskydd 

och Svenska föreningen för upphovsmannarätt år 1956 tog Ljungman upp frågor kring 

mönsterskyddes framtid. Inledningsvis gjorde han följande distinktioner: 

Man brukar skilja mellan två olika typer av mönster, för vilka ett skydd kan bli aktuellt: 

prydnadsmönster, som avse ”smakens och skönhetssinnets tillfredsställande” och 

nyttighetsmönster, som åsyfta att vinna en viss teknisk effekt. […] Beträffande gruppen 

nyttighetsmönster bör en […] distinktion göras. Ett nyttighetsmönster kan utgöra en 

utföringsform av en uppfinningstanke, t.ex. en fönsterhake som medgiver effektivare tillslutning 

än vad som tidigare varit känt. Låter man nu ”mönsterskyddet” för denna fönsterhake omfatta 

icke bara den föreliggande utföringsformen utan varje anordning – t.ex. en 

tillslutningsmekanism för kylskåp – där samma uppfinningstanke utnyttjas, så har man att göra 

med vad tyskarna visserligen kallar ”Gebrauchsmusterschutz” men som snarare borde gå under 

namnet konstruktionsskydd. Det är m.a.o. fråga om ett slags patentskydd, låt vara att det 

vanligen meddelas mera summariskt och för kortare tid än de vanliga patenten. Om däremot 

mönsterskydd för fönsterhaken meddelas endast med tanke på den föreliggande 

utföringsformen, så att rättighetshavaren väl kan förbjuda tillverkning av hakar med samma eller 

liknande yttre form men däremot icke ingripa mot andra anordningar, som tillgodogöra sig det 

tekniska framsteget i konstruktionen, kan man tala om ett nyttighetsmönster i egentlig mening.

Givetvis går det alltid att med konstruktionsskyddet täcka hela området för ett 

nyttighetsmönster, men konstruktionsskyddet kommer tydligen att avse åtskilligt mera.152

Ljungman noterade att det såväl i Sverige som i de övriga nordiska länderna ibland 

höjts röster för att införa ett konstruktionsskydd av typen Gebrauchsmuster – han 

konstaterade dock att detta var en fråga som ”intimt sammanhänger med 

patentlagstiftningens reformering”, och därför ansåg han det inte ändamålsenligt att 

diskutera frågan under ifrågavarande möte.153

Under det IX NIR-mötet år 1956 hemställde man hos regeringarna i de nordiska 

länderna att omgående påbörja ett gemensamt utredningsarbete om behovet av skydd 

för mönster och modeller.154  Den svenska mönsterskyddsutredningen tillsattes år 1958 

och fick härmed i uppdrag att överväga behovet av ett särskilt mönsterskydd vid sidan 

av de skyddsmöjligheter upphovsrätten, patenträtten och känneteckensrätten gav. Man 

hänvisade för det första till konsumenternas ökade krav på att hantverks- och 

industriprodukter inte endast skulle vara ”tjänliga för sitt ändamål”, utan även ha en 

tilltalande form. Genom ett mönsterskydd som komplettering till upphovsrätten ville 
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44

man uppmuntra nyskapande inom den hantverksmässiga och den industriella 

formgivningen.155 För det andra konstaterade man att det även på den tekniska sidan 

fanns ett behov av en motsvarande komplettering till patentlagen. För det tredje 

hänvisade man till den år 1958 reviderade Pariskonventionen, som förpliktigade 

medlemsländerna att tillhandahålla mönsterskydd. Eftersom Sverige önskade biträda 

Lissabontexten, ansåg man det vara nödvändigt att införa en mönsterlagstiftning av 

mera generell karaktär.156 Man poängterade även vikten av en enhetlig lagstiftning på 

det nordiska planet, varvid Sverige och Finland måste närma sig de mer 

ändamålsenliga mönsterskyddssystem, som redan fanns i både Danmark och Norge.157

Den svenska mönsterskyddsutredningen tog särskilt upp frågan om skydd för mönster 

med praktiskt syfte. Den här typen av mönster gav man namnet nyttomönster, till 

skillnad från det redan förekommande begreppet prydnadsmönster. Man konstaterade 

att det förelåg ett klart behov av nyttomönsterskydd, och det i Sverige gällande kravet 

på prydnadskaraktär ansågs inte längre vara lämpligt.158 Utredningen konstaterade 

följande: 

Bakom många till synes enkla tekniska formlösningar kan ligga ett utvecklingsarbete som är 

förtjänt av stöd från samhällets sida utan att dock en ensamrätt av patentskyddets styrka och 

omfattning kan komma ifråga. Det förefaller då naturligt att vid sidan av patenträtten inrätta en 

smidig skyddsform med tanke på den omsorg och de investeringar, som nedlagts just på en viss 

tekniskt betingad varuutformning. För detta ändamål synes skydd för vad utredningen vill 

beteckna såsom nyttomönster vara påkallat.159

Beträffande risken för att mönsterhavarens ensamrätt kunde verka 

konkurrenshämmande eller leda till monopolprissättningar konstaterade utredningen 

att en sådan risk måste anses vara minimal. På grund av mönsterrättens karaktär av 

utseendeskydd finns det för konkurrenterna praktiskt taget alltid en möjlighet att förse 

sina varor med en lika bra eller bättre utformning.160 Även om ett nyttomönsterskydd 

lämnar ett visst utrymme för att det för tekniska uppfinningar söks mönsterskydd när 

lösningen av ett tekniskt problem ligger just i en speciell yttre utformning, erbjuder 

mönsterskyddet inte ett med patentsystemet jämförbart idéskydd. Man poängterade 

även här att man inte heller förespråkade ett liknande instrument som det tyska 

Gebrauchsmuster-systemet. Man framlade tvärtom såsom ett starkt skäl mot varje 

                                                       
155 SOU 1965:61, 60-61. 
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form av ensamrätt till enklare konstruktionsidéer, att man när det gäller en teknisk idé 

som ligger under patenterbarhetsgränsen, principiellt måste utgå ifrån att varje 

fackman på området är i stånd att åstadkomma samma sak. Samtidigt hävdade man att 

det skydd som enligt den planerade mönsterskyddslagen skulle tillkomma 

nyttomönster till viss del eliminerade behovet av skydd för Gebrauchsmuster.161

Även den finska Mönsterskyddskommittén konstaterade i sitt betänkande162 det vara 

ändamålsenligt att utsträcka mönsterskyddets verkningar till varans utseende, 

oberoende av huruvida formgivningen betvingats av estetiska eller praktiska 

synpunkter. Man noterade här att behovet av mönsterskydd torde vara störst för just 

bruksföremål. Enligt kommittén borde beaktas att sådana produkter tas fram med 

hänsyn till en viss praktisk funktion och att deras formgivning även bestäms av dessa 

aspekter. Beträffande utvecklingen av industriell formgivning poängterade kommittén 

det viktiga med att man inte på grund av en alltför snäv mönsterskyddslagstiftning styr 

formgivningen till att endast befatta sig med ytlig dekoration av bruksföremål, utan att 

man måste skapa förutsättningar för konstruktiv formgivning. Härvidlag måste även 

ekonomiska aspekter rörande ett föremåls användarduglighet och tillverkning ges 

tillräcklig uppmärksamhet. Följaktligen bör utvecklingen av formgivningen främjas 

både beträffande prydnadsmönster och beträffande nyttomönster genom att man i 

lagstiftningen bereder ett effektivt skydd mot plagiering.163 Den finska 

Mönsterskyddskommittén tog däremot i sitt betänkande inte direkt ställning till frågan 

om behovet av ett skydd motsvarande Tysklands Gebrauchsmuster. Utan att närmare 

redogöra för sin ståndpunkt konstaterade kommittén endast att de övriga nordiska 

ländernas kommittéer inte ansett det föreligga något behov av en skyddsform av typen 

Gebrauchsmuster.164 Danmark följde likaså denna linje; i det danska betänkandet till 

en mönsterlag konstaterade utredningen att föremål med tyngdpunkten vid det 

praktiska skall kunna erhålla mönsterskydd. Dock förelåg inget behov av ett 

bruksmönsterskydd.165

2.3.3. Mönsterlagarna i praxis 

Under de nya mönsterlagarnas första år blev det klart att vissa oklarheter beträffande 

lagarnas innehåll rådde både bland näringsidkare och bland patentombud. I och med 
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att mönsterskyddet utsträckte sig till att även omfatta nyttomönster, vilkas utformning 

var tekniskt funktionellt betingade, kom mönsterskydd att sökas även för olika typer av 

tekniska konstruktioner och uppfinningar. I flera fall lämnades ansökningar in för 

konstruktioner, för vilka patent inte hade beviljats. Syftet var att genom 

mönsterregistrering erhålla skydd även för den bakomliggande idén. Många 

småuppfinnare och patentombud ville inte inse skillnaden mellan det formskydd som 

mönsterskyddslagen erbjöd och det idéskydd som patentlagen medförde.166 Bland 

andra Claes Sandgren kritiserade under 1970-talet detta fenomen och påpekade att den 

väsentliga skillnaden mellan nyttomönster och patent låg just i det faktum att 

mönsterskyddet inte skyddar idén som sådan.167 Han poängterade att 

nyttomönsterskyddet vilar på antagandet att formen aldrig är förutsättningen för den 

tekniska idéns tillgodogörande. Sandgren förhöll sig för övrigt kritisk till ett införande 

av ett skydd för tekniska idéer som inte uppfyller det i patentlagen föreskrivna kravet 

på uppfinningshöjd, och han ansåg att dessa uppfinningar bör vara tillgängliga för 

allmänheten. Han fann att detta i viss mån kringgicks med hjälp av mönsterskyddet.

Under den XII Nordiska Patentombudskongressen i Vejle 3-5.9.1979 diskuterades 

huruvida mönsterlagen borde revideras, och man lyfte här fram det oreglerade området 

mellan mönsterskyddets och patentskyddets områden. Trots att mönsterlagen endast 

var avsedd att skydda yttre utformningar medan det funktionella skulle lämnas utanför, 

uppvisade registreringsstatistik att merparten av registreringarna gällde andra än rena 

prydnadsmönster eller sådana nyttomönster, där enbart särpräglad utformning skulle 

ha en avgörande betydelse. Statistiken toppades av varugrupper där huvudvikten låg på 

funktionella egenskaper. Under kongressen föreslogs i flera anföranden att man vid 

sidan av mönsterskydd och patentskydd borde överväga införandet av en skyddsform 

av typen Gebrauchsmuster. På så sätt ville man befria mönsterskyddssystemet från de 

fenomen som ursprungligen var främmande för mönsterskyddets område, samt från de 

problem som dåvarande brister i lagen gav upphov till.168 Som problem framfördes 

bland andra att en mönsterrättshavare var maktlös när konkurrenten kunde utnyttja 

hans idé genom att ändra på några från utseendesynpunkt väsentliga detaljer, 

samtidigt som funktionsprincipen hölls oförändrad. På detta sätt kom konkurrenten 

utom räckhåll för det skyddade mönstret. Ett centralt problem ansågs även vara den 

brist som uppstod av att det ofta inte var möjligt att erhålla tillräckligt med information 
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om skyddsobjektet. I de flesta fall bestämdes nämligen skyddsobjektet på basis av en 

eller två avbildningar av mönstret.169

Även vid den XIII Nordiska patentombudskongressen i Åbo 1982 konstaterades att 

mönsterrätten gav ett otillräckligt skydd för nyttomönster, samt att det förekom 

tekniska konstruktioner som inte kunde skyddas enligt gällande immaterialrättslig 

lagstiftning. Man rekommenderade därför en utredning av behovet och önskvärdheten 

av ett bruksmönsterskydd inom ramen för mönsterlagarna eller genom särskild 

lagstiftning.170 År 1985 skickade de fyra nordiska patentombudsföreningarna på basis 

av ett gemensamt beslut ut en enkät till industriföretag för att kartlägga deras 

eventuella intresse för en bruksmönsterlag. Resultaten i de olika länderna behandlades 

under den nordiska patentombudskongressen i Reykjavik i augusti 1985. Det visade sig 

att 72-75 % av företagen ställde sig positiva till ett införande av bruksmönsterskydd i 

respektive länder. 

2.3.4. Den samnordiska bruksmönsterutredningen 

Under det XIX NIR-mötet behandlades behovet av ett slags nordiskt 

bruksmönsterskydd närmare. Här konstaterade man inledningsvis att skyddsformen 

varken var väldefinierad eller enhetlig. I sitt inledande anförande tog Grundén upp 

följande frågor om syfte och utformning av en sådan lagstiftning: 1) Är ett supplerande 

skydd för patenterbara uppfinningar innan patent beviljas önskvärt? 2) Behövs en 

skyddsform för små tekniska innovationer vid sidan av patent och mönster? 3) Skall 

registreringssystemet vara snabbt och billigt eller grundligt och säkert? 4) Skall 

skyddsformen vara ett patentorienterat idéskydd baserat på skyddskrav eller ett 

mönsterorienterat skydd för utföringsformer baserat på bilder? 5) Är en nordisk 

lösning eller en internationell anpassning önskvärd?171

Ett argument för införandet av bruksmönsterskydd ansågs vara att det kunde 

komplettera patentsystemet. Som exempel använde man bland annat Tyskland, där 

Gebrauchsmuster-systemet vid den här tiden ansågs fungera som ett slags stödform för 

patentsystemet i och med att man kunde erhålla ett snabbare skydd i väntan på att 

patentansökan behandlades. I den nordiska debatten ansåg man däremot att problem 

inom patentsystemet inte stod att lösa genom att införa en separat skyddsform. Man 
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var rädd för risken att systemet då kunde bindas av andra hänsynstaganden än de som 

har med icke-patenterbara uppfinningar att göra.172 Det framfördes även att ett giltigt 

skydd för patenterbara uppfinningar svårligen kunde erhållas tidigare än vad som 

redan var fallet med patent. Eventuellt kunde det vara möjligt att försnabba 

patentverkets arbete i patentärenden genom att öka dess resurser och/eller minska 

dess arbetsbörda, exempelvis genom införandet av en så kallad uppskjuten granskning 

och prövning.173 Man ansåg därför att frågan om bruksmönsterskydd borde diskuteras 

utan sidoblickar på behovet av ett förbättrat skydd för patenterbara uppfinningar.174

Angående behovet av en skyddsform för ”små uppfinningar” hade man redan tidigare 

på många håll hävdat, att man beträffande en teknisk idé som ligger under 

patenterbarhetsgränsen måste utgå ifrån att varje fackman på området är i stånd att 

åstadkomma samma sak.175 I förarbetena till de nordiska patentlagarna föreskrev man 

till och med att kravet på uppfinningshöjd borde skärpas, och att uppfinningar som låg 

under denna gräns skulle vara tillgängliga för allmänheten.176 Ett skydd för sådana 

uppfinningar genom annan lagstiftning skulle rubba jämvikten.177 Att det historiskt sett 

förelåg ett behov av Gebrauchsmuster-skydd i Tyskland förklarade man med att landet 

under den här tiden hade ett betydligt strängare patentsystem med högre krav på 

uppfinningshöjd. I exempelvis Storbritannien där kravet på uppfinningshöjd var lägre, 

såg man inte heller något behov av skydd för bruksmönster. I samband med 

bruksmönsterutredningen konstaterades dock att kraven på uppfinningshöjd i de olika 

länderna numera jämnats ut som en följd av harmoniseringen på patenträttens 

område.178 Vidare ifrågasatte man att en uppdelning av uppfinningar i två kategorier 

med högre och lägre uppfinningshöjd och med längre och kortare skyddstid 

överhuvudtaget var eftersträvansvärd.179 Man noterade att vidareutvecklingen inom 

nya teknikområden riskerade att blockeras ifall patent skulle beviljas vid lägre 

uppfinningshöjd. Samtidigt konstaterade man däremot att det under 

patenterbarhetsnivån verkligen finns en kategori tekniska innovationer som utgör 
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resultat av skapande verksamhet och som också är värd att främja med hjälp av 

immaterialrättsligt skydd.180

Att frågan om behov av skydd för mindre uppfinningar väcktes på nytt hade mycket att 

göra med att rättsutvecklingen på mönsterskyddsområdet gav anledning att ifrågasätta 

att ett tillräckligt skydd för de tekniska skyddsbehoven verkligen hade uppnåtts. Man 

noterade att rättspraxis visserligen lagt betydelse vid det funktionellt nya i ett mönster 

ifall den tekniska skillnaden medfört en avsevärd utseendeskillnad.181 Däremot kunde 

man exempelvis konstatera att Regeringsrätten i Sverige avvisat mönsterskydd för 

sådan formgivning som helt varit betingad av användningsändamålet – något som dock 

kritiserats för att inte helt vara i linje med lagens förarbeten.182 Man anförde här att det 

är just skillnadens funktionsmässiga betydelse som är väsentlig för tekniskt betingad 

formgivning.183

I princip såg man tre olika sätt för hur man kunde skydda mindre tekniska 

innovationer:

1) med mönsterskydd genom att införa krav på teknisk beskrivning av 
uppfinningen,

2) med patentskydd genom att sänka kravet på uppfinningshöjd, 

3) med bruksmönsterskydd. 

Under mötet tog bland andra Pentti Hiltunen ställning till de olika alternativen.184 Att 

endast införa krav på teknisk beskrivning till mönsteransökan såg Hiltunen som 

besvärligt. Han kunde inte se hur en teknisk idé skulle kunna skyddas tillfredsställande 

om man inte i ansökan klart och entydigt definierade själva uppfinningsidén och 

konstaterade att även om beskrivningen underlättar förståelsen av den tekniska 

lösningen samt underlättar värderingen av hur uppfinningen skiljer sig från teknikens 

ståndpunkt, är den otillräcklig vid bedömningen av skyddsomfånget. Hiltunen 

påpekade att det även i patentärenden ofta förekommer tolkningssvårigheter, trots att 

man där har tillgång till patentkrav som definierar uppfinningen varvid stöd fås av 

                                                       
180 Grundén 1986, 450. 
181 Exempelvis NIR 1984, 110. 
182 Grundén 1986, 451. Se exempelvis Westring 1985, 209 ff. Westring konstaterade i en artikel 
att ”de rättstillämpande myndigheterna visat en obenägenhet att ge mönsterskydd, som enligt 
lagen skall ge ett rent ’utseendeskydd’, åt nyttomönster vars utseende primärt betingas av 
föremålets funktion”. 
183 Grundén 1986, 451. 
184 Hiltunen 1986, 455 ff. 
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beskrivningen. Inte heller en sänkning av kravet på uppfinningshöjd såg Hiltunen som 

en lösning. Han hänvisade till den finska bruksmönsterkommitténs enkät185, där även 

behovet av ett snabbare (67 %) och billigare (35 %) skydd gjordes gällande. För att detta 

skulle bli möjligt under patentlagen borde lagen ändras i riktning mot ett 

anmälningsförfarande, vilket industrin knappast skulle acceptera enligt Hiltunen. Han 

förespråkade sålunda införandet av en helt ny skyddsform, bruksmönster, som enligt 

honom bäst skulle svara mot de behov näringslivet påvisat i enkäten. En ändring av 

gällande patent- eller mönsterlag skulle endast försvaga eller fördunkla dessa.186

Hiltunen poängterade även att också en ansökan om bruksmönsterskydd borde 

genomgå samma procedur som en patentansökan beträffande granskning och 

prövning, och han konstaterade att han svårligen kunde tänka sig någon möjlighet att 

erhålla ett giltigt skydd för patenterbara uppfinningar snabbare än patent.187 Enligt en 

sammanställning utförd av den finska bruksmönsterkommittén, utgjorde 

anmälningsförfarandet det vanligaste förfarandet vid registrering av bruksmönster. 

Fördelen med detta system är att det omfattar en snabb och billig registrering. För att 

undvika dyra intrångsrättegångar förespråkade Hiltunen registrering efter formell 

granskning, varpå det när som helst under bruksmönstrets giltighet skulle vara möjligt 

för tredje man att göra invändning mot bruksmönstret, som då skulle granskas och 

prövas i normal ordning med besvärsmöjlighet till Besvärsavdelningen och Högsta 

Förvaltningsdomstolen. Förekomsten av ogiltighetsmål skulle i detta fall minska, 

eftersom invändning i de flesta fall ännu kunde göras när en konfliktsituation 

uppstår.188 Hiltunen såg det inte nödvändigt att inom bruksmönsterskyddet uppnå en 

lika god internationell harmonisering inom patenträtten.189

Diskussionen rörde sig trots allt i det stora hela mycket kring mönsterrätten och man 

ville rätta till problem som uppkommit genom brister i mönsterlagarna. Man kunde 

bland många deltagare utläsa en fortsatt önskan att behovsmässigt snarare röra sig på 

gränsområdet till mönsterrätten än på gränsområdet till patenträtten. Många tog även 

direkt avstånd från införandet av ett ”minipatent” av typen Tysklands 

Gebrauchsmuster.190 Deltagarna såg överlag skeptiskt på möjligheten till att erhålla ett 

skydd som skulle erhållas snabbare än patent men ändå vara hållbart. Trots detta sågs 

                                                       
185 Se bilaga till Handels- och industriministeriets kommittébetänkande 1986:48. 
186 Hiltunen 1986, 459.  
187 Hiltunen 1986, 458-459. 
188 Hiltunen 1986, 460. 
189 Hiltunen 1986, 461. 
190 Exempelvis Ryberg 1986b, 481. 
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ett behov av ett förbättrat rättsskydd för funktionella innovationer antingen inom 

ramen för gällande lagstiftning eller genom en ny skyddsform. Flera av deltagarna 

poängterade dock att en ny skyddsform inte nödvändigtvis var att föredra. Exempelvis 

Plesner191, Godenhielm192 och Raffnsøe193 var eniga om att fel i mönsterlagstiftningen 

borde rättas till i mönsterlagstiftningen, och fel i patentlagstiftningen borde rättas till i 

patentlagstiftningen. Levin poängterade nödvändigheten med att grunderna för ett 

nyttighetsmodellskydd noggrant övervägs. Hon konstaterade följande: 

Vad är det egentligen man vill skydda? Ett skydd för tekniska funktionella idéer… Är det 

verkligen ett immaterialrättsligt skydd i klassisk bemärkelse som önskas, eller är det ett skydd 

för nedlagda investeringar, eller är det kanske ett skydd som skall ge inspiration till framtida 

investeringar? Det är frågor som bör besvaras. Av den här förda diskussionen är det dessutom 

mycket svårt att få en bild av vad som skulle kunna utgöra kriterier för det eftersträvade 

bruksmönsterskyddet. Hur avgränsas exempelvis en ”uppfinningshöjd som ligger under 

patenterbarhetsnivån”?194

Levin betonade även det nödvändiga med att se över mönsterskyddet generellt istället 

för att endast förordna ett ställningstagande angående tekniska och funktionella 

mönster.195

Efter paneldebatten om bruksmönsterskydd konstaterades slutligen att det förelåg ett 

behov för ett förbättrat rättsskydd för funktionella innovationer antingen inom ramen 

för gällande lagstiftning eller genom en ny skyddsform, att tillämpningen av gällande 

regler inte hade svarat mot intentionerna med de då gällande mönsterlagarna samt att 

en utredning i Finland redan arbetade med frågan om ett bruksmönsterskydd.196 Mot 

bakgrund av det här hemställde mötet hos regeringarna i de nordiska länderna att 

frågan om skydd för funktionella innovationer skulle bli föremål för allsidig utredning i 

samtliga nordiska länder, och att denna utredning skulle bedrivas i nordiskt samarbete, 

varvid även den internationella utvecklingen på området skulle beaktas.197

                                                       
191 Plesner 1986, 476. 
192 Godenhielm 1986, 480-481. 
193 Raffnsøe 1986, 483. 
194 Levin 1986, 485. 
195 Levin 1986, 485. 
196 Thommessen 1986, 552. 
197 Thommessen 1986, 552. 
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2.4. Finland

Vid tidpunkten för den nordiska bruksmönsterutredningen hade man i Finland redan 

inlett egna utredningar för eventuellt införande av någon form av bruksmönsterskydd. 

Den Finska patentombudsföreningen hade redan i april år 1983 tagit kontakt med 

Handels- och industriministeriet och bett ministeriet utreda behovet av 

bruksmönsterlagstiftning i Finland. Föreningens önskemål grundade sig på att 

liknande lagstiftning hade visat sig användbar och flitigt utnyttjad i länder med 

liknande förhållanden som Finland. Handels- och industriministeriet vände sig i sin tur 

till Patent- och registerstyrelsen (PRS), som i ett utlåtande inte ansåg sig ha anledning 

att motsätta sig en sådan skyddsform, ifall näringslivet såg ett behov för den. För att 

närmare utreda i vilken mån olika berörda grupper inom näringslivet ansåg 

bruksmönsterskydd påkallat, skaffade sig patentverket utlåtanden från olika 

intresseorganisationer. Alla utom en ansåg denna skyddsform antingen behövlig eller 

värd närmare utredning. Patentverket föreslog sålunda att Handels- och 

industriministeriet skulle tillsätta en kommitté för att utreda behovet av 

bruksmönsterskydd och för att utarbeta ett lagförslag.198

År 1985 tillsatte Handels- och industriministeriet en kommission för att utreda behovet 

av bruksmönsterskydd i Finland. Kommissionen skulle utreda skyddsbehovet för 

sådana tekniska lösningar som inte täcktes av dåvarande industriella rättsskydd, främst 

patent- och mönsterskydd. Kommissionen sände ut ett frågeformulär till 168 

finländska företag inom olika verksamhetsområden.199 Av de 86 företag som svarade 

ansåg 77 % det vara önskvärt med bruksmönster. Svaren var inte beroende av 

verksamhetsområde, däremot var intresset hos storföretagen (mer än 500 anställda) 

mindre än hos företag med färre anställda. Av dem ställde sig endast 60 % positivt till 

införandet av bruksmönster medan motsvarande siffra för företag med under 50 

anställda var 86 %. Företag som under de senaste tio åren hade ansökt om patent i 

Finland eller annanstans hade en klart positivare inställning. 72 % av företagen 

meddelade att de marknadsförde produkter, vars tekniska lösningar inte kunde 

skyddas med mönsterskydd. Hälften av dessa hade ansökt om patent för sina 

produkter, som dock inte hade uppfyllt kravet på uppfinningshöjd. Detta faktum 

påverkade trots allt inte väsentligt företagens inställning till bruksmönsterskydd. Det 

viktigaste skälet (74 %) till införandet av bruksmönsterskydd visade sig vara behovet av 

                                                       
198 Kommittébetänkande 1986:48, 14. 
199 Frågeformuläret och svaren publicerades som bilaga till kommittébetänkande 1986:48. 
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skydd för uppfinningar som inte uppfyller patenterbarhetskravet uppfinningshöjd. En 

annan viktig grund (67 %) var behovet av ett snabbare skydd än patent. Det enda som 

egentligen talade mot införandet av bruksmönsterskydd visade sig vara den ökade 

övervakningsbörda som ett bruksmönstersystem skulle medföra. Denna inställning 

delades av 43 %. Endast 8 % ansåg dock att de gällande industriella skyddsformerna 

var tillräckliga och endast 13 % ansåg att en bruksmönsterlagstiftning skulle hämma 

den fria konkurrensen. Med stöd av detta, samt beaktande antagandet att en 

bruksmönsterlag skulle främja uppfinningsverksamhet och produktutveckling och 

minska anhopningen av patentansökningar vid patentverket, motiverade 

kommissionen behovet av att utveckla lagstiftningen angående industriellt rättsskydd 

genom införande av skydd för bruksmönster.200

Finlands lag om nyttighetsmodeller (800/91) trädde ikraft 1.1.1992. I RP 232/1990 

formulerades lagstiftningens målsättning liknande som i Tyskland. Under rubriken 

”mål” anförs följande: 

Lagstiftningens främsta mål är att ge skydd åt sådana uppfinningar som inte når upp till den 

uppfinningshöjd som krävs enligt den gällande patentlagstiftningen. Nyttighetsmodellen 

uppmuntrar främst småindustrin och den medelstora industrin samt enskilda uppfinnare att 

skydda sådana tekniska lösningar. Ansökningsförfarandet enligt den föreslagna lagen är enkelt 

och fordrar inga stora ekonomiska uppoffringar. Den nya formen av industriellt rättsskydd 

hindrar också att värdet av patentsystemet minskar genom skydd av småuppfinningar.201

I det inledande stycket under ”propositionens huvudsakliga innehåll” uppmärksammas 

även att nyttighetsmodellen ”likaså skyddar […] småuppfinningar och förbättringar av 

anordningar som i och för sig uppfyller villkoren för patentering men för vilka 

patentskyddet på grund av uppfinningens art eller föremålets korta livslängd är alltför 

långsamt och dyrt”.202

Den finska lagen om nyttighetsmodeller (nedan NML) grundade sig i stort sett på det 

tyska systemet. Trots att Finland uttryckligen använde Tyskland som modell lämnade 

man dock den utveckling som under de föregående åren skett fullständigt obeaktad. 

Orsaken till detta torde ha varit att man i Finland ville förenkla behandlingen vid 

                                                       
200 Kommissionen konstaterade visserligen att ett alternativ till en fristående lag kunde ha varit 
en ändring av nuvarande mönsterrättslag. Genom att komplettera en traditionell 
mönsterrättsansökan med en teknisk beskrivning, kunde man med mönsterrättsskydd även 
täcka en teknisk lösning eller en funktion. Efter att ha prövat de båda alternativen ansåg 
kommissionen dock att en skild lag för nyttighetsmodeller var att föredra. 
201 RP 232/1990, 1. 
202 RP 232/1990, 1. 
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patentverket.203 Den finska lagberedningen samarbetade inte heller med Danmark, 

som under den här tiden förberedde liknande lagstiftning. Detta ledde till att den finska 

lagen blev föremål för kritik genast vid ikraftträdandet. Exempelvis Feiring beklagade 

utformningen av Finlands lag och kallade den rent av ”efterbliven” i förhållande till 

Danmarks.204 Följden blev att lagen reviderades tre år senare och den nya lagen trädde 

ikraft 1.1.1996.205 De huvudsakliga ändringarna som genomfördes var följande: kravet 

på tredimensionell form slopades, skyddstiden förlängdes från åtta till tio år, möjlighet 

till teknisk granskning infördes, möjlighet till hemlighållande av ansökan i upp till 15 

månader infördes, flera skyddskrav tilläts i samma ansökan, möjlighet att avleda en 

nyttighetsmodellansökan från en patentansökan infördes, möjlighet att dela ansökan 

infördes och även indirekt intrång förbjöds. 

Den finska NML reviderades även år 2008. Lagändringarna trädde ikraft 1.12.2008.206

Målsättningen var att bringa innehållet i NML i ännu större överensstämmelse med 

innehållet i patentlagen, särskilt beaktande utvecklingen i internationella 

patenträttskonventioner samt dessas inverkan på patentlagen. Ett annat syfte bakom 

lagändringen angavs vara att den finska lagstiftningen skall anpassas till de länder som 

utgör jämförelseobjekt. Dessutom anförs i RP 56/2008 följande: 

Genom en effektivisering och revidering av nyttighetsmodellsystemet stöds företagsamheten och 

produktutvecklingen i Finland. Samtidigt påverkar man verksamhetsbetingelserna för de 

finländska företagen. Resultatet borde vara att nyttighetsmodellen är en ännu 

konkurrenskraftigare skyddsform vid sidan av andra immateriellrättsliga skyddsformer. Således 

kan företagen använda sig av den skyddsform som de anser vara bäst lämpade med tanke på det 

aktuella marknadsläget och sin affärsverksamhetsstrategi. Målen har särskild anknytning till 

verksamheten inom sektorn för små och medelstora företag eftersom typexemplet på ett företag 

som kommer att omfattas av lagen är ett litet företag eller en enskild uppfinnare. Målen borde 

kunna nås utan direkta inverkningar på kostnaderna för en nyttighetsmodell eller snabbheten av 

                                                       
203 Feiring 1992, 200. 
204 Feiring 1992, 200. 
205 Om ändringarna se Roitto 1996, 170 ff.  
206 På de nyttighetsmodellansökningar som är anhängiga vid tidpunkten för lagens 
ikraftträdande och på de nyttighetsmodellrätter som registrerats med anledning av 
ansökningarna samt på de nyttighetsmodellrätter som har registrerats innan denna lag träder 
ikraft tillämpas lagändringarna, om inte något annat följer av 3-5 mom. Enligt 3-5 mom. 
tillämpas bestämmelserna i 7a och 7b § på nyttighetsmodellansökningar som har ingivits eller 
anses ha blivit ingivna den dag då lagen träder ikraft eller därefter. Bestämmelserna i 17 § 2 
mom. tillämpas på de modellansökningar som har ingivits den dag då lagen träder ikraft eller 
därefter. Bestämmelserna i 26 § 1 mom. tillämpas på förnyelseavgifter som förfaller till 
betalning den dag då lagen träder ikraft eller därefter. 
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registreringsförfarandet. Dessa faktorer har en särskild betydelse för små och medelstora företag 

och deras verksamhetsbetingelser.207

Man kan således notera en strävan att allt mer bringa nyttighetsmodellskyddet 

närmare patentlagstiftningen samtidigt som skyddets betydelse för de små företagen 

betonas. 

2.5. Danmark 

I Danmark utfördes år 1985 en stickprovsundersökning som visade att merparten var 

för ett införande av ett brugsmodel-skydd. Mønsterloven från år 1966 hade inte kunnat 

täcka det praktiska skyddsbehovet. Önskan om skydd för brugsmodeller härrörde inte 

från någon speciell bransch eller något speciellt verksamhetsområde, utan industrin i 

det stora hela var av uppfattningen att det ämnesområde för vilket skydd kunde 

erhållas inte får vara för snävt.208 Lagförslaget tog sikte på tekniska alster som inte har 

den uppfinningshöjd som krävs för att kunna patenteras, men som innebär en lösning 

på ett tekniskt problem och därför inte kan skyddas ändamålsenligt med 

mönsterskydd. Brugsmodel-systemet skulle således på motsvarade sätt som i Tyskland 

och Finland fylla det tomrum som existerade mellan patent- och mönsterskydd och 

skapa ett snabbt och billigt skydd. Här poängterade den danska lagberedningen även 

att skyddet kan utgöra ett alternativ eller supplement till patent- och mönsterskydd.209

Den danska lagen om brugsmodeller (nedan BML) trädde ikraft i juli 1992.210

Ursprungligen eftersträvade man nordisk rättslikhet och det var meningen att lagen till 

sin utformning skulle likna den finska NML, men eftersom Finland inte hade beaktat 

de betydelsefulla lagändringar som under den här tiden pågick i Tyskland, föredrog 

Danmark att istället ta modell av den modernare GebrMG.211  BML innehöll även 

”bemyndigelser” till industriministeriet att fastställa närmare regler i form av 

bekendtgørelser. Bekendtgørelser har givits i samband med patentlagen och BML 

skulle läsas och tolkas i överensstämmelse med patentlagen. Tanken var att teori och 

praxis inom patenträtten skulle ge ledning vid användningen av brugsmodel-skydd till 

dess självständig praxis inom området utvecklats.212 Gällande lag fram till den 1.1.2007 

var LBK 367/9.6.1998 med ändringarna L 412/31.5.2000 och L 451/10.6.2003. Den 

                                                       
207 RP 56/2008, 6. 
208 Allmänna anmärkningar till Forslag til Lov om brugsmodeller m.v. 1991 LSF 119. 
209 Allmänna anmärkningar till Forslag til Lov om brugsmodeller m.v. 1991 LSF 119. 
210 Lov nr. 130 af 26. februar om brugsmodeller. 
211 Vingtoft 2003, 654. 
212 Roth & Holm Svendsen 1993, 241. 
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1.1.2007 trädde en reviderad BML ikraft och ersatte lagen från år 1998.213 Den tidigare 

lagen är dock fortfarande tillämplig på brugsmodeller som registrerats och 

ansökningar som inlämnats före detta datum (BML § 74 Stk. 3). Den nya BML §§ 55, 56 

och 58 trädde ikraft redan den 1.1.2006 (BML § 74 Stk. 2). Reglerna i BML §§ 66-68 

och reglerna och prövning av ansökan enligt BML § 50 gäller även för ansökningar och 

registreringar som skett före lagens ikraftträdande (BML § 74 Stk. 4). För att skilja 

mellan de olika lagarna använder jag mig av beteckningen BML 1998 beträffande 

lagregler som helt eller delvis har ändrats från och med 1.1.2007. Vid tillämpningen av 

BML skall även Bekendtgørelse om brugsmodelansøgningers og registrerede 

brugsmodellers behandling BKG 1605/8.12.2006 (härefter Reg.BKG) beaktas. 

Den ursprungliga lagen var en så kallad hänvisningslag till patentlagen.214 I den nya 

lagen har man önskat frångå detta – lagen hänvisar inte mer än nödvändigt till 

patentlagen utan innehåller materiella bestämmelser på alla områden. Man har 

eftersträvat att använda patentlagens ordalydelse även här för att skapa största möjliga 

parallellitet mellan de båda rättsområdena. Avsikten är att en tolkning av reglerna i 

BML skall ske med utgångspunkt i tolkningen av motsvarande regler i patentlagen.215

2.6. Sverige

I enlighet med ett direktiv av den 13 december 1989216 tillsattes i januari 1990 en 

utredning (bruksmönsterutredningen, Ju 1990:01) för att överväga behovet av ett 

immaterialrättsligt skydd för enklare tekniska idéer, och för att, om det visade sig vara 

lämpligt, presentera förslag till lagstiftning. En allmän översyn av ikraftvarande 

skyddsformer eftersträvades inte, utan tanken var att det befintliga skyddet skulle 

kompletteras med en ny fristående skyddsform. Efter en behandling 26.11.1990 

konstaterade utredningen dock att det inte förelåg något behov av 

bruksmönsterlagstiftning inom ramen för direktivet.217 Därför beslöt den att avsluta sitt 

arbete utan att framlägga något lagförslag. 

Den främsta orsaken visade sig vara att industrin ställde sig negativ till ett oprövat eller 

endast begränsat prövat skydd för mindre uppfinningar eller tekniska idéer. Industrin 

hävdade att en sådan skyddsform skulle skapa osäkerhet på marknaden och knappast 

                                                       
213 Om ändringarna se Schovsvo 2006, 489 ff. 
214 Schovsbo & Rosenmeier 2008, 324. 
215 Se allmän anmärkning 1.2 till Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1. 
216 Ju 1989:62. 
217 En kommentar till utredningen har presenterats av Levin 1991, 362 ff. 
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bli billigare än patent. Dessutom framhölls att skyddsbehovet för uppfinningar under 

patenterbarhetsnivån var mer eller mindre obefintligt i och med att 

patenterbarhetskraven väsentligen sjönk när Sveriges anslöt sig till EPO. Även 

uppfinnare och en del representanter för småindustrin delade denna uppfattning och 

de enda som ställde sig positiva till en bruksmönsterlagstiftning var patentombuden.218

I samband med utredningen har Levin även konstaterat att det intresse för ett 

införande av ett bruksmönsterskydd som vaknat under 1980-talet åtminstone i Sverige 

sannolikt delvis uppstått som en reaktion på det hot mot ombudsverksamheten som det 

europiska patentsystemet utgjorde.219 Vidare poängterade Levin att industristrukturen i 

Sverige är annorlunda än den i Danmark och Finland.220 Enligt henne bör 

utredningsdirektivet även ses mot bakgrund av förslaget om otillbörlig efterbildning 

(SOU 1987:1), varvid hon konstaterade att Sverige vid denna tidpunkt hade ett 

otillräckligt immaterialrättsligt skydd på detta område till skillnad från exempelvis 

Danmark och Norge. Under senare år har småföretagsdelegationen i en utredning 

(SOU 1997:186) föreslagit att ett enklare skydd för uppfinningar införs i Sverige. Någon 

lagstiftning existerar dock i dagens läge inte, inte heller torde det finnas planer på 

något sådant införande. 

2.7. EU:s misslyckade försök till harmonisering 

2.7.1. Bakgrund

Även på det europeiska planet har ansatser gjorts för att skapa ett enhetligt 

bruksmönsterskydd inom gemenskapen. I början av 1990-talet gav den Europeiska 

kommissionen das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo-institutet) i uppdrag att 

utföra en studie av den ekonomiska betydelsen av ett europeiskt bruksmönsterskydd.221

Vid ett symposium i november 1993 presenterade das Max-Planck-Institut für 

Geistiges Eigentum, Wettbwerbs- und Steuerrecht i München (Max-Planck-institutet) 

ett utkast till ett EG-direktivförslag,222 och vid samma tillfälle presenterades även 

resultaten av Ifo-studien. Ett harmoniseringsbehov ansågs föreligga eftersom flera 

                                                       
218 Levin 1991, 362. 
219 Levin 1991, 363. 
220 Levin 1991, 364. 
221 En sammanfattning av resultaten har publicerats i Ifo Schnelldienst, se Weitzel 1995, 9 ff. 
222 Den engelskspråkiga versionen finns publicerad i IIC 1994, 700 ff.; den tyskspråkiga i GRUR 
Int. 1994, 569 ff. Se Kern 1994a, 627 ff. för en redogörelse över mötet på engelska; Kern 1994b, 
549 ff. för en något mer detaljerad redogörelse på tyska.  
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europeiska länder infört någon form av bruksmönsterskydd – dock i olika 

utformningar. Olikheterna i lagstiftning ansågs inte motsvara kriterierna för en inre 

marknad utan konkurrenshinder.223 I diskussionerna kring ett bruksmönsterskydd för 

gemenskapen tog man speciellt fasta på de små företagens behov. I Max-Planck-

utkastet poängterade arbetsgruppen att det speciellt bland mindre företag finns ett 

behov av ett tekniskt innovationsskydd vid sidan av patentsystemet. Detta antagande 

baserade sig på ”flera olika omständigheter och erfarenheter”. Arbetsgruppen 

konstaterade att ett sådant skydd bör beakta de små och medelstora företagens 

situation, vilken exempelvis präglas av en ”svagare finansiell styrka” och ”mindre 

kunskap om immaterialrättsligt skydd för tekniska nyskapelser”.224 Samtidigt 

konstaterade man att ett bruksmönsterskydd bör erbjuda skydd för ”kortlivade och 

marknadsnära produkter”, varför skyddet även måste vara tillgängligt för uppfinningar, 

vilka inte uppvisar patenträttens uppfinningshöjd.225

2.7.2. Från grönbok till direktivförslag 

År 1995, presenterade kommissionen följaktligen en grönbok om bruksmodellskydd på 

den inre marknaden226, baserad på utkastet framlagt av Max-Planck-institutet och Ifo-

studien, och påbörjade härmed en omfattande samrådsrunda för att kunna utvärdera 

ändamålsenligheten med ett bruksmodellskydd på gemenskapsnivå. Kommissionen 

diskuterade flera olika möjligheter, bland annat föreslogs en tillnärmning av de 

nationella skyddssystemen samt införande av ett enhetligt bruksmodellskydd för hela 

EU. Det visade sig dock att majoriteten av de berörda parterna föredrog en 

tillnärmning av de nationella skyddssystemen, och därför lade kommissionen den 12 

december 1997 fram ett förslag till direktiv om tillnärmning av de rättsliga ordningarna 

för bruksmodellskydd för uppfinningar.227 På grundval av den Ekonomiska och sociala 

kommitténs yttrande till direktivförslaget den 27 maj 1998 samt Europaparlamentets 

resolution av den 12 mars 1999 lade kommissionen fram ännu ett ändrat förslag till 

direktiv den 25 juni 1999.228

Arbetet med förslaget stod dock stilla under flera år, eftersom det visade sig vara för 

svårt att nå enighet om de grundläggande frågorna i förslaget. De flesta 

                                                       
223 Diskussionsentwurf 1994, 570. 
224 Kern 1994b, 550. 
225 Kern 1994b, 550. 
226 COM (95) 370. 
227 KOM (97) 691. 
228 KOM (99) 309. 
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medlemsstaterna ansåg det dessutom vara av större vikt att införa ett 

gemenskapspatent. Mot bakgrund av slutsatserna från Europeiska råden i Lissabon och 

Feira uttryckte Europeiska rådet i Stockholm den 23 och 24 mars 2001 sin oro över 

bristen på framsteg beträffande såväl gemenskapspatentet som bruksmodellskyddet. 

Kommissionen ansåg det därför ändamålsenligt att aktualisera uppgifterna om 

inställningen till ett bruksmodellskydd för gemenskapen, och efter att ha fått stöd av 

rådet (inre marknaden) den 31 maj 2001 offentliggjorde kommissionen den 26 juli 

2001 ett samrådsdokument om konsekvenserna av ett bruksmodellskydd för 

gemenskapen inför en revidering av grönboken.229 De berörda uppmanades att lämna 

sina kommentarer senast den 30 november 2001. De viktigaste resultaten av samrådet 

framlades i en rapport i mars 2002.230

2.7.3. Resultaten från samrådsrundan 

Europeiska kommissionen mottog totalt 47 skriftliga kommentarer. Svaren kunde delas 

upp i två kategorier: nationella (33 bidrag) och multinationella, såsom 

yrkessammanslutningar eller branschorganisationer (14 bidrag). Intresset för samrådet 

varierade mellan medlemsstaterna. Tio svar kom från Storbritannien, fem från 

Frankrike, fyra från Tyskland och tre från Danmark. Kommissionen fick ingen 

kommentar alls från Belgien, Luxemburg eller Portugal. Man ansåg dock att 

uppgifterna borde analyseras med försiktighet, eftersom samrådet genomfördes på 

olika sätt i de olika medlemsstaterna. I vissa av dem hade de berörda uppmanats att 

lämna sina kommentarer direkt till kommissionen (vilket exempelvis verkade vara 

fallet i Storbritannien). Andra föredrog att låta ett organ ensamt samla in och 

vidarebefordra svaren till kommissionen (exempelvis Spanien och Sverige). Bidragen 

från multinationella organisationer innehöll yttranden från företag av mycket olika 

storlek: hantverkare, egenföretagare, små och medelstora företag samt storföretag. 

Vissa branschorganisationer hade dessutom särskilt belyst konsekvenserna av ett 

eventuellt bruksmodellskydd för gemenskapen i sin sektor (exempelvis läkemedels-, 

leksaks- och sportartikelsindustrierna).231

De flesta av de berörda, 36 stycken, var emot ett bruksmodellskydd för gemenskapen. 

Av dessa uppmanade majoriteten kommissionen att istället koncentrera sig på 

införandet av ett gemenskapspatent. Många var dessutom oroliga för att ett sådant 

                                                       
229 SEC (2001) 1307. 
230 Rapport om svaren på samrådet 2002. 
231 Rapport om svaren på samrådet 2002, 4. 
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skydd skulle konkurrera med patentsystemet utan att egentligen uppfylla de små och 

medelstora företagens behov. Enligt kritikerna skulle ansökningar om 

bruksmodellskydd ofta endast motiveras av skyddsbehov på lokal nivå.232 Av 

enkätsvaren framgick en stor oro för att skyddet kunde missbrukas. Flera respondenter 

hävdade att ett sådant skydd skulle kunna användas i strid med sitt syfte, eftersom 

storföretagen skulle kunna frestas att föra en ”aggressiv” politik och lämna in ett 

mycket stort antal ansökningar. Dessutom skulle ett sådant system kunna resultera i en 

förstärkning av den ställning som storföretagen från tredje land intar, särskilt 

amerikanska och japanska. Dessa skulle enkelt kunna använda sig av samma 

ansökningshandlingar som de använt för att registrera sina patentansökningar i USA. 

Detta skulle enligt respondenterna vara skadligt för alla de europeiska företagens 

konkurrenskraft, men det skulle få ”särskilt kännbara återverkningar för små och 

medelstora företag och europeiska uppfinnare”. I de flesta kommentarer underströks 

att ett bruksmodellskydd för gemenskapen snarare skulle vara till nackdel för mindre 

företag i stället för att främja dem. Bruksmodellskyddets största svaghet ansågs ligga i 

den juridiska osäkerhet som skulle skapas i och med att det inte skulle göras någon 

förprövning, att en forskningsrapport inte var obligatorisk och att det inte skulle göras 

någon genomgång av grundvillkoren (nyhet och uppfinningshöjd, där kraven oftast 

bedöms som för låga). Dessutom anfördes att bruksmodellskyddet skulle medföra 

ökade kostnader för företagen samt att ”riskanalysen och ökningen av tvister skulle 

lägga beslag på en stor del av företagens resurser, särskilt när det gäller små och 

medelstora företag som har begränsade resurser”. Följaktligen skulle de fördelar ett 

snabbt registreringsförfarande medför motverkas av de risker som är förbundna med 

osäkrare juridiska förhållanden. Den här åsikten delades även av svarande som i övrigt 

förhöll sig positivt till ett bruksmodellskydd.233

En minoritet uttalade sig dock för ett direktiv av det slag kommissionen förespråkade i 

sina förslag 1997 och 1999. De svarande som förhöll sig positiva kom från olika 

sektorer, och man kunde därför inte påstå att förespråkarna kom från en viss kategori. 

De positivt inställda ansåg att ett bruksmodellskydd kunde vara ett lämpligt 

komplement till patentsystemet, som endast i viss mån ansågs uppfylla en del företags 

behov – detta beträffade särskilt små och medelstora företag.234

                                                       
232 Rapport om svaren på samrådet 2002, 5. 
233 Rapport om svaren på samrådet 2002, 6. 
234 Rapport om svaren på samrådet 2002, 6. 
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Kommissionen ville även veta vilka delar av förslaget de berörda ansåg olämpliga, och 

vilka ändringar som i så fall skulle vara ändamålsenliga. Närmare en fjärdedel av de 

negativt inställda svarade inte på den här frågan. De flesta ansåg dock att skyddet inte 

är anpassat för de europeiska företagens behov oavsett hur det är utformat. De 

kommentarer som gavs beträffande ändringar varierade. Följande ändringar föreslogs 

dock av flera: kraven på nyhet och uppfinningshöjd skulle likna dem som gäller för 

patent, skyddet skulle gälla under en kortare tid, skyddet skulle begränsas till den 

beskrivna produkten, det vill säga ingen ekvivalensprincip, en förprövning skulle 

införas och skyddets räckvidd skulle ändras.235

I den sista frågan gavs de svarande möjlighet att skriva alla kommentarer de ansåg 

relevanta. Flera svarande påpekade att ett skydd av den här typen framför allt är 

intressant på nationell eller lokal nivå men inte på gemenskapsnivå. Vissa ansåg alltså 

att alla initiativ rörande bruksmodellskyddet på gemenskapsnivå borde stoppas och att 

kommissionens ansträngningar borde inriktas på införandet av gemenskapspatentet. 

Andra menade att arbetet med tillnärmningen av de nationella lagstiftningarna för 

bruksmodellskyddet borde tas upp igen. Somliga undrade vilka ekonomiska 

konsekvenser ett bruksmodellskydd för gemenskapen skulle få. Flera underströk 

dessutom att de var oroliga för att ett eventuellt bruksmodellskydd kunde bli ett hinder 

för det befintliga patentsystemet samt för utarbetandet av tekniska normer, särskilt när 

det gäller ny informations- och kommunikationsteknik.236 Kommissionen återtog sitt 

förslag år 2005.237

2.8. Aktuellare frågor: skall skyddet utsträckas till att omfatta 
förfaranden? 

Under senare år har diskussionerna kring nyttighetsmodellskyddet kretsat kring frågan 

huruvida skyddsobjektet borde motsvara patenträttens. Här handlar det främst om att 

utvidga skyddets tillämpningsområde till att även omfatta förfaranden, vilka numera i 

princip är den enda uppfinningstyp för vilken nyttighetsmodellskydd är direkt uteslutet 

(i Tyskland även bioteknologiska uppfinningar). Under flera år har många lobbat starkt 

för att det här undantaget inte längre är påkallat – samtidigt har industrin, främst 

läkemedelsindustrin, fortsatt förhålla sig mycket negativ till att öppna skyddet för 
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237 KOM (2005) 462, 10. 
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förfarandeuppfinningar. Här presenterar jag kort några av de synpunkter som 

framförts i diskussionen. 

I Tyskland uteslöt redan den första lagen om Gebrauchsmuster förfaranden från skydd. 

Den ursprungliga lagen av år 1891 erbjöd endast skydd för modeller för arbetsredskap 

och nyttoföremål, och i enlighet med detta lät sig förfaranden svårligen skyddas, 

eftersom de inte kunde konkretiseras i modellformat. I samband med diskussionerna 

kring huruvida kravet på Raumform borde slopas kom dock det ändamålsenliga med 

det här undantaget upp till förnyat övervägande. I slutet av 1980-talet tog exempelvis 

Fischer & Pietzcker uttryckligen avstånd från Gebrauchsmuster-skydd för förfaranden. 

Här påpekade de att varje förfarande, oberoende av om det är ett förfarande för 

framställning av ett kemiskt ämne eller inte, kan skildras på nya sätt genom en 

modifikation av en parameter i ett känt steg i ett förfarande. Bedömningen av ett 

sådant förfarandekravs rättmätiga substans kan endast ske efter en ingående teknisk 

granskning. Om man beviljade Gebrauchsmuster för förfaranden skulle det finnas en 

stor risk för att näringslivet konfronterades med ett stort antal rättigheter, vars 

befogenhet inte utan vidare kunde skönjas. Detta skulle enligt Fischer & Pietzcker leda 

till en orimlig belastning av konkurrenterna samt till att Gebrauchsmuster-skyddets 

värde sjönk.238 I slutet av 1980-talet argumenterade även Dörries239 å den kemiska 

industrins vägnar mot Gebrauchsmuster-skydd för kemiska förfaranden och kemiska 

sammansättningar. Enligt Dörries visade den kemiska industrin vid tidpunkten för 

Gebrauchsmuster-skyddets utformning inget intresse för Gebrauchsmuster-skydd för 

förfaranden – inte heller hade den nuvarande kemiska industrin någon önskan att 

införa ett sådant.240 Denna åsikt motiverade han enligt följande: 

förfarandeuppfinningar hör till den kategorin av kunskap som betecknas know-how.

Dessa är inte lämpliga för skydd eftersom man när det handlar om förfaranden inte kan 

”granska det man iakttar”.241 Användningen av know-how sker inom företagets fyra 

väggar och i regel framgår det inte av produkten – om produkten överhuvudtaget 

landar på marknaden istället för att vidareutvecklas – genom vilket förfarande den är 

framställd eller vilken know-how som ligger bakom den. Således faller 

Gebrauchsmuster-skydd för förfaranden på den grund att skyddet inte kan göras 
                                                       
238 Fischer & Pietzcker 1986, 209-210. 
239 Dörries 1987, 584 ff. 
240 Dörries ser ingen skillnad mellan storföretag och småföretag när det gäller intresset för 
Gebrauchsmuster-skydd; „Ich selbst habe noch nie von einer kleinen Firma gehört, dass sie 
Gebrauchszertifikate für kleine Verfahrenserfindungen brauchte, und ich sehe auch nicht, 
inwiefern die Interessenlage bei kleinen und großen Firmen anders sein sollte. Wenn jemand 
200 Rührkessel besitzt, ist das qualitativ nicht anders, als wenn er 2 hätte.“ 
241 „..deren Beachtung nicht überprüfbar ist.“ 
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gällande. Enligt Dörries kan detta omformuleras så att ingen är tvungen att beakta en 

rättighet som är ogiltig. Således torde det förefalla konkurrenterna lätt att finna 

grunder för att inte beakta störande Gebrauchsmuster. Om de inte vill låta saken bero 

med en hänvisning till allmän fackkunskap kan de låta granska skyddsföremålet och på 

så sätt med säkerhet finna material som stöder deras åsikt om att det 

Gebrauchsmuster-skyddade föremålet är en självklarhet för en fackman. Här gav 

Dörries även uttryck för sin oro över att det på lång sikt kunde komma att bli otydligt 

vad det i lagen föreskrivna skillnadskravet (erfinderischer Schritt) betyder för 

förfarandeuppfinningar.242 Dörries framhöll även att bevisfrågan är en viktig faktor att 

beakta. Vid ett befarat intrång kan det vara ytterst svårt att bevisa att tredje man 

verkligen begått intrång. Detsamma gäller för patentskyddade förfaranden. Således 

lönar det sig enligt Dörries att hemlighålla förfaranden även om de till och med kunde 

vara patenterbara, såvitt det föreligger en risk för att intrång är svåra att bevisa.243

Slutligen diskuterade Dörries kring arbetsrättsliga följdfrågor med Gebrauchsmuster-

skydd för förfaranden.244 Dessa väljer jag dock att inte ta upp här. 

Enligt Dörries skulle ett Gebrauchsmuster-skydd för förfarandeuppfinningar 

följaktligen utgöra ”förargelseväckande instrument som är besvärliga för 

konkurrenterna men inte stör dem nämnvärt”245 och han avslutar sitt inlägg med 

orden:

Lagstiftningen skall tjäna nationalekonomin. Med en nypa salt kan man säga som så, att var och 

en har de lagar han förtjänar. Den kemiska industrin måste ge uttryck för vad den vill. I annat 

fall föreligger det en risk för att lagstiftaren kommer att bestämma om regler som säkert är 

uppgjorda i bästa välvilja, men inte motsvarar den kemiska industrins önskemål.246

Dörries argumentation kritiserades något år senare av bland andra Bühling.247 Bühling 

ansåg att Dörries helt förbisåg de små och medelstora företagens och enskilda 

uppfinnares intresse av skydd för sina kemiska produkter. Enligt honom utgick Dörries 

felaktigt ifrån att varje sökande förfogar över de medel som förutsätts för patentskydd 

och därför fritt kan välja mellan patent eller Gebrauchsmuster. Dessutom förbisåg han 

                                                       
242 Dörries 1987, 587-588. 
243 Dörries 1987, 587. 
244 Dörries 1987, 587-588. 
245 „… ärgerniserregende Instrumente, die für den Wettbewerber lästig sind, ohne ihn nachhaltig 
zu stören.“ 
246 Dörries 1987, 590; „Die Gesetzgebung hat der Volkswirtschaft zu dienen. Cum grano kann 
man sagen: jeder hat die Gesetze, die er verdient. Die Chemie muss ihre Wünsche artikulieren. 
Tut sie es nicht, dann riskiert sie, dass der Gesetzgeber Regelungen trifft, die sicherlich gut 
gemeint sind, aber der Interessenlage der Chemie doch nicht entsprechen.“ 
247 Bühling 1988, 15 ff. 
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behovet av ett snabbt ikraftträdande skydd. Angående de grunder Dörries ansåg talade 

emot skydd för förfaranden, påpekade Bühling att ingen av dessa är specifik för den 

kemiska industrin. Slutligen förbisåg Dörries enligt Bühling det faktum att en 

Gebrauchsmuster-ansökan ofta kan vara första steget i en process att ansöka om 

patentskydd.248

I och med ikraftträdande av das Produktpirateriegesetz (PrPG) 7.3 1990 avskaffades 

kravet på konkret form i Tyskland, varigenom Raumform-debatten delvis kunde 

avslutas. Lagstiftaren valde dock att fortsättningsvis utesluta förfaranden från skydd. I 

”Die Begründung der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses” konstaterade man 

år 1990 att ”man måste dra gränserna för Gebrauchsmuster-skydd där det oprövade 

skyddet skulle äventyra rättssäkerheten och där skyddet på grund av sin ohållbarhet 

skulle vara meningslöst.” Enligt utredningen skulle den här gränsen överskridas om 

även förfaranden kunde skyddas som Gebrauchsmuster. Man ansåg att det faktum att 

tredje man inte på tillförlitligt vis skulle kunna pröva om ett registrerat, oprövat 

Gebrauchsmuster-skyddat förfarande i avsaknad av teckningar eller framställningar av 

kemiska formler överhuvudtaget är lämpligt för skydd skulle leda till betydande oro på 

markanden. Tredje man skulle även svårligen kunna avgöra skyddets verkliga omfång. 

Detta kunde inte försvaras, speciellt beaktande att det endast förelåg ett ringa intresse 

för skydd bland de berörda parterna.249

Huruvida förfaranden borde kunna skyddas som Gebrauchsmuster är dock fortfarande 

en omtvistad fråga. Nyare inslag i debatten har exempelvis presenterats av König250.

För det första hävdar König att Fischer & Pietzcker saknar bevis för sina antaganden 

om förfarandens icke-lämplighet för skydd. Enligt honom antar de helt enkelt att 

förfarandeuppfinningar innefattar en större komplexitet och således en lägre grad av 

urskiljbarhet, även om dessa kriterier enligt König inte är beroende av kategori utan 

uteslutande av föremålet. I motsats till Fischer & Pietzcker hävdar König att 

                                                       
248 Bühling 1988, 16. 
249 Se Begründung 1990, 197. „ Die Öffnung des Gebrauchsmusterschutzes sollte dort ihre 
Grenze haben, wo das ungeprüfte Schutzrecht Gebrauchsmuster die Rechtssicherheit erheblich 
gefährden würde und der Gebrauchsmusterschutz aufgrund seiner dann mangelnden 
Bestandskraft praktisch ins Leere ginge. Diese Grenze wäre nach Ansicht des Rechtsausschusses 
bei den Verfahrenserfindungen überschritten. Tatsächlich müssten eingetragene ungeprüfte 
Verfahrensgebrauchsmuster, die - wegen des Fehlens von Zeichnungen oder von Darstellungen 
chemischer Formeln - von Dritten in keiner Weise auch nur einigermaßen zuverlässig auf ihre 
Schutzfähigkeit und ihren Schutzumfang überprüft werden könnten, zu einer erheblichen 
Marktbeunruhigung führen, die insbesondere wegen des von den beteiligten Kreisen 
dargelegten mangelnden Bedürfnisses des Gebrauchsmusterschutzes für derartige Erfindungen 
nicht vertretbar wäre.“ Se även Tronser 1991, 13. 
250 König 2001, 948 ff. 
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beskrivningar av förfaranden snarare innefattar ett större mått av klarhet, eftersom det 

här handlar om en tidsmässigt indelad och således lätt skildrad följd av med varandra 

förbundna steg i ett förfarande. Därmed är man inte tvungen att språkligt beskriva en 

konkret anordning och ett tredimensionellt samverkande. Som svar på Fischers & 

Pietzckers resonemang angående småföretagares möjligheter och vilja att själva 

utforma sina ansökningar hävdar König att det inte bara är småföretag som har 

problem med utformningen av skyddskraven. Han fortsätter: ”(…) och skall de 

småföretag, för vilka skyddet ursprungligen är tänkt, nekas Gebrauchsmuster-skydd 

för förfarandeuppfinningar endast på den grund, att de har problem med 

formuleringen”?251 König ifrågasätter även Dörries tankegångar om att små 

förfarandeuppfinningar endast utgör en verksamhets know-how och undrar hur denna 

klassificering av förfarandeuppfinningar i sig kan vara likvärdig med bristande 

lämplighet för skydd.252 König ställer sig slutligen frågan varför alla de ”faror” som 

målas upp för Gebrauchsmuster-skydd för förfaranden inte förekommer vad gäller 

offentliggjorda men inte prövade patentansökningar. Oklart förblir enligt honom även 

varför en förfarandeuppfinning omskriven i (Gebrauchsmuster-) skyddskrav skulle 

äventyra rättssäkerheten, men inte samma förfarandeuppfinning omskriven i identiskt 

utformade patentkrav. König hävdar även att eftersom en Gebrauchsmuster-ansökan 

inte skiljer sig från en patentansökan, kan det inte vara avsaknaden av teckningar och 

beskrivningar av kemiska formler som gör det omöjligt för tredje person att bedöma 

huruvida ett förfarande är lämpat för skydd eller hur brett skyddsomfång ett 

Gebrauchsmuster-skyddat förfarande har. König föreslår att de riktlinjer presidenten 

för DPMA har befogenhet att ge kunde fungera som vägledning för hur en 

förfarandeuppfinning på mest ändamålsenliga sätt skall beskrivas såväl språkligt som 

grafiskt.253 Under senare år har exempelvis Quodbach anfört att man i praxis kan utläsa 

en tendens att tolka undantaget för förfaranden snävt, och att Gebrauchsmuster-

skyddet således håller på att utvidgas.254

I tyska lagtextkommentarer ifrågasätter exempelvis Loth att uteslutandet av skydd för 

förfaranden är förenligt med artikel 27 TRIPS, och han förespråkar en snäv tolkning av 

undantaget.255 Bühring framhåller dock att artikel 27 TRIPS inte förpliktigar till skydd 

av förfaranden, eftersom inte alla länder infört skyddsformen – dessutom uppfyller 

                                                       
251 König 2001, 950. 
252 König 2001, 950. 
253 König 2001, 952. 
254 Quodbach 2007, 362. 
255 Loth 2001, § 2 Rdn. 25. 
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Tyskland denna förpliktelse genom PatG. Bühring konstaterar även att TRIPS inte har 

direkt effekt i Tyskland.256

Avslutningsvis kan man notera att den tyska diskussionen inte präglas av någon 

enhetlig linje. Under 1960- och 1970-talen ansåg lagstiftaren att en enkel, överskådlig, 

oprövad skyddsform inte kan belastas med uppfinningar, vars hållbarhet och 

skyddsomfång är svåra att bedöma. Man poängterade betydelsen av överskådlighet av 

innehållet i oprövade registreringar både ur offentlighetens synvinkel och ur 

domstolens synvinkel. Detta fungerade således som argument mot att utsträcka 

Gebrauchsmuster-rättens skyddsobjekt till att omfatta hela patenträttens 

skyddsområde. Under 1980-talet förespråkades en öppnare linje, där man ville utvidga 

skyddsområdet men fortfarande utesluta vissa typer av produkter och förfaranden från 

skydd. Samtidigt argumenterade många kraftigt mot en sådan utvidgning. Under 

senare år har röster hörts för att helt öppna skyddsformen för alla typer av 

uppfinningar.

Det lämpliga med att öppna skyddet för förfarandeuppfinningar togs även upp i 

samband med diskussionerna kring ett gemensamt skydd för EU-länderna. I 

grönboken konstaterade kommissionen att uppfinningar som avser förfaranden är 

problematiska. ”Stora” förfarandeuppfinningar, det vill säga sådana som är 

patenterbara, har enligt kommissionen redan visat sig ha ett stort värde. I länder där 

uppfinningshöjden för bruksmönsterskydd motsvarar patenträttens uppfinningshöjd 

behöver man således inte ifrågasätta det lämpliga med att de även kan skyddas som 

bruksmönster.257 Kommissionen konstaterade däremot att små förfarandeuppfinningar 

hör till sådan teknisk kunskap som vanligtvis kallas ”know-how”. Den förbättring av 

produktionscyklers effektivitet som sker till dess det optimala förfarandet uppnås, är 

ofta resultatet av en serie av på varandra följande förfarandeuppfinningar. Dessutom är 

det svårt att i efterhand avgöra med vilket förfarande en produkt är framställd, vilket 

kan medföra problem i och med att det kan vara svårt för rättighetshavare att bevisa att 

intrång föreligger. Resultatet är att förfarandeuppfinningar ofta hemlighålls för att 

undvika imitation. Samtidigt konstaterade kommissionen det vara förståeligt att små 

företag eller enskilda uppfinnare kan ha ett visst intresse av att skydda 

                                                       
256 Bühring 2006, § 2 Rdn. 29.
257 COM (95) 370, 66. 
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förfarandeuppfinningar. I större företag kan utsikten av en belöning för de anställdas 

uppfinningar även uppmuntra till en större beredvillighet att vara innovativ.258

Argumentet att ansökningar eventuellt skulle lämnas in i blind förtröstan på 

bruksmönsterskyddet och att detta skulle leda till en ökning av plagiering, ansåg 

kommissionen vara föga övertygande. Vidare konstaterade kommissionen att Irland vid 

den här tidpunkten var det enda land, i vilket förfarandeuppfinningar med lägre 

uppfinningshöjd än patenträttens beviljades skydd. Denna möjlighet existerade dock 

endast ett par år, och därför fanns någon praktisk erfarenhet trots allt inte ännu 

tillgänglig.259 Slutligen konstaterade kommissionen att den som överväger att ansöka 

om skydd för ett förfarande med lägre uppfinningshöjd trots allt med stor sannolikhet 

väljer att även i framtiden hålla sin uppfinning hemlig. Avsaknaden av erfarenhet leder 

även till att det är svårt att avgöra vilken betydelse ett sådant skydd skulle få i 

praktiken.260 Mot bakgrund av detta konstaterade kommissionen att man inte kunde 

fatta något slutgiltigt beslut om huruvida förfarandeuppfinningar borde uteslutas från 

bruksmodellskydd.261 Kommissionen bad därför att intresserade parter skulle yttra sig i 

frågan.262 I de direktivförslag som senare framlades uteslöts kemiska eller 

farmaceutiska förfaranden från skydd, övriga förfaranden kunde däremot vara föremål 

för skydd.263

Även i Finland har nyttighetsmodellskydd för förfaranden diskuterats under senare år. 

År 1995 anförde den finländska AIPPI-gruppen att skyddet borde utsträckas till att 

även omfatta förfarandeuppfinningar.264 I samband med revisionen av lagstiftningen år 

2007 konstaterade lagberedningen däremot att en sådan utvidgning av skyddet inte är 

påkallad:

                                                       
258 COM (95) 370, 67. 
259 COM (95) 370, 67. 
260 COM (95) 370, 66-67. 
261 COM (95) 370, 66-67. 
262 COM (95) 370, xiii. Här kan man notera att Deutsche Vereinigung für gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht i ett ställningstagande av arbetsgruppen för patent och 
Gebrauchsmuster (Fachausschuss für Patent- und Gebrauchsmusterrecht) uttalade sig positivt 
till att även förfaranden borde kunna skyddas med nyttighetsmodellskydd: „Auch der Ausschluß 
von Verfahrenserfindungen und Stoffen ist heute nicht mehr gerechtfertigt. Der Ausschuß 
empfiehlt darüber hinaus angesichts der patentrechtlichen Entwicklung zum Schutz von 
Computerprogrammen den Schutz von Computersoftware in die Erwägungen einzubeziehen.“ 
Eingabe zur Europäschen Vereinheitlichung des Gebrauchsmusterschutzes - Grünbuch 
"Gebrauchsmusterschutz im Binnenmarkt" der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
vom 19. 7. 1995, GRUR 1996, 187. Enligt deras uttalande kan ett uteslutande av förfaranden och 
ämnen inte rättfärdigas. 
263 Se KOM (97) 961 artikel 4c och KOM (99) 309 artikel 1 och artikel 4c. 
264 AIPPI årsbok 1995/II, 51. 
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Vid bedömningen av behovet att utvidga tillämpningsområdet för nyttighetsmodellagen togs det 

nationella behovet som utgångspunkt. Å ena sidan har förfaranden som ett nytt sätt att skydda 

uppfinningar granskats särskilt ur de små och medelstora företagens synvinkel, å andra sidan 

har uppmärksamhet fästs vid ställningen för tredje part. Möjligheten att skydda förfaranden 

skulle på vissa företagssektorer komma till användning ifråga om smärre förbättringar som inte 

är patenterbara. Rättssäkerheten för tredje part och förutsebarheten hos systemet har dock 

ansetts tala för att läget bör kvarstå oförändrat. Det har ansetts att förfarandeskyddet inte för 

närvarande ger sådant mervärde som skulle kompensera riskerna med det. 

Ifråga om nyttighetsmodell är kravet på uppfinningshöjd inte lika högt som hos de uppfinningar 

som skall patenteras. När det gäller förfaranden kan det handla om ytterst små skillnader i 

uppfinningshöjd såsom temperaturväxlingar inom en viss kemisk process. Om det vore möjligt 

att genom nyttighetsmodell skydda ytterst små skillnader i förfarandena skulle detta kunna 

oskäligt försvåra den allmänna utvecklingen av branschen. Eftersom de materiella 

förutsättningarna ifråga om nyttighetsmodeller inte granskas före registreringen skulle 

införandet av förfarandeskydd kunna dessutom leda till en ökning av 

ogiltigförklaringsprocesserna. För det andra, för att nyttighetsmodellagen skulle vara förenlig 

med patentlagen, borde också bestämmelserna om bevisbörda ifråga om förfaranden vara 

enhetliga. När det gäller nyttighetsmodeller skulle läget bli särskilt problematiskt ur den 

påstådda intrångsgörarens synvinkel om bestämmelserna om den omvända bevisbördan skulle 

tillämpas på nyttighetsmodeller. Den påstådda intrångsgöraren skulle vara tvungen att bevisa att 

han eller hon inte har gjort intrång mot en nyttighetsmodell som skyddar ett förfarande som inte 

har granskats och vars detaljer i praktiken inte alltid kan analyseras. En sådan oklarhet 

beträffande omfattningen av förfarandeskyddet har ansetts onödigt försvåra konkurrenternas 

ställning. Vid bedömningen av lagens tillämpningsområde har dessutom uppmärksamhet fästs 

vid den nuvarande praxisen i Europeiska unionens medlemsstater. Förfarandeskyddet används 

sporadiskt och delvis enbart utgående från rättspraxis. Den kända rättspraxisen ifråga om den 

uppfinningshöjd som krävs av metoder är oenhetlig. I de länder där uppfinningar som består av 

förfaranden kan skyddas under de förutsättningar som anges i lag förekommer det skillnader i 

fråga om huvudprinciperna för den finska nyttighetsmodellagen. I Frankrike till exempel 

motsvarar de krav på uppfinningshöjd som ställs på nyttighetsmodeller kraven på patent medan 

det i Finland inte ställs lika höga krav beträffande nyttighetsmodellernas uppfinningshöjd. I 

Österrikeskallregistreringsmyndigheten automatiskt skriva en granskningsrapport medan 

Finland inte har infört någon liknande skyldighet.265

Avslutningsvis kan man notera följande: Ser man på argumenten mot 

nyttighetsmodellskydd för förfaranden kan man dela in dem i olika typer: 

1) Behovet. Det har framförts att det överhuvudtaget inte föreligger något behov av 

skydd för förfaranden. Denna diskussion verkar dock främst präglas av argument 

från den kemiska industrin sida. 

                                                       
265 RP 56/2008, 7-8. 



69

2) Rättssäkerheten i egenskap av överskådlighet. Bristande överskådlighet 

beträffande förfaranden motiveras såväl med det faktum att en stor del av de 

sökande formulerar sin ansökan själv, varefter kvaliteten på skyddskravs-

formuleringen blir lidande, som med det faktum att det beträffande förfarande-

uppfinningar är svårare att avgöra vad skyddet egentligen avser och omfattar, samt 

huruvida uppfinningen överhuvudtaget uppfyller förutsättningarna för skydd. 

3) Rättssäkerheten som en följd av möjligheten till en mindre ändring av ett steg i 

ett förfarande. Möjligheten att ändra på ett steg i ett förfarande gäller såväl för 

rättighetshavaren vid ett ogiltighetsförfarande som för tredje man i eftersträvan att 

undvika intrång. I teorin kan rättighetshavaren i all oändlighet undvika att hans 

registrering blir ogiltigförklarad genom att framlägga nya skyddskrav med mindre 

ändringar av förfarandet. Motsvarande kan en konkurrent (om man inte tillämpar 

ekvivalensläran) lätt undgå intrång genom att hävda att hans förfarande på någon 

viss punkt skiljer sig från det skyddade förfarandet. 

4) Lämpligheten. Små förfarandeuppfinningar hör till know-how inom branschen 

och är således inte lämpliga för skydd. 

De argument som däremot framförs av förespråkarna till förfarandeskydd är 

framförallt:

1) Argument beträffande lämpligheten. Det hävdas att ett Gebrauchsmuster-

skyddat förfarande inte skiljer sig från ett patentskyddat förfarande vad gäller 

ansökan och rättsverkningar – således äventyrar det inte rättsäkerheten i någon 

större grad på något plan.  

2) Rättviseargument. Varför skall ”små uppfinnare” inte kunna erhålla skydd för 

sina uppfinningar om de avser förfaranden? Varför skall de innovationer som avser 

förfaranden gå miste om de fördelar (Neuheitsschonfrist och möjligheten att avleda 

en ansökan från en patentansökan) Gebrauchsmuster-skyddet medför? 

Ovanstående argument måste analyseras och vägas mot varandra av sakkunniga för de 

olika kunskapsområdena. Man kan dock notera att vissa argument måste tillmätas en 

större vikt än andra. Rättviseargumenten ter sig i det här sammanhanget något svaga – 

de kan inte undgå att hamna i skuggan av diskussionen kring framför allt behovet och 

överskådligheten (rättssäkerheten). 
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2.9. Sammanfattande diskussion: Från mönsterrättens 
tillkortakommanden till patentliknande idéskydd 

Behovet av skydd för nyttighetsmodeller har motiverats med liknande argumentation, 

såväl inom den nordiska debatten om bruksmönsterskydd under 1980-talet som i 

Tyskland 100 år tidigare. Det ursprungliga behovet bakom en GebrMG låg främst i det 

faktum att endast prydnadsmönster kunde skyddas under dåvarande mönsterlag, vilket 

ledde till att ett stort område mellan mönsterrätten och patenträtten således förblev 

helt oskyddat. Genom GebrMG införde man en lag som i princip täckte hela detta 

område. I Norden kunde man ett halvt sekel senare påvisa liknande problem – här 

förespråkade man dock en annan lösning än den tyska och föredrog att istället för att 

skapa en helt ny lag innesluta vad man kallade ”nyttomönster” i mönsterrätten och 

därmed avstå från ett skilt skydd för uppfinningar med lägre uppfinningshöjd. Denna 

mönstervariant visade sig senare fungera bristfälligt, delvis eftersom 

registreringsmyndigheterna i praktiken visade sig vara ovilliga att bevilja skydd för 

formgivning som helt var betingad av användningsändamålet, och därför togs frågan 

upp till diskussion på nytt. Resultatet blev under 1990-talet Finlands lag om 

nyttighetsmodeller och Danmarks lag om brugsmodeller som båda erbjuder det 

tekniska idéskydd man inom mönsterlagsutredningarna velat avstå ifrån. Numera har 

skyddsformerna i Tyskland och i Finland och Danmark utvecklats till något som 

väsentligen påminner om patent. Ser man på lagstiftningens syftesformulering är 

länderna i det stora hela inne på samma linje: gemensamt för dem alla är att 

lagstiftningen skall erbjuda ett snabbt, billigt och enkelt skydd för små uppfinningar.

Behovet av ett alternativ till patent som är snabbt gäller alla användare överlag, medan 

förekomsten av ett billigt och enkelt skydd särskilt är avsett att uppmuntra små företag 

och enskilda näringsidkare att skydda sina innovationer. Behovet av skydd för mindre 

tekniska uppfinningar gäller även i princip alla företag, oberoende av storlek, men även 

detta anses ibland speciellt gynna de mindre företagen. 

Man kan notera att en av de stora frågorna kring skyddets utformning länge var 

huruvida skyddsformen borde ligga närmare mönsterrätten eller närmare patenträtten. 

Utvecklingen har dock gått i riktning mot patenträtten, vilket även uttryckligen 

betonats i lagmotiveringarna till senare lagändringar.266 Den här trenden har dock 

                                                       
266 Se exempelvis RP 56/2008, 1. Här anförs att utgångspunkten för ändringarna i likhet med 
tidigare lagändringar varit att de nya bestämmelserna i huvuddrag skall motsvara 
patentbestämmelserna samt att man i tillämpliga delar beaktat ändringar i den internationella 
patenträtten. 
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ifrågasatts och många har fortsatt att poängtera betydelsen av närheten till 

mönsterskyddets område. Redan år 1892 konstaterade exempelvis Schmid att gränsen 

mellan å ena sidan prydnadsmönster och Gebrauchsmuster och å andra sidan 

Gebrauchsmuster och patent var svårdragen.267  År 1914 beklagade Fischer 

Gebrauchsmuster-skyddets utveckling från skydd för funktionella utformningar till 

patentliknande uppfinningsskydd för den, enligt honom, fatala beteckningen 

småuppfinningar. Han konstaterade för det första att det inte kan ligga i industrins 

intresse att ha två parallella skydd med olika värderingsmått, för det andra att 

utvecklingen ledde till att det som lagen ursprungligen skulle skydda, det vill säga 

funktionella utformningar, förblev utan skydd. Eftersom Fischer ansåg det omöjligt att 

återgå till det skydd lagen ursprungligen var ägnad åt, förespråkade Fischer ett 

slopande av skyddsformen helt och hållet.268

År 1940 jämförde Theumner269 det tyska Gebrauchsmuster-skyddet med Österrikes 

mönsterlag, vilken även skyddade nyttomönster. Härvidlag konstaterade han att 80 % 

av de enligt denna lag registrerade mönstren uppvisade Gebrauchsmuster-karaktär.270

Theumner frågade sig vilken av de båda skyddsformerna som kunde anses mer 

ändamålsenlig och diskuterade huvudsakligen kring den uppfattning som utvecklats i 

rättspraxis och litteratur i Tyskland, att ett föremål för att kvalificera för 

Gebrauchsmuster-skydd förutom nyhet måste innefatta ett visst mått av tekniskt 

framsteg. Theumner konstaterade att frågan var viktig, eftersom svaret drar gränsen 

mellan patent- och Gebrauchsmuster-skydd. Theumner tog själv avstånd från tekniskt 

framsteg som förutsättning för Gebrauchsmuster-skydd och hävdade att ett sådant 

krav inte var förenligt med skyddsformens syfte. Han uttryckte tvärtom sina 

betänkligheter med att rycka bort Gebrauchsmuster-skyddet ur dess mönsterrättsliga 

kontext och utveckla det till ett permanent uppfinningsskydd vid sidan av 

patentskyddet. Att vid sidan av patentsystemet skapa en annan form av 

uppfinningsskydd, där skyddsföremålens lämplighet för skydd i form av 

uppfinningskaraktär och tekniskt framsteg endast prövades vid ett 

ogiltighetsförfarande, och som i allt annat skulle likna patent men med ett mindre men 

mer svårdefinierbart mått på tekniskt framsteg, låg enligt honom varken i allmänhetens 

eller i skyddsförespråkarnas intresse.271 Följaktligen poängterade han att ett 

                                                       
267 Schmid 1892, 115. 
268 Fischer 1914, 238-239. 
269 Theumner 1940, 237 ff. 
270 Theumner 1940, 237. 
271 Theumner 1940, 239. 
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Gebrauchsmuster-skydd, som förutsätter ett visst mått av tekniskt framsteg, medför att 

gränsdragningen mellan patent och Gebrauchsmuster förlorar i klarhet samt att små 

uppfinningar utan nyhetsprövning registreras som Gebrauchsmuster och härigenom 

bildar otaliga ”små patent”. Enligt Theumner står detta i strid med principen att 

uppfinningsskydd endast skall beviljas sådant som efter en sträng prövning visat sig 

vara nytt och framåtskridande.272 Även om Theumner framförde sina tankar för nästan 

70 år sedan är de fortfarande i högsta grad aktuella. 

Nyttighetsmodellrättens utveckling från att ursprungligen ha varit en slags avkomma 

till mönsterrätten till att utgöra ett patentliknande tekniskt idéskydd är fortfarande av 

viss betydelse idag. Flera mönsterrättsliga element har hängt med länge – exempelvis 

avskaffades kravet på konkret form först under 1990-talet. Skyddsformen har under 

årens lopp utvecklats till något helt annat än från början tänkt, och det ursprungliga 

syftet med den tyska lagstiftningen att skydda ”modeller för arbetsredskap och 

nyttoföremål” har hamnat i skymundan för det förmodade behovet av att skydda vad 

som faller under de populära begreppen ”små uppfinningar” och ”mindre 

innovationer”. Utvecklingen leder dock till att man kan ifrågasätta huruvida skyddets 

motiv fortfarande är försvarliga. I litteraturen har under senare år exempelvis Janis 

kritiserat skyddsformens utveckling. Han delar in nyttighetsmodellskydd i ”det 

klassiska nyttighetsmodellskyddet” under vilket han ordnar in det ursprungliga tyska 

Gebrauchsmuster-skyddet, och ett ”andra gradens patentsystem”, varmed han avser 

dagens kravbaserade skydd för tekniska uppfinningar med lägre uppfinningshöjd. Janis 

argumenterar för att behovet av ett andra gradens patentsystem inte kan motiveras 

med samma argument som har använts för att motivera det traditionella 

nyttighetsmodellskyddet.273

Även Goebel har under senare år på tyskt håll konstaterat att lagstiftaren trots 

lagändringar och kompletteringar inte har lyckats göra skyddsformens väsen tydligare 

– skyddsformen ligger fortfarande i ett slags spänningsområde mellan registreringsrätt 

och minipatent.274 Utvecklingen har lett till ett andra gradens patentsystem med flera 

vad Goebel kallar ”neuralgiska punkter”. Exempelvis förekommer 

definitionssvårigheter avseende det mått på tekniskt framsteg som förutsätts för skydd, 

vilket även leder till osäkerhet beträffande skyddets omfång. En annan känslig fråga 

kring det ändamålsenliga med nuvarande regim är registreringsförfarandet. Medan 

                                                       
272 Theumner 1940, 242. 
273 Janis 1999, 181. 
274 Goebel 1999, 834. 
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registrering utan nyhetsgranskning och prövning kan motiveras för någonting som rör 

sig på mönsterrättens område, kan man ifrågasätta samma förfarande för en 

skyddsform som motsvarar patentskydd. Förfarandet motiveras dock alltjämt med att 

det är en förutsättning för att skyddet skall fungera på avsett sätt – ett snabbt 

ikraftträdande av en förbudsrätt till låga kostnader. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att skyddsformen nyttighetsmodell sin långa 

utvecklingshistoria till trots fortfarande verkar söka sin plats bland de andra mer 

etablerade immaterialrättsliga skyddsformerna. Lagen revideras fortlöpande för att 

ytterligare anpassas till olika behov och utvecklingstrender. Utgående från de finska 

lagförarbetena kan man sluta sig till att skyddsformen har två huvudsakliga syften: den 

skall skydda sådana mindre tekniska uppfinningar som varken kan patenteras eller 

skyddas under mönsterrätten men samtidigt erbjuda ett alternativt skydd för sådana 

uppfinningar, för vilka patentskydd skulle vara för långsamt och för dyrt. Skyddets 

tillämpningsområde är således mycket brett. De behov skyddsformen skall anses 

tillgodose är av mycket olika karaktär samtidigt som någon klar prioritering eller 

rangordning av intressen inte verkar förekomma.275

                                                       
275 Visserligen konstateras i RP 232/1990 i punkt 1.1 att det primära syftet är att skydda sådana 
uppfinningar som inte kan erhålla patentskydd. Dock poängteras på andra ställen i 
propositionen att skyddet dels skall skydda mindre uppfinningar, dels fungera som alternativ till 
patentskydd i sådana fall där patent inte är eftersträvansvärt. 



74

3 LAGSTIFTNINGENS INNEHÅLL 

3.1. Inledning 

I det här kapitlet presenterar jag en översikt av innehållet i den tyska, finska och 

danska lagstiftningen om skydd för små uppfinningar och ser på hur målsättningarna 

har förverkligats i lagreglernas utformning. Jag går även igenom hur förslaget till ett 

europeiskt bruksmodellskydd var utformat. För att närmare belysa speciella drag eller 

problemområden behandlas även, där det är motiverat, motsvarande bestämmelser 

inom patenträtten. De aspekter som behandlas är följande: Inledningsvis redogör jag 

för skyddsobjektet, det vill säga de föremål som kan komma ifråga för skydd. Därefter 

går jag igenom lagreglerna om de materiella förutsättningarna för att skyddet skall vara 

giltigt, närmare bestämt nyhetskravet och skillnadskravet. Efter detta ser jag på själva 

registreringsförfarandet samt på hur möjligheten till senare granskning av en 

registrering och möjligheten att yrka på ogiltighet av en registrering utformats i de 

olika ländernas lagstiftning. Slutligen presenterar jag den rättsliga regleringen för 

bedömningen av skyddets omfång. Kapitlet är upplagt så att jag för de delfrågor som 

behandlas inledningsvis redogör för den tyska regeringen, därefter den finska och den 

danska. Slutligen redogör jag för hur motsvarande regler var utformade i 

kommissionens direktivförslag. Efter varje delkapitel följer en kort sammanfattande 

jämförelse. 

3.2. Skyddsobjektet 

3.2.1. Inledning 

Skyddsobjektet för Gebrauchsmuster-, nyttighetsmodell- och brugsmodel-rätt är 

överlag detsamma i alla tre länder. Skyddsformen erbjuder skydd för tekniska 

uppfinningar och utgör således ett tekniskt idéskydd. I det stora hela är det samma 

slags alster som kan skyddas som Gebrauchsmuster, nyttighetsmodell och brugsmodel

som kan erhålla patentskydd. Vissa skillnader förekommer dock fortfarande även om 

försök har gjorts att göra de båda skyddsformerna identiska härvidlag.276

                                                       
276 Flera röster har höjts för att skyddsobjektet borde vara detsamma inom nyttighetsmodell- 
och patenträtten. Se exempelvis den finländska AIPPI-gruppens  rapport i AIPPI 1995/II, Q 117, 
51.
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3.2.2. Tyskland 

3.2.2.1. §§ 1-2 GebrMG 

§ 1 GebrMG reglerar vad som kan skyddas som Gebrauchsmuster. Enligt lagregeln 

skyddas uppfinningar som är nya, som grundar sig på ett ”uppfinningsrikt steg”, 

erfinderischer Schritt 277, och som kan utnyttjas industriellt (§ 1 Abs. 1 GebrMG). § 1 

Abs. 2 GebrMG begränsar detta genom att föreskriva att följande inte skall anses utgöra 

en uppfinning: 1) upptäckter, vetenskapliga teorier och matematiska metoder, 2) 

estetisk formgivning, 3) planer, regler eller förfaranden för intellektuell verksamhet, 

spel eller affärsverksamhet samt program för dataanläggningar, 4) återgivande av 

information, 5) bioteknologiska uppfinningar. Undantagen gäller dock endast ifall 

skydd söks för något av fenomenen som sådant (§ 1 Abs. 3 GebrMG). Den här 

uppräkningen av fenomen som inte skall anses utgöra uppfinningar överfördes, med 

undantag från den femte punkten, direkt från § 1 Abs. 2-3 PatG i samband med 

revideringen av GebrMG år 1986. Precis som för PatG är listan inte fullständig utan 

lagen föreskriver helt enkelt att i synnerhet dessa skall uteslutas från skydd. ”Als 

Gegenstand eines Gebrauchsmusters im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere 

nicht angesehen: …” Eftersom praxis redan tidigare uteslutit ovanstående från 

Gebrauchsmuster-skydd innebar dock lagändringen ingen materiell ändring av 

gällande rätt.278 Uteslutna från skydd är för övrigt uppfinningar vars utnyttjande skulle 

strida mot allmän ordning och goda seder, växtsorter och djurraser samt förfaranden (§ 

2 GebrMG). 

3.2.2.2. Uppfinningsbegreppet 

Efter ikraftträdandet av PrPG motsvarar §§ 1-2 GebrMG i stort sett § 1 PatG. Precis som 

vid patentskydd erbjuder GebrMG endast skydd för tekniska uppfinningar – med 

begreppet teknisk uppfinning förstås detsamma som inom patenträtten.279  För att 

kunna erhålla skydd måste uppfinningen vara färdig, upprepbar och användbar.280 I 

sitt beslut i fallet Buchungsblatt281 har BGH med stöd av tidigare rättspraxis strävat 

efter att närmare bestämma gränserna för en teknisk uppfinning. En teknisk 
                                                       
277 För klarhets skull använder jag mig fortsättningsvis av den tyska benämningen 
erfinderischer Schritt i samband med GebrMG. 
278 BT 10/3903, 20. 
279 Goebel i Benkard 2006, § 1 GebrMG Rdn. 4. 
280 Goebel i Benkard 2006, § 1 GebrMG Rdn. 3. 
281 BGH GRUR 1975, 549 – Buchungsblatt.
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uppfinning förutsätter ”en viss insikt på det tekniska området”. Det krävs alltså att man

har använt ”tekniska medel” som ”lösning på ett tekniskt problem” för att ”uppnå ett 

tekniskt mål”.282 Den verkan uppfinningen eftersträvar måste däremot inte vara av 

teknisk natur.283 Det område som förstås under begreppet teknisk uppfinning är 

således varken smalare eller bredare än inom patenträtten. Däremot utesluts fler typer 

av uppfinningar från Gebrauchsmuster-skydd än från patentskydd.284

3.2.2.3. Bioteknologiska uppfinningar 

En betydelsefull skillnad mellan PatG och GebrMG är att den senare inte skyddar 

bioteknologiska uppfinningar. Vid implementeringen av direktivet för bioteknik285

införde man PatG § 1 Abs. 2, som föreskriver att även uppfinningar som innehåller eller 

består av biologiskt material under vissa förutsättningar kan utgöra patenterbara 

uppfinningar.286 För GebrMG medförde implementeringen av direktivet däremot 

införandet av § 1 Abs. 2 Nr. 5, som föreskriver att bioteknologiska uppfinningar inte

kan erhålla Gebrauchsmuster-skydd. Beslutet att konsekvent utesluta dessa 

uppfinningar från skydd grundar sig på lagens karaktär av registreringsrätt. Eftersom 

ingen materiell prövning utförs vid registreringsstadiet anses skyddet inte vara lämpligt 

för bioteknologiska uppfinningar.287

3.2.2.4. Förfaranden

Förfaranden uteslutna i sig. En annan väsentlig skillnad mellan patentskydd och 

Gebrauchsmuster-skydd är att § 2 Nr. 3 GebrMG i motsats till PatG utesluter 

förfaranden från skydd. 

Mittelbarer Verfahrensschutz. Viss möjlighet till skydd består trots allt genom så kallat 

indirekt förfarandeskydd, mittelbarer Verfahrensschutz. En ny produkt som framställs 

eller förbättras genom ett visst förfarande kan på normalt sätt beviljas 

                                                       
282 Se även BGH GRUR 1958, 602 – Wettschein: „eine Anweisung, mit bestimmten technischen 
Mitteln zur Lösung einer technischen Aufgabe ein technisches Ergebnis zu erzielen”. 
283 BGH GRUR 1975, 549 – Buchungsblatt.
284  Busse et al. 2002, 1551 (5). 
285 KOM (98) 44. 
286 Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein 
Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein 
Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es 
verwendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen 
Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann 
Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war. 
287 Mes 2005, § 1 Rdn. 5. 
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Gebrauchsmuster-skydd. Leder produktionsförfarandet alltid till att samma produkt 

eller ämne framställs, då skyddas även förfarandet indirekt genom produktskyddet. 

Däremot är situationen en annan om uppfinningen gäller en förbättring av själva 

produktionsförfarandet, exempelvis om uppfinningen endast leder till billigare 

produktionskostnader eller förenklad produktion utan att produkten i sig ändras – här 

föreligger ingen möjlighet till skydd.288

Product-by-process-krav. Även om förfaranden är uteslutna från Gebrauchsmuster-

skydd innebär detta inte att hänvisningar till ett förfarande inte skulle kunna 

förekomma i beskrivningen av en uppfinning eller i skyddskraven. Product-by-process-

krav är fortfarande möjliga, det vill säga skyddskrav där uppfinningen karakteriseras på 

basis av vissa kännetecken hos produktionsförfarandet, exempelvis angivna 

beståndsdelar och behandlingen av dessa.289 Efter det att kravet på tredimensionell 

form slopades kan kemiska substanser skyddas som Gebrauchsmuster, även om de 

definieras genom det förfarande de framställts med.290

Användning av kända substanser. Enligt BGH kan även nya användningar av kända 

substanser skyddas med Gebrauchsmuster. I fallet ”Arzneimittelgebrauchsmuster”291

fastslog domstolen rätt överraskande, att § 2 Nr. 3 GebrMG inte utesluter användning 

av kända substanser för en ny medicinsk indikation från skydd. Sökanden hade här 

lämnat in en ansökan med benämningen ”Farmakologiskt verksam substans för 

behandling av arteriosklerossjukdomar”, där det första skyddskravet lyder: 

”Användning av Serin/Theronin-Proteinphosphatase-Inhibitorer för ett läkemedel för 

terapeutisk och preventiv behandling av arteriosklerossjukdomar”. Skyddskraven 10 

och 11 avser användningen av ett närmare angivet läkemedel enligt det första 

skyddskravet med minst en ytterligare farmakologiskt verksam substans (skyddskrav 9) 

och ytterligare en sådan substans ur en bestämd grupp substanser (skyddskrav 10) för 

behandling av bestämda sjukdomar. DPMA hade avslagit ansökan med motiveringen 

att den avser ett sådant förfarande som är uteslutet från skydd i enlighet med § 2 Nr. 3 

GebrMG. Även BPatG avslog sökandens besvär i sitt beslut292, eftersom den ansåg att 

ansökan avsåg typiska förfarandeskyddskrav, vilka klart är uteslutna från skydd.  

Sökanden ville genom ett visst förfarande göra en känd produkt ämnad för en ny 

                                                       
288 Tronser 1991, 13. 
289 Tronser 1991, 14; Goebel i Benkard 2006, § 1 Rdn. 10. 
290 Krieger 1996, 354. 
291 BGH GRUR 2006, 135 – Arzneimittelgebrauchsmuster.
292 Mitt. 2004, 266. 



78

användning. Enligt BPatG utgör typiska skyddskrav för medicinsk användning 

förfarandeskyddskrav. 

BGH fastslog däremot i sitt beslut att föremålet för det första skyddskravet inte avser 

ett förfarande i enlighet med § 2 Nr. 3 GebrMG. Domstolen konstaterade nämligen här 

att det begrepp som används i lagregeln motsvarar den traditionella definitionen av 

förfaranden som gäller för de tekniska skyddsrättigheterna inom det industriella 

rättsskyddet, och den utesluter framförallt arbets- och produktionsförfaranden från 

skydd (Signalfolge)293. I det här fallet handlar det inte om något av dessa. Föremålet för 

skyddskravet angående användningen enligt skyddskrav 1 är snarare lämpligheten hos 

en känd substans att användas för ett bestämt medicinskt ändamål och sålunda själva 

egenskapen hos substansen. Sålunda karakteriseras föremålet för skyddskravet genom 

ett visst ämne i en viss användning. (Abgasreinigungsvorrichtung)294. BHG hänvisade 

även i sitt beslut till avskaffandet av kravet på tredimensionell form, varigenom även 

gestaltlösa ämnen och blandningar så som läkemedel skall kunna erhålla 

Gebrauchsmuster-skydd. En grund för att nya läkemedel eller kända substanser, vars 

verkan som läkemedel uppdagats genom ett erfinderischer Schritt, skulle behandlas 

annorlunda föreligger enligt domstolen inte. 

Den här uppfattningen har dock redan företrätts i litteraturen av bland andra 

Krieger.295 Han har konstaterat att Gebrauchsmuster-skydd även torde kunna erhållas 

för användningsuppfinningar. Enligt honom förutsätts det inte heller att ämnet, om det 

som sådant hör till teknikens ståndpunkt, ändras för att passa det nya ändamålet. 

Enligt en analog tolkning av PatG (Hydropyridin)296 skall ett redan känt läkemedel 

hunna erhålla Gebrauchsmuster-skydd för den andra medicinska indikationen.297

3.2.3. Finland

Enligt den ursprungliga lagen kunde endast föremål som hade konkret form eller 

konstruktion registreras som nyttighetsmodeller – uteslutna från skydd var sålunda 

förfaranden, kemiska föreningar, näringsämnen och läkemedel. Även produkter från 

den kemiska industrin såsom tvättpulver och tandkräm uteslöts från skydd. 

Motiveringen till detta var att det inte ansågs ändamålsenligt att skydda sådana 

                                                       
293 BGH GRUR 2004, 495 – Signalfolge.
294 BGH GRUR 2005, 845, 847 – Abgasreinigungsvorrichtung.
295 Se Krieger 1996, 355. 
296BGH GRUR 1983, 729 – Hydropyridin.
297 Krieger 1996, 355. 
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produkter som nyttighetsmodeller, och man poängterade att inte heller andra länder 

hade utvidgat skyddet till att omfatta sådana uppfinningar. Att man inte ville skydda 

kemiska förfaranden motiverades även med argumentet att syftet med en lag om 

nyttighetsmodeller var att erbjuda ett billigt och snabbt men kortfristigt skydd. 

Eftersom utvecklingen av ett kemiskt förfarande vanligtvis kräver en stor insats i form 

av både tid och resurser, är verksamheten endast rationell under förutsättning att 

förfarandena kan beviljas ett tillräckligt långfristigt skydd. Ett annat argument som 

ansågs tala emot skydd för förfaranden var det faktum att det ofta är enklare att 

hemlighålla ett förfarande än en produkt som finns tillgänglig på marknaden.298 I och 

med att lagen reviderades år 1995 omformulerades NML 1 §. För att möjliggöra skydd 

även för uppfinningar som saknar en stabil, konkret existensform slopade man kravet 

på konkret form eller konstruktion. Istället införde man den mer allmänna definitionen 

”med uppfinning avses i denna lag en teknisk lösning som kan användas industriellt”

(NML 1 § 2 mom.). För övrigt gäller även de inom patenträtten etablerade 

förutsättningarna att uppfinningen skall vara av teknisk karaktär, ha en teknisk verkan 

och att den skall vara upprepbar.299

Vid revideringen år 1995 införde man även NML § 1 mom. 3, som motsvarande PL § 1 

mom. 2, utesluter 1) upptäckter, 2) vetenskapliga teorier eller matematiska metoder, 3) 

konstnärliga skapelser, planer, regler eller metoder för intellektuell verksamhet eller ett 

datorprogram samt 4) framläggande av information från skydd, eftersom dessa inte 

anses utgöra uppfinningar. Man införde även NML 1 § mom.4, som föreskriver att 

skydd inte heller kan erhållas för uppfinningar som strider mot god sed eller allmän 

ordning, växtsorter och djurraser samt förfaranden. Även om nyttighetsmodellskydd 

inte skall beviljas för växtsorter och djurraser, betyder undantaget inte att 

nyttighetsmodellskydd inte skall kunna beviljas för uppfinningar som generellt avser 

växter eller djur. När uppfinningar som avser växter och djur beviljas 

nyttighetsmodellskydd skall den tolkningspraxis som etablerats inom patenträtten 

ifråga om definieringen av uppfinningen iakttas.300

                                                       
298 Se RP 232/1990, 2. 
299 Haarmann 1994, 129. 
300 RP 47/1995, 6. 
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3.2.4. Danmark

3.2.4.1. Allmänt 

BML § 1 bestämmer skyddsobjektet för brugsmodel-skydd. Enligt BML § 1 Stk. 1 kan en 

”frembringelse”, som kan utnyttjas industriellt och som innebär en lösning på ett 

tekniskt problem, efter ansökan registreras som brugsmodel. Termerna 

”frembringelse” och ”brugsmodel” motsvarar de i patentlagen förekommande 

termerna ”uppfinning” och ”patent”. Kravet att frembringelsen skall vara en lösning på 

ett tekniskt problem är ämnat att avgränsa området för brugsmodel-skydd från 

mönsterskydd, som endast omfattar en varas utseende.301 Att frembringelsen skall vara 

en lösning på ett tekniskt problem definieras i lagförslaget som att uppfinningen skall 

ha teknisk karaktär och lösa ett problem av teknisk karaktär. Med teknisk karaktär 

avses att frembringelsen med hjälp av tekniska medel löser ett problem på det tekniska 

området. Här poängterar man också att skyddsområdet skall motsvara patentlagens.302

I BML § 2 definieras skyddsobjektet närmare genom att regeln utesluter vissa alster 

från brugsmodel-skydd, eftersom de inte kan anses ha teknisk karaktär. Enligt BML § 2 

Stk. 1 kan brugsmodel-skydd inte erhållas för frembringelser som i sig endast avser 1) 

upptäckter, vetenskapliga teorier eller matematiska metoder, 2) konstnärliga skapelser, 

3) planer, regler eller metoder för intellektuell verksamhet, för spel eller för 

affärsverksamhet eller datorprogram samt 4) framläggande av information. BML § 2 

Stk. 1 är ny i det avseendet att BML 1998 § 2 Stk. 1 endast hänvisade till motsvarande 

ställe i patentlagen. Innehållsmässigt har dock inga ändringar skett. Vidare utesluter 

BML § 2 Stk. 2 krigsmaterial från skydd. 

BML § 4 Stk. 1 utesluter även frembringelser, vars utnyttjande skulle strida mot god 

sed eller allmän ordning. BML § 4 är en följd av implementeringen av direktivet för 

bioteknik. Den motsvarar direktivets artikel 6 och patentlagens § 1b, och skall tolkas 

analogt med patentlagen. Ett utnyttjande av en uppfinning skall inte anses strida mot 

allmän ordning eller god sed endast på den grund att det är förbjudet i lag eller 

förordning. Bestämmelsen ändrar dock inte på tidigare praxis: inskränkningar i 

rättighetshavarens möjligheter att utnyttja uppfinningen kan dock fortfarande 

förbjudas enligt annan lag.303 I enlighet med BML § 4 kan inte heller användning av 

                                                       
301 Roth & Holm Svendsen 1993, 242. 
302 Anmärkning till § 1 Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
303 Se anmärkning till § 4 Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
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mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål skyddas (BML § 4 Stk. 

2).

3.2.4.2. Förfaranden

BML § 2 Stk. 2 utesluter förfaranden från skydd. Danmark valde att utesluta 

förfaranden, eftersom inte heller Tysklands lag om Gebrauchsmuster erbjuder sådant 

skydd och Danmark i sin lagstiftning inte ville gå längre än Tyskland.304 I 

anmärkningarna till lagförslaget konstaterades dock att förfaranden kan komma att 

skyddas med brugsmodeller i framtiden ifall erfarenheter i andra länder, speciellt i 

Tyskland, inte längre talar emot ett uteslutande.305 Även om förfaranden är uteslutna 

från skydd, är det dock möjligt att registrera brugsmodel-skydd för produkter som 

används vid förfaranden, däribland ämnen och blandningar som används vid 

förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller diagnostisering, som skall 

utövas på människor och djur. Även produkter som framställts genom ett 

mikrobiologisk förfarande eller andra tekniska förfaranden kan skyddas (BML § 2 Stk. 

3).

3.2.4.3. Biologiskt material 

Danmark har valt att i BML direkt reglera om skydd för bioteknologiska uppfinningar. I 

det nya lagförslaget konstaterade lagberedningen följande: 

Der indleveres ganske få ansøgninger på brugsmodeller på det biologiske område. Det bør dog 

være således, at de begrænsninger, som blev indført ved implementeringen af direktivet om 

bioteknologiske opfindelser (KOM 98/44/EF af 6. juli 1998), også gælder på 

brugsmodelområdet. Derfor foreslås det, at de relevante paragraffer fra patentlagen tilføjes i 

brugsmodelloven. Med tilføjelsen vil man indføre tilsvarende begrænsninger som på 

patentområdet og forhindre en forskelligartet praksis på brugsmodelområdet.306

Man önskade alltså implementera direktivet för bioteknik genom att överföra de 

relevanta lagreglerna direkt från patentlagen. Följaktligen kan frembringelser enligt 

BML § 2 Stk. 5 vara registrerbara, även om de avser en produkt som består av eller 

innehåller biologiskt material. Biologiskt material, som är isolerat från sin naturliga 

miljö eller framställt med hjälp av ett tekniskt förfarande, kan utgöra en frembringelse,

även om det tidigare förekom i naturen. Med biologiskt material förstås material, som 

                                                       
304 Roth & Holm Svendsen 1993, 242-243. 
305 Se anmärkningarna till § 1 i Forslag til Lov om brugsmodeller m.v. 1991 LSF 119. 
306 Se allmän anmärkning 2.4 till Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
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innehåller genetisk information och som kan reproducera sig själv eller kan 

reproduceras i ett biologiskt system. Regeln motsvarar patentlagens § 1 Stk. 6 med 

undantag av regeln om förfaranden samt artikel 3.2 och artikel 2.1 (a) i direktivet för 

bioteknik307.

BML § 3 Stk. 1 föreskriver vidare att människokroppen i sina olika bildnings- och 

utvecklingsstadier, liksom enbart upptäckten av en av dess beståndsdelar, inbegripet en 

gensekvens eller en delsekvens av en gen, inte kan utgöra en registrerbar 

frembringelse. En isolerad beståndsdel av människokroppen eller en på annat sätt 

genom ett tekniskt förfaringssätt framställd beståndsdel, inbegripet en gensekvens eller 

en delsekvens av en gen, kan däremot enligt BML § 3 Stk. 2 utgöra en registrerbar 

frembringelse, även om denna beståndsdels struktur är identisk med strukturen hos en 

naturlig beståndsdel. De här bestämmelserna motsvarar patentlagen § 1a och artikel 5 i 

direktivet för bioteknik. Regeln skall tolkas i enlighet med patentlagen.308 I gällande 

rättspraxis har det redan tidigare varit möjligt att skydda isolerade gener i form av 

väldefinierade nukleotidsekvenser, förutsatt att sekvensen kan användas industriellt. 

För att kriteriet för industriell användbarhet skall vara uppfyllt är det nödvändigt, om 

en sekvens eller en delsekvens av en gen används för att framställs ett protein eller en 

del av ett protein, att ange vilket protein eller vilken del av ett protein som framställs 

och funktionen därav. I brugsmodel-ansökan skall sökanden redogöra för den 

industriella användbarheten av genen eller gensekvensen.309 Detta stämmer överens 

med inledande sats 24 i direktivet för bioteknik. 

3.2.4.4. Växtsorter och djurraser 

Brugsmodel-skydd beviljas inte för växtsorter eller djurraser, men ifall frembringelsens

genomförbarhet inte är tekniskt begränsad till en viss växtsort eller djurras kan den 

registreras som brugsmodel, även om frembringelsen avser växter eller djur. Begreppet 

växtsort definieras i artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens 

växtförädlarrätt (BML § 2 Stk.4). 

                                                       
307 KOM (98) 44. 
308 Se anmärkning till § 3 Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
309 Se anmärkning till § 3 Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
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3.2.5. EG-direktivförslaget 

3.2.5.1. Skydd för uppfinningar 

Artikel 1 i KOM (97) 691 föreskrev att man i direktivet med benämningen bruksmodell

avsåg ”den registrerade rättighet som ger ensamrätt till tekniska uppfinningar” och som 

är känd i medlemsstaterna under olika benämningar, varpå en lista med 

medlemsländernas beteckningar på skyddsformen presenterades. Enligt artikel 3.1 

KOM (97) 691 meddelades bruksmodellskydd för nya uppfinningar som har 

uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. Artikel 7.1 KOM (97) 691 definierade 

industriell tillämpbarhet som ”om föremålet för uppfinningen kan tillverkas eller 

användas inom alla typer av industrier, inbegripet inom jordbruket”. Artikel 7.2 

preciserade detta genom att föreskriva att metoder för kirurgisk eller terapeutisk 

behandling av människor eller djur och diagnostiska metoder som tillämpas på 

människor eller djur inte betraktas som uppfinningar med industriell tillämpbarhet 

enligt punkt 1. 

I KOM (99) 309 ändrades dock ordalydelsen genom att artikel 3.1 ströks och 

ordalydelsen i artikel 1 ändrades till följande: ”Enligt bestämmelserna i detta direktiv 

kan nya uppfinningar som rör produkter eller förfaranden och som har 

uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet meddelas bruksmodellskydd.” I 

samband med ändringen konstaterade kommissionen följande: 

Denna artikel har ändrats för att (delvis) överensstämma med parlamentets ändringsförslag 6. 

Här återfinns idén från artikel 3.1 i det ursprungliga förslaget om skyddsbara uppfinningar, och 

det anges att skyddet kan omfatta produkter och förfaranden. En formulering med form, 

struktur eller mekanism har inte valts, eftersom det skulle utesluta förfaranden och ämnen, 

vilket inte är kommissionens avsikt. Dessutom har hänvisningen till praktisk eller teknisk fördel 

eller annan fördel för användaren, exempelvis inom undervisning eller fritid, inte förts in här 

utan flyttats till artikel 6, uppfinningshöjd, eftersom den utgör en förklaring av begreppet 

uppfinningshöjd.310

Artikel 3.2 KOM (97) 691 angav att följande inte skall betraktas som uppfinningar: a) 

upptäckter samt vetenskapliga teorier och matematiska metoder, b) konstnärliga 

skapelser, c) planer, regler eller metoder för intellektuell verksamhet, för spel eller för 

affärsverksamhet, d) framläggande av information. I KOM (99) 309 ändrades 

numreringen så att artikel 3.2 blev artikel 3.1 med den ändringen i ordalydelsen att ett 

                                                       
310 Se KOM (99) 309, 5. 
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”bland annat” infördes vid satsens början. Dessutom ströks ordet ”spel” från punkt 3.2 

c). En ny artikel 3.2 infördes med ordalydelsen: ”Bruksmodellskydd av de företeelser 

som anges i punkt 1 är utesluten endast i den mån bruksmodellskyddet eller ansökan 

därom endast avser dessa företeelser som sådana.” 

3.2.5.2. Undantag från skydd 

Direktivförslaget innehöll även en artikel innehållande undantag från skydd. Enligt 

artikel 4 KOM (97) 691 meddelas bruksmodellskydd inte för a) uppfinningar vars 

utnyttjande skulle strida mot allmän ordning eller goda seder; utnyttjande av en 

uppfinning skall dock inte anses strida mot allmän ordning eller goda seder endast av 

den anledningen att utnyttjandet är förbjudet enligt en bestämmelse i lag eller 

förordning i en eller flera medlemsstater, b) uppfinningar avseende biologiska material, 

c) uppfinningar avseende kemiska eller farmaceutiska ämnen eller förfaranden, d) 

uppfinningar avseende datorprogram. I KOM (99) 309 ströks punkt d) och 

kommissionen konstaterade att strykningen (delvis) svarade mot parlamentets 

ändringsförslag 8 samt att uppfinningar som rör datorprogram följaktligen enligt 

direktivet kan skyddas med bruksmodell om de uppfyller de villkor för skydd som 

anges.311

3.2.6. Sammanfattning 

I det stora hela är skyddsobjektet detsamma i Tyskland, Finland och Danmark. Medan 

Tyskland, Finland och direktivförslaget använder sig av begreppet uppfinning, 

föreskriver den danska lagen dock skydd för ”frembringelser”. I lagförarbetena har 

man dock konstaterat att skyddsområdet skall motsvara patentlagens. I övrigt kan man 

notera att alla tre länder fortsättningsvis utesluter förfaranden från skydd. 

Kommissionen valde att i direktivförslaget inte utesluta förfaranden från skydd. En 

skillnad ligger i det faktum att medan Tyskland uttryckligen har uteslutit 

bioteknologiska uppfinningar från skydd har Danmark och Finland (delvis) valt att 

implementera direktivet för bioteknik i sin lagstiftning. 

                                                       
311 KOM (99) 309, 6. 
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3.3. Nyhetskravet

3.3.1. Inledning 

Förutsättning för Gebrauchsmuster-, nyttighetsmodell- och brugsmodel-skydd är att 

skyddsobjektet utgör någonting nytt. Nyhetskravet är lagstadgat och regleras i §§ 1 och 

3 GebrMG, NML § 2 och BML § 5. I motsats till situationen inom patenträtten 

undersöker registreringsmyndigheterna inte att föremålet för ansökan de facto är nytt i 

registreringsskedet, däremot är bristande nyhet en grund för att yrka ogiltighet av en 

registrering. 

3.3.2. Tyskland 

3.3.2.1. Begränsning av teknikens ståndpunkt 

Förutsättning för Gebrauchsmuster-skydd i Tyskland är att uppfinningen är ny (§ 1 

GebrMG). Till skillnad från § 3 Abs.1 PatG och artikel 54.1 EPC är nyhetskravet 

beträffande Gebrauchsmuster inte absolut. Precis som enligt patenträttens 

bestämmelser anses ett skyddsobjekt vara nytt såvida det inte utgör en del av teknikens 

ståndpunkt. Däremot begränsas teknikens ståndpunkt genom § 3 Abs. 1 GebrMG till 

att endast omfatta skriftliga beskrivningar inom och utanför Tysklands gränser samt 

sådan användning av uppfinningen (offenkundige Vorbenutzung) som skett inom 

landet.312 En generalklausul motsvarande den i § 3 PatG, som föreskriver att teknikens 

ståndpunkt även omfattar kunskap som på annat sätt kommit till allmänhetens 

kännedom, förekommer alltså inte. Detta leder till att begreppet ”teknikens 

ståndpunkt” får ett annat innehåll inom Gebrauchsmuster-rätten än inom 

patenträtten. Nedan behandlas de element som, för en Gebrauchsmuster-ansökan, 

skall eller inte skall anses höra till teknikens ståndpunkt närmare. 

                                                       
312 „Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters gilt als neu, wenn er nicht zum Stand der Technik 
gehört. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der 
Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche Beschreibung oder durch eine im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes erfolgte Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
worden sind. Eine innerhalb von sechs Monaten vor dem für den Zeitrang der Anmeldung 
maßgeblichen Tag erfolgte Beschreibung oder Benutzung bleibt außer Betracht, wenn sie auf der 
Ausarbeitung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht.“ 
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3.3.2.2. Skriftliga beskrivningar 

Skriftliga beskrivningar är nyhetsskadliga. De kan omfatta alla former av uttryck, 

främst Offenlegungsschriften, Auslegeschriften, patenthandlingar eller andra 

utgivningar, oberoende av i vilket land och på vilket språk de är tryckta. Här gäller 

samma principer som för § 3 Abs. 1 PatG.313

3.3.2.3. Muntliga beskrivningar 

En muntlig beskrivning av en uppfinning är inte nyhetsskadlig. Det är alltså inte ett 

hinder för giltigt Gebrauchsmuster-skydd att någon tidigare beskrivit skyddsföremålet 

i ett muntligt föredrag – inte ens om avbildningar, fotografier eller dylikt har använts 

eller om presentationen sänts i TV.314 Om en skriftlig version av ett föredrag däremot 

kopieras och distribueras till offentligheten, då är denna nyhetsskadlig i form av 

skriftlig beskrivning.315

3.3.2.4. Offenkundige Vorbenutzung – användning som kommit till allmänhetens 
kännedom 

Användning av en uppfinning är endast nyhetsskadlig såvida användningen skett inom 

giltighetsområdet för lagen om Gebrauchsmuster (”durch eine im Geltungsbereich 

dieses Gesetzes erfolgte Benutzung”). Med användning menas sålunda här den 

ensamrätt som avses i § 11 Abs. 1 Satz 2 och Abs. 2, det vill säga tillverkning, utbud till 

försäljning, omsättning, användning, import, innehav eller import för något av dessa 

ändamål.316 Eftersom skyddet är territoriellt begränsat till Tyskland följer alltså att 

endast användning som blivit allmänt tillgänglig inom Tysklands gränser är 

nyhetsskadlig.317 För att användningen skall anses ha blivit tillgänglig för allmänheten 

måste det precis som inom patenträtten föreligga en möjlighet att andra sakkunniga 

erhåller tillräcklig kännedom om användningen. Här gäller samma principer som för § 

3 PatG.318

                                                       
313 Mes 2005, Rdn. 8. 
314  Breuer 1997, 12. 
315 Se Goebel i Benkard 2006, § 3 Rdn. 7. 
316 Användningsbegreppet i § 11 Abs. 1 Satz 2 och Abs. 2 behandlas utförligare under 
”Ensamrätten och skyddets omfång”.
317 Krieger 1996, 356 
318 Goebel i Benkard 2006, § 3 Rdn. 13. 
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3.3.2.5. Neuheitsschonfrist 

§ 3 Abs. 1 Satz 3 GebrMG föreskriver en nyhetsfrist på sex månader för beskrivning 

eller användning av uppfinningen om denna handling utförts av sökanden eller någon 

från vilken denne härleder sin rätt. Sådan användning eller beskrivning som ägt rum 

inom sex månader före ansökan skall inte beaktas vid bedömningen av teknikens 

ståndpunkt. Lagregeln förlägger alltså det område som skall betraktas som teknikens 

ståndpunkt till en tidigare tidpunkt än själva ansökningsdagen beträffande sökandens 

egna publikationer och användning. För att sökanden skall kunna göra anspråk på en 

Neuheitsschonfrist förutsätts att man kan påvisa ett direkt samband mellan honom och 

publiceringen eller användningen. BPatG har i fallet Lückenlose Kette319 fastslagit att 

det måste föreligga en oavbruten kedja av faktisk kunskapsförmedling mellan sökanden 

eller den från vilken han härleder sin rätt, och offentliggörandet.320 Bevisbördan ligger 

här hos sökanden. 

Även patentlagen känner till fenomenet nyhetsfrist (Schonfrist) - dock skiljer sig de 

båda lagarna på en väsentlig punkt från varandra. Enligt § 3 Abs. 4 Nr. 1 PatG skall 

avslöjande av en uppfinning inte anses höra till teknikens ståndpunkt om avslöjandet 

skedde inom sex månader före dagen för inlämningen av ansökan, och när det direkt 

eller indirekt beror på uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller någon från 

vilken denne härleder sin rätt. Det här innebär att prioritetsfristen på sex månader 

endast kan åberopas såvida uppenbart missbruk ägt rum, det vill säga såvida den som 

gjort uppfinningen tillgänglig för allmänheten har försummat sin skyldighet mot 

sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt. Det betyder att motsvarande 

nyhetsfrist i PatG endast tillämpas i undantagsfall.321 Även PatG innehöll tidigare en 

Neuheitsschonfrist motsvarande den i GebrMG, men den slopades den 1 juli 1980 i 

samband med harmoniseringen av patentlagarna enligt Strasbourgkonventionen. 

Intressant är att fristen på sex månader inom Gebrauchsmuster-rätten inte endast 

gäller själva ansökningsdagen – lagregeln använder sig av formuleringen ”für den 

Zeitrang der Anmeldung”. Den omfattar sålunda även eventuell prioritet som kan 

komma ifråga enligt § 6 GebrMG. Enligt § 6 GebrMG har sökanden en internationell 

prioritetsrätt inom en tidsfrist på 12 månader efter inlämningsdagen av en tidigare 

                                                       
319 BPatG GRUR 1978, 637 – Lückenlose Kette.
320 „Zwischen der Ausarbeitung des Anmelders und seines Rechtsvorgängers und der 
Vorveröffentlichung muß eine ununterbrochene Kette tatsächlicher Wissensvermittlung 
bestehen.“ 
321  Breuer 1997, 14. 
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patent- eller Gebrauchsmuster-ansökan för samma uppfinning, såvitt inte den tidigare 

ansökan redan gjort anspråk på inhemsk eller utländsk prioritet. Neuheitsschonfristen

omfattar dessutom även Gebrauchsmuster-ansökningar som har avletts från en 

patentansökan (Abzweigung) enligt § 5 GebrMG. Därmed kan prioritetsfristen och 

nyhetsfristen kumuleras. Att observera är dock att Neuheitsschonfristen inte ger den 

som offentliggjort sin uppfinning någon som helst prioritetsrätt. Den medför endast att 

hans egna publikationer inte skall anses höra till teknikens ståndpunkt för hans egen 

ansökan under en tidsperiod på sex månader.322

3.3.2.6. Ausstellungsschutz 

Ytterligare en faktor som begränsar teknikens ståndpunkt är det så kallade 

utställningsskyddet. I juni 2004 infogades en skild § 6a till GebrMG om 

utställningsprioritet. Om sökanden har förevisat uppfinningen på en inhemsk eller 

utländsk utställning kan han, om han lämnat in en ansökan om Gebrauchsmuster-

skydd inom en tidsfrist på sex månader efter den första utställningen, göra anspråk på 

prioritet (§ 6a Abs. 1 GebrMG). Utställningsprioriteten förlänger dock inte 

prioritetsfristen i § 6 Abs. 1 GebrMG (§ 6a Abs. 4). Även § 3 Abs. 4. PatG påbjuder en 

sex månaders frist före inlämnandet av ansökan ifall sökanden eller någon från vilken 

denne härleder sin rätt har förevisat uppfinningen på en officiell eller officiellt erkänd 

internationell utställning i enlighet med konventionen om internationella 

utställningar323. Eftersom endast ett fåtal utställningar faller under den här kategorin 

anses regeln praktiskt sett vara av föga relevans.324

3.3.3. Finland

I Finland föreskriver NML 2 § 1 mom. att en uppfinning skall vara ny i förhållande till 

vad som blivit känt före ingivningsdagen för ansökan om nyttighetsmodellrätt. Som 

känt anses allt som har blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift, 

föredrag eller utnyttjande eller på annat sätt. Nyhetskravet är liksom inom patenträtten 

absolut – det motsvarar nästan ordagrant PL § 2 mom. 2. I lagförarbetena konstaterade 

man att även om vissa länder har infört ett nationellt istället för ett absolut nyhetskrav 

för nyttighetsmodeller, har nutidens informationsteknik med internationella 

                                                       
322 BGH GRUR 1969, 273 – Zugseilführung.
323  Den i Paris den 22 november 1928 undertecknade konventionen om internationella 
utställningar. 
324  Breuer 1997, 14. 
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databanker och satellitförbindelser ökat informationsflödet över gränserna på ett 

sådant sätt, att det inte är ändamålsenligt att begränsa nyhetskravet.325

Även innehållet i en ansökan om nyttighetsmodellrätt, en patentansökan och en 

mönsterrättsansökan som före ingivningsdagen för ansökan om nyttighetsmodellrätt 

gjorts här i landet anses som känt, om ansökan blir offentlig. Bestämmelsen i 1 mom. 

enligt vilket uppfinningen tydligt skall skilja sig från vad som blivit känt före 

ingivningsdagen för en ansökan om nyttighetsmodellrätt tillämpas inte i sådana fall. 

(NML 2 § 2 mom.). 

En nyttighetsmodell kan registreras trots att uppfinningen inom sex månader innan 

ansökan gjordes blivit allmänt tillgänglig, om detta beror på uppenbart missbruk i 

förhållande till sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt eller på att 

sökanden har förevisat uppfinningen på en officiell eller officiellt erkänd internationell 

utställning. (NML 2 § 4 mom.) 

3.3.4. Danmark

Enligt BML § 5 (BML 1998 § 3) skall frembringelsen vara ny i förhållande till vad som 

var känt på dagen för ansökans inlämnande, och den skall tydligt skilja sig från detta. 

Nyhetskravet är globalt och absolut och motsvarar patentlagens § 2 Stk. 1. Som känt 

anses allt som blivit tillgängligt för allmänheten genom skrift, föredrag, utställning, 

utbud, utnyttjande, avbildning eller på annat sätt (BML § 5 Stk. 2). På motsvarande sätt 

anses innehållet i en patent- eller brugsmodel-ansökan om skydd i Danmark före 

inlämnandet av ansökan som känt, om denna ansökan blivit allmänt tillgänglig i 

enlighet med § 22 PL och BML § 24. Danmarks nyhetskrav är sålunda absolut och 

globalt. 

Brugsmodel-skydd kan dock fortfarande meddelas oberoende av om uppfinningen 

inom sex månader innan ansökan inlämnades blivit allmänt tillgänglig, om detta 

berodde på uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller någon från vilken 

denne härleder sin rätt. Detsamma gäller om sökanden eller någon från vilken denne 

härleder sin rätt förevisat uppfinningen på sådan officiell eller officiellt erkänd 

internationell utställning, som avses i den i Paris den 22 november 1928 slutna 

konventionen om internationella utställningar. (BML § 5 Stk. 3) 

                                                       
325 RP 232/1990, 7. 
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3.3.5. EG-direktivförslaget 

Bruksmodelldirektivets nyhetskrav var absolut. Enligt artikel 5.1 KOM (97) 691 ansågs 

en uppfinning vara ny om den inte utgjorde en del av teknikens ståndpunkt. Artikel 5.2 

definierade teknikens ståndpunkt som allt som före ingivningsdagen blivit allmänt 

tillgängligt genom skriftlig eller muntlig beskrivning, genom utnyttjande eller på annat 

sätt. Enligt artikel 5.3 omfattades även innehållet i tidigare inlämnande ansökningar 

om bruksmodellskydd av teknikens ståndpunkt. I KOM (99) 309 ändrades artikel 5.3 

till att även omfatta patentansökningar. Den nya ordalydelsen var följande: ”Även 

innehållet i ansökningar om bruksmodellskydd och patent, i den form de givits in i den 

aktuella medlemsstaten eller i den medlemsstat som patentet avser, som har givits in 

före den ansökan som avses i punkt 2 och som har offentliggjorts detta datum eller vid 

ett senare datum anses omfattas av teknikens ståndpunkt.” 

3.3.6. Sammanfattning 

Beträffande nyhetskravet skiljer sig Tysklands lagstiftning från den finska och den 

danska samt från direktivförslaget. För det första föreskriver de sistnämnda ett absolut, 

globalt nyhetskrav som motsvarar patenträttens. Tysklands GebrMG föreskriver 

däremot ett begränsat, delvis nationellt nyhetskrav. Varken muntliga beskrivningar 

eller användning som skett utanför landets gränser är nyhetsskadliga. Det område som 

för Gebrauchsmuster skall anses utgöra teknikens ståndpunkt vid en nyhetsprövning 

är alltså väsentligt mindre än för patent. Att lagstiftaren inte ansåg det nödvändigt att 

införa ett absolut nyhetsbegrepp i Gebrauchsmuster-rätten motiverades med det 

faktum att skyddstiden för Gebrauchsmuster är så kort.326 I Finland framlade man som 

skäl mot ett sådant införande av ett ”nationellt nyhetskrav” att ett sådant inte är 

ändamålsenligt beaktande dagens informationsteknik. 

Tysklands GebrMG föreskriver även en Neheitsschonfrist på sex månader för 

offentliggörande som skett av sökanden själv eller någon från vilken han härleder sin 

rätt. Varken Finland eller Danmark har infört någon motsvarande bestämmelse – 

nyhetskravet motsvarar exakt det i patenträtten. Allt som blivit allmänt känt anses höra 

till teknikens ståndpunkt oberoende av på vilket sätt informationen kommit till 

allmänhetens kännedom, och endast uppenbart missbruk i förehållande till sökanden 

                                                       
326 BT-Ds. 10/3903, 20. ”Es erscheint als nicht angemessen, den „absoluten Neuheitsbegriff“, 
wie er durch Artikel 4 des Straßburger Patentübereinkommens für Patente vorgezeichnet ist, 
auch den Schutzvoraussetzungen des weiterhin sehr viel kurzlebigeren Schutzrechts 
„Gebrauchsmuster“ zugrunde zu legen.” 
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utgör ett undantag från regeln. I Tyskland har Gebrauchsmuster-skyddet visat sig vara 

av stor praktisk betydelse, detta mycket tack vare förekomsten av Neuheitsschonfristen.

I samband med det nya lagförslaget 1985 konstaterade man att skyddsformen hade 

visat sig vara anmärkningsvärt livskraftig inte bara beträffande de ”små uppfinningar” 

för vilka den ursprungligen var tänkt, utan även för patenterbara uppfinningar, främst 

genom möjligheten till en så kallad Gebrauchsmusterhilfsanmeldung.327 Fenomenet 

Gebrauchsmusterhilfsanmeldung ersattes som konstaterat med möjligheten till 

Abzweigung i och med revideringen år 1986. Den kanske attraktivaste aspekten med 

Tysklands Gebrauchsmuster-lagstiftning är möjligheten till Abzweigung i samband 

med Neuheitsschonfristen. Ett exempel på hur detta kan fungera i praktiken fås 

exempelvis av fallet Flammenüberwachung.328

A hade den 18 augusti 1990 lämnat in en Gebrauchsmuster-ansökan med anspråk på prioritet 

både från en patentansökan av den 28 september 1989 och från en patentansökan av den 5 

oktober 1989. DPMA hade dock den 11 december 1989 konstaterat den äldre patentansökan som 

återtagen, eftersom den senare ansökan gjort anspråk på prioritet från den förra. A:s 

Gebrauchsmuster registrerades den 8 november 1990. Den 3 april 1991 tillbakavisade DPMA 

däremot patentansökan, på grund av att uppfinningen saknade den uppfinningshöjd som 

krävdes för patent. 

Den 11 december 1991 yrkade B på ogiltighet (Löschungsantrag) av A:s Gebrauchsmuster, bland 

annat med motiveringen att uppfinningen på grund av användning som blivit tillgänglig för 

allmänheten inte längre uppfyllde nyhetskravet. Gebrauchsmuster-avdelning II vid DPMA 

tillbakavisade dock yrkandet, varpå B överklagade till BPatG och specificerade sina invändningar 

– hänvisande främst till att A redan i april-maj 1989 publicerat en broschyr med uppfinningen. 

Även BPatG tillbakavisade besvären. 

I sitt beslut fastslog BGH att Neuheitsschonfristen för en omvandlad patentansökan skall 

beräknas enligt § 5 GebrMG, även om patentansökan på grund av ett för tidigt offentliggörande 

av uppfinningen inte kan leda till patentskydd. Det är inte av någon som helst betydelse vad som 

senare händer med själva patentansökan – huvudsaken är att den vid inlämnandet uppfyller de 

formella kraven. Sålunda räknades Neuheitsschonfristen i det här fallet utgående från den 28 

september 1989, varpå följde att A:s publicerade broschyr inte var nyhetsskadlig för hans 

Gebrauchsmuster-ansökan, även om den utkommit 15 månader före inlämningsdagen för 

Gebrauchsmuster-ansökan och han på grund av publiceringen inte hade kunnat erhålla 

patentskydd för samma uppfinning. 

Förekomsten av Neuheitsschonfristen är följaktligen en av de faktorer som upplevs som 

en av de stora fördelarna med Gebrauchsmuster-skydd i Tyskland. För det första kan 

                                                       
327 BT 10/3903, 15. 
328 BGH Mitt. 1996, 118, 119 – Flammenüberwachung.
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företag ta igen skadan vid ett för tidigt offentliggörande av en uppfinning, det vill säga 

när möjligheten till patentskydd gått om intet. För det andra möjliggör tidsfristen för 

en uppfinnare att testa sin uppfinning innan han ansöker om skydd för den, något som 

kan vara av stor betydelse inom vissa branscher. Exempelvis för företag som framställer 

jordbruksmaskiner eller produktionsmaskiner för skor, eller för företag som tillverkar 

hälsovårdsartiklar så som bandage och proteser, vilka testas på sjukhus, har 

möjligheten till Neuheitsschonfrist visat sig medföra större rättssäkerhet.329

Huvudargument mot en Neuheitsschonfrist har bland annat varit följande: Efter 

offentliggörandet av en intressant uppfinning måste intresserade företag vänta på ett 

eventuellt offentliggörande av en samtidigt inlämnad patentansökan. Om det dessutom 

förekommer en Neuheitsschonfrist blir denna väntan ytterligare förlängd.330 Att 

observera är dock, att en Neuheitsschonfrist inte ger den som offentliggjort sin 

uppfinning någon prioritetsrätt – den medför endast att hans egna publikationer inte 

skall anses höra till teknikens ståndpunkt beträffande hans egen ansökan. Vill han 

erhålla skydd måste han i vilket fall som helst lämna in en ansökan snarast möjligt, 

eftersom hans eget offentliggörande kanske inspirerar tredje man till ytterligare 

publikationer eller handlingar, som på normalt sett kan inverka på chanserna att 

erhålla skydd.331 Att notera är ytterligare, att det inom alla industrier förekommer en 

slags rättsosäkerhet i och med att det alltid finns en risk för att konkurrenter lämnat in 

patentansökningar som i enlighet med möjligheten till hemlighållande publiceras först 

efter 18 månader. Detta innebär att egen produktutveckling alltid kan hindras av senare 

offentliggjorda patenthandlingar, där ansökan inlämnats ett och ett halvt år tidigare. I 

Tyskland förekom fenomenet Neuheitsschonfrist även i PatG framtill den 1 juli 1980. 

Neuheitsschonfristen infördes i PatG redan år 1936 i syfte att skydda sökanden från 

nackdelar som kan uppstå genom att han själv för tidigt har gjort sin uppfinning 

tillgänglig för allmänheten.332 Den här utformningen av PatG fungerade bra i Tyskland, 

och slopades endast av harmoniseringsskäl. 

Även om Finland strävade efter att utforma sin lagstiftning efter tysk modell, valde 

lagstiftaren att inte införa en Neuheitsschonfrist motsvarande den i tysk rätt. Ett 

eventuellt införande av en Neuheitsschonfrist togs varken upp till behandling eller 

kommenterades i RP 232/1990, däremot uttryckte sig Nyttighetsmodellkommissionen i 

                                                       
329 Bardehle 2003, 245 ff. 
330 Se Bardehle 2003, 245. 
331 Bardehle 2003, 246-247. 
332 Ullman i Benkard 1993, § 3 PatG Rdn. 132. 
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sitt betänkande negativt till ett sådant införande. Som skäl mot ett införande av en 

Neuheitsschonfrist i NML framfördes att en sådan reglering av utvecklingstiden för en 

produkt är en fråga som måste utredas skilt. Man såg ingen orsak att avvika från den 

ståndpunkt man tagit inom patenträtten. 333 Detta är intressant med tanke på att en 

Neuheitsschonfrist speciellt gynnar de ”små uppfinnare” skyddet ursprungligen är 

avsett att gynna. Dessa är inte alltid medvetna om det faktum, att egna publikationer 

om och förevisande av en uppfinning förstör alla chanser att erhålla immaterialrättsligt 

skydd. Förekomsten av en Neuheitsschonfrist inom tysk rätt är troligtvis en av 

orsakerna till att skyddet är så populärt i Tyskland, medan avsaknaden av motsvarande 

reglering inom de nordiska länderna troligtvis kan anses vara en bidragande orsak till 

att skyddet inte blivit föremål för lika stort intresse i Norden. 

3.4. Skillnadskravet 

3.4.1. Inledning 

Skillnadskravet är ett av Gebrauchsmuster-, nyttighetsmodell- och brugsmodel-rättens 

mest svårdefinierade element. Skillnadskravet är motsvarigheten till patentskyddets 

”uppfinningshöjd”, som är ett etablerat begrepp inom patenträtten och avser 

lagformuleringen i PL § 2 mom. 1, enligt vilken patent endast meddelas på en 

uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt före ingivningsdagen för 

patentansökan och dessutom väsentligen skiljer sig därifrån. Tyskland har med sin 

långa Gebrauchsmuster-rättstradition gjort flest försök i att på ett ändamålsenligt sätt 

avgränsa begreppet från patenträttens uppfinningshöjd. Finland och Danmark har 

endast åstadkommit en ramreglering och uttalat att gränsen för uppfinningshöjden 

skall avgöras i det enskilda fallet. I det här kapitlet ger jag en presentation av gällande 

rätt i respektive länder samt kommissionens direktivförslag om bruksmodeller; i 

kapitel 7.2 diskuteras problematiken närmare. 

3.4.2. Tyskland 

Den tyska GebrMG skyddar uppfinningar som grundar sig på något som kan översättas 

som ”ett uppfinningsrikt steg”. „Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen geschützt, 

die (…) auf einem erfinderischen Schritt beruhen (…)“ (§ 1 GebrMG). Kravet på 

                                                       
333 Kommittébetänkande 1986:48, 31-32. 
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erfinderischer Schritt blev lagstadgat i och med revideringen år 1986334, även om det 

redan tidigare förekom ett krav på uppfinningskvalitet (Erfindungsqualität) för 

Gebrauchsmuster-skydd. Kravet kan ses mot den liknande regeln i den tyska 

patentlagen, enligt vilken patent beviljas för uppfinningar som ”grundar sig på 

uppfinningsrik verksamhet”: „Patente werden für Erfindungen erteilt, die (…) auf 

einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (…)” (§ 1 PatG). Begreppet erfinderische 

Tätigkeit är den tyska översättningen av engelskans inventive step335 och svenskans 

uppfinningshöjd. Den tyska patentlagen föreskriver i § 4 att uppfinningen uppfyller 

kravet på erfinderische Tätigkeit såvida den inte är näraliggande för en fackman 

beaktande teknikens ståndpunkt.336 § 4 PatG motsvarar således Art. 56 EPC.337

Begreppet erfinderischer Schritt definieras inte närmare i lagen om Gebrauchsmuster

– lagen innehåller ingen regel som skulle motsvara § 4 PatG. Av formuleringen 

erfinderischer Schritt ansågs det dock länge vara klart att det handlar om ett betydligt 

lägre mått av uppfinningshöjd än det som krävs för patentskydd,338 vilket även 

konstaterades vid utarbetandet av lagförslaget år 1985: 

Införandet av den självständiga benämningen ”erfinderischer Schritt” i GebrMG skall för det 

första klargöra att det för att erhålla skydd även förutsätts en viss uppfinningskvalitet 

(uppfinningshöjd) av en uppfinning som kan skyddas som Gebrauchsmuster, och att den inte 

endast får härröra från rent hantverksmässigt kunnande (…). Härigenom utesluts uppfinningar 

som inte åtminstone i viss mån berikar tekniken från skydd. För det andra skall det föreskrivna – 

i förhållande till patenträtten lägre – måttet på en uppfinningsrik prestation för ett 

Gebrauchsmuster genom den självständiga benämningen ”erfindersischer Schritt” jämfört med 

benämningen ”erfinderische Tätigkeit” i patentlagen tydligt lyftas fram.339

                                                       
334  Se BT-Ds. 10/3903. 
335 Artikel 52(1) EPC: ”European patents shall be granted for any inventions which are 
susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.” 
336 Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den 
Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Gehören zum Stand 
der Technik auch Unterlagen im Sinne des § 3 Abs. 2, so werden diese bei der Beurteilung der 
erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen. (§ 4 PatG) 
337 An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state 
of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes 
documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents are not to be 
considered in deciding whether there has been an inventive step. 
338  Se exempelvis Krieger 1996, 356. 
339 BT-Ds. 10/3903, 17-18. Egen översättning. Den tyska texten lyder: „Durch die Übernahme 
des eigenständigen Begriffs des ‚Erfinderischen Schrittes’ in das Gebrauchsmustergesetz soll 
zum einen klargestellt werden, dass auch eine Gebrauchsmusterfähige Erfindung, um Schutz 
erlangen zu können, eine gewisse Erfindungsqualität (Erfindungshöhe) voraussetzt und nicht 
nur auf rein handwerkliches Können zurückzuführen sein darf (…) Auf diese Weise bleiben 
Erfindungen, die die Technik nicht wenigstens in einem gewissen Ausmaß bereichern, auch aus 
dem Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen. Zum anderen soll aber das erforderliche – im 
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Den exakta skillnaden mellan de båda begreppen erfinderischer Schritt och 

erfinderische Tätigkeit har konstaterats vara svår att fastslå, även om litteratur och 

rättspraxis under årens lopp gjort sitt bästa för att avgränsa dem. Exempelvis 

diskuterades länge huruvida och under vilka omständigheter något som var 

”näraliggande för en fackman” kunde erhålla Gebrauchsmuster-skydd.340 I ett 

avgörande från år 2006 fastslog dock BGH – i motsats till vad som anförts i förarbetena 

till lagen och tidigare BPatG-praxis – att erfinderischer Schritt skall värderas på 

samma sätt som patenträttens erfinderische Tätigkeit. Domstolen konstaterade 

följande: 

Vid en värdering av huruvida erfinderischer Schritt föreligger kan man, beaktande de skillnader 

som härrör från det faktum att teknikens ståndpunkt inom Gebrauchsmuster-rätten är 

definierad på ett avvikande sätt beträffande muntliga beskrivningar och sådan användning som 

faller utanför det område som omfattas av GebrMG enligt § 3 GebrMG, falla tillbaka på de 

principer som har utvecklats inom patenträtten. Härmed är det således enligt domstolen inte 

möjligt att anse att något som är näraliggande för en fackman kan uppfylla kravet på 

”erfinderischer Schritt” med argumentet att fackmannen inte på basis av sin allmänna 

fackkännedom och under rutinmässigt beaktande av teknikens ståndpunkt kunde åstadkomma 

uppfinningen.341

Utgångspunkten för en värdering av huruvida en uppfinning uppfyller kravet på 

erfinderischer Schritt är en genomsnittsfackmans kunskaper. Här har anförts att det 

handlar om ”samma fackman” som inom patenträtten.342 Prestationer som beaktande 

teknikens ståndpunkt inte går utöver vad fackmannen visste och kunde kan varken 

erhålla patent- eller Gebrauchsmuster-skydd. 

Eftersom GebrMG saknar en definition av erfinderischer Schritt anger den inte heller 

vilken definition av teknikens ståndpunkt som skall beaktas vid en värdering av 

                                                                                                                                                                  
Verhältnis zum Patent geringere – Maß an erfinderischer Leistung für den 
Gebrauchsmusterschutz durch den eigenständigen Begriff des „erfinderischen Schrittes“ 
gegenüber dem Begriff der ‚erfinderischen Tätigkeit’ im Patentgesetz deutlich abgehoben 
werden.“
340 Se till exempel BPatG Mitt. 2002, 46 – Leitungskanal.
341 BGH GRUR 2004, 842 – Demonstrationsschrank. Egen översättning. Den tyska texten 
lyder: „Für die Beurteilung des erfinderischen Schritts kann bei Berücksichtigung der 
Unterschiede, die sich daraus ergeben, dass der Stand der Technik im Gebrauchsmusterrecht 
hinsichtlich mündlicher Beschreibungen und hinsichtlich von Benutzungen außerhalb des 
Geltungsbereichs des Gebrauchsmustergesetzes in § 3 GebrMG abweichend definiert ist, auf die 
im Patentrecht entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden. Es verbietet sich dabei, 
Naheliegendes etwa unter dem Gesichtspunkt, dass es der Fachmann nicht bereits auf der 
Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des 
Stands der Technik ohne weiteres finden könne, als auf einem erfinderischen Schritt beruhend 
zu bewerten.“ 
342 Bühring 2006, § 3, Rdn. 72. 
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uppfinningskvaliteten. Dock kan man inte utgå ifrån att teknikens ståndpunkt här 

skulle vara en annan än den beträffande nyhet.343 I fallet Zugseilführung344 har BGH 

bekräftat detta.345 Även av en analog tillämpning av patentlagen följer en sådan 

tolkning346: erfinderische Tätigkeit bedöms på basis av samma definition av teknikens 

ståndpunkt som beträffande nyhet. Resultatet blir att man vid en bedömning av 

erfinderischer Schritt skall utgå ifrån den i § 3 Abs. 1 Satz 2 GebrMG angivna 

definitionen av teknikens ståndpunkt, beaktande de ovan analyserade undantagen. 

Härigenom åstadkommes en viss skillnad jämfört med patenträtten. 

3.4.3. Finland

”Uppfinningen skall vara ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för ansökan 

om nyttighetsmodellrätt och dessutom tydligt skilja sig från detta” (NML 2 § 1 mom.). 

Vad det innebär, att en uppfinning tydligt skall skilja sig från vad som blivit känt 

förklaras närmare i förarbetena till lagen. I RP 232/1990 konstateras följande: 

Det föreslås att kravet på uppfinningshöjd skall vara lindrigare än ifråga om patent. I patentlagen 

har kravet på uppfinningshöjd uttryckts genom ett stadgande enligt vilket en uppfinning 

väsentligt skall skilja sig från vad som är känt sedan tidigare. Det lindrigare kravet på 

uppfinningshöjd ifråga om nyttighetsmodeller har uttryckts genom att det sägs att en uppfinning 

tydligt skall skilja sig från vad som är känt sedan tidigare. Med en tydlig skillnad avses att 

uppfinningen inte alldeles uppenbart kan härledas från vad som är känt sedan tidigare. 

Lösningen får inte vara självklar för en genomsnittsfackman. Uppfinningen skall givetvis vara 

resultatet av självständigt skapande. Den uppfinningshöjd som krävs skall avgöras särskilt från 

fall till fall.347

Man gör alltså en klar åtskillnad mellan patentlagens ”väsentligen skilja sig” (PL § 2 

mom. 1 ) och den i NML använda benämningen ”tydligt skilja sig” och fastslår att den 

senare innebär en mindre grad av uppfinningshöjd. Enligt RP 232/1990 skiljer sig 

uppfinningen tydligt från det som är känt, om den inte är självklar för en 

                                                       
343 Bühring 2006, § 3, Rdn. 87. 
344 GRUR 1969, 271 – Zugseilführung. Der technische Fortschritt und die Erfindungshöhe 
werden in § 1 Abs. 2 GbmG und in § 2 PatG nicht besonders angesprochen. Es ist jedoch 
allgemein anerkannt, daß diese Schutzvoraussetzungen an dem gleichen Stand der Technik zu 
messen sind, der nach § 1 Abs. 2 Satz 1 GbmG und § 2 Satz 1 PatG der Beurteilung der Neuheit 
zugrunde zu legen ist. 
345 Dåvarande GebrMG förutsatte att en uppfinning grundade sig på ett tekniskt framsteg. 
346 Enligt Bühring motsvarar förutsättningarna för Gebrauchsmuster-skydd till stor del 
begreppsligt dem i PatG. Därför kan litteratur och rättspraxis på patenträttens område tillämpas 
analogt vid tolkningen av GebrMG i de fall där frågeställningen är lika. Se Bühring 2006, § 
1Rdn. 10. 
347 RP 232/1990, 7. 
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genomsnittsfackman. Den skall även vara resultatet av självständigt skapande arbete.

Det mått av uppfinningshöjd som krävs för skydd skall värderas i det enskilda fallet. 

Hur gränsen dras varierar i praktiken även beroende på teknikområde.348

3.4.4. Danmark

Kravet i BML § 5 Stk. 1 på att frembringelsen tydligt skall skilja sig från det som var 

känt före dagen för ansökans inlämnande skiljer sig från patentlagens krav på 

uppfinningshöjd genom att patentlagen föreskriver väsentlig åtskillnad (væsentlig 

adskillelse). Man har inte uppställt exakta kriterier för frembringelsehøjden, utan den 

är beroende av en konkret, sakkunnig värdering i det enskilda fallet. Klart är dock att 

det rör sig om ett mindre tekniskt framsteg än för patent.349 Kravet är även 

branschberoende, det vill säga olika högt inom olika branscher.350 Enligt 

anmärkningarna till lagförslaget krävs det ett visst avstånd till lösningar som är helt 

näraliggande för en fackman. Här poängterades att man med benämningen ”tydlig 

åtskillnad” använder sig av samma uttryck som den finska lagstiftningen.351 I lagens 

förarbeten har lagstiftaren anfört, att ändringar i förhållande till teknikens ståndpunkt 

inte skall kunna leda till registrering om de saknar betydelse för den tekniska lösningen 

av problemet.352 Beträffande fackmannakriteriet har åtminstone Koktvedgaard framfört 

att man skall utgå ifrån patenträttens fackman, vilket innebär att det som en 

genomsnittsfackman visste och kunde skall beaktas.353 Roth & Holm Svendsen har 

anfört att ett visst teknologiskt framsteg förutsätts för att frembringelsehøjd skall 

föreligga.354

                                                       
348 Se även Oesch & Pihlajamaa 2008, 385. 
349 Se anmärkning till § 1 Stk. 1 och § 5 Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
350 Roth & Holm Svendsen 1993, 243. 
351 Se anmärkningarna till § 3 i Forslag til Lov om brugsmodeller m.v. 1991 LSF 119. BML 
använder sig direkt av begreppet fackman i det hänseende att BML § 14 Stk. 2 föreskriver att 
frembringelsen skall vara så tydlig beskriven i ansökan att en fackman på basis av den kan utöva 
den. Motsvarande framgår av BML § 47 att en brugsmodel-registrering kan förklaras ogiltig om 
den avser en frembringelse, som inte är så tydligt beskriven att en fackman kan utöva den. 
352 Se anmärkning till § 5 Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
353 Koktvedgaard 2001, 62. 
354 Roth & Holm Svendsen 1993, 243. 
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3.4.5. EG-direktivförslaget 

I det första bruksmodelldirektivförslaget kom uppfinningshöjden till uttryck i artikel 

3.1 KOM (97) 691: bruksmodellskydd meddelas på nya uppfinningar som har 

uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. Enligt artikel 6 skulle en uppfinning 

anses ha uppfinningshöjd om sökanden i sin ansökan klart och övertygande anger att 

uppfinningen i förhållande till teknikens ståndpunkt a) är särskilt effektiv, till exempel 

är lätt att tillämpa eller använda eller b) har en praktisk eller industriell fördel. Efter att 

ha tagit del av Ekonomiska och sociala kommitténs och parlamentets yttranden, 

ändrade kommissionen bestämmelsen om uppfinningshöjden något. Enligt den 

omarbetade artikel 6.1 KOM (99) 309 ansågs en uppfinning ha uppfinningshöjd, om 

den för en fackman innebär en fördel och inte helt uppenbart följer av teknikens 

ståndpunkt. I artikel 6.2 anfördes, att med man med ”fördel” avser en praktisk eller 

teknisk fördel för användning eller tillverkning av den berörda produkten eller 

förfarandet eller en annan fördel för användaren, till exempel ifråga om utbildning eller 

fritid.

3.4.6. Sammanfattning 

Gemensamt för Tyskland, Finland, Danmark och direktivförslaget är att syftet med 

lagstiftningen uttryckligen varit att införa ett jämfört med patenträtten lägre krav på 

”uppfinningshöjd”. De begrepp man valt att använda skiljer sig dock från varandra. 

Medan Finland och Danmark valt att använda begreppet ”tydligt skiljer sig”, vilket i 

lagförarbetena närmare definierats som ”inte självklar för en fackman”, har Tyskland 

använt sig av ett begrepp som direkt översatt ungefär kunde betyda ”grundar sig på ett 

uppfinningsrikt steg”. Trots skillnaden i formulering skall dock även enligt tysk praxis 

patenträttens fackman användas vid en bedömning. Direktivförslaget föreskrev 

uppfinningshöjd, vilken dock definierades som att uppfinningen för en fackman 

innebär en fördel och inte helt uppenbart följer av teknikens ståndpunkt. 

Även om utgångspunkten för alla länder har varit att kravet på ”uppfinningshöjd” skall 

vara lägre än inom patenträtten, har BGH i Tyskland dock sedermera tagit avstånd från 

en sådan tolkning, trots att detta inte överensstämmer med lagens förarbeten. En 

annan skillnad värd att notera är följande: trots att det är gemensamt för alla 

jämförelseländer att uppfinningen skall vägas mot teknikens ståndpunkt vid en 

bedömning av huruvida uppfinningen uppfyller kravet på åtskillnad, förekommer en 
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skillnad i och med att teknikens ståndpunkt beträffande ett tyskt Gebrauchsmuster

avviker något på grund av det begränsade nyhetskravet. 

3.5. Registreringsförfarandet 

3.5.1. Skyddets ikraftträdande 

3.5.1.1. Tyskland 

I enlighet med § 4 Abs. 1 GebrMG erhålls Gebrauchsmuster-skydd genom en skriftlig 

ansökan hos Deutsches Patent- und Markeamt (DPMA). Ansökan kan även i vissa fall 

lämnas in via ett patentinformationscentrum (§ 4 Abs. 2 GebrMG). Nyhet, industriell 

användbarhet och erfinderischer Schritt prövas inte i det här skedet (§ 8 Abs. 1 Satz 2), 

utan prövningen blir aktuell först när någon yrkar på ogiltighet, Löschungsverfahren, 

(§ 15 Abs. 1 Nr. 1) eller i en intrångssituation, Verletzungsverfahren (§§ 13Abs. 1, 19). 

Ansökan registreras om den uppfyller de formella kraven i §§ 4 och 4a GebrMG, det vill 

säga om ansökan är uppgjord enligt föreskrifterna och innehåller alla obligatoriska 

delar. BGH har även fastslagit att myndigheterna skall granska att föremålet för 

ansökan kan erhålla Gebrauchsmuster-skydd.355 Dessutom skall myndigheterna 

granska att ansökan inte innefattar något som är uteslutet från skydd i enlighet med § 1 

Abs. 2 GebrMG Eller § 2 Nr. 2-3.356 DPMA förordnar då om införande i 

Gebrauchsmuster-registret, varpå ensamrätten träder ikraft. Registreringsförfarandet 

räcker i genomsnitt tre till fyra månader.357 Sökanden kan dock i enlighet med § 49 Abs. 

2 PatG anhålla om att införandet i registret skjuts upp ända tills 15 månader förflutit 

sedan dagen för ansökans inlämnande. 

3.5.1.2. Finland

I Finland erhålls nyttighetsmodellskydd genom en skriftlig ansökan hos PRS, som är 

registreringsmyndighet. Ansökan kan också göras hos patentmyndigheten i ett annat 

land eller hos en internationell organisation (NML 6 § 1 mom.). 

Registreringsmyndigheten granskar i enlighet med NML 12 § att ansökningen uppfyller 

kraven i 1 § 2-4 mom. och i 6-11 §§. Uppfylls dessa krav antecknas nyttighetsmodellen i 

                                                       
355 BGH GRUR 1965, 234 – Spannungsregler.
356 Bühring 2006, § 8 Rdn. 5. 
357  Deutsches Patent- und Markenamt. 
http://www.dpma.de/english/utility_models/faq/index.html. Hämtad 9.5.2009. 
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nyttighetsmodellregistret. Registreringen kungörs och sökanden ges ett 

registreringsbevis (17 § 1 mom.). Nyhet och tydlig åtskillnad prövas inte i det här skedet 

av PRS. 

Ansökans ingivningsdag. I samband med revisionen år 2008 infördes NML 7a §, 

vilken reglerar om ingivningsdagen för en ansökan. Enligt denna bestämmer 

registreringsmyndigheten en ingivningsdag för en modellansökan om 1) det av ansökan 

framgår att den är en modellansökan, 2) i ansökan ingår uppgifter som gör det möjligt 

för myndigheten att avgöra vem sökanden är och att kontakta honom och 3) de 

handlingar som getts in i samband med ansökan innehåller sådant som skall anses som 

en beskrivning eller bild eller i ansökan ingår en hänvisning till en tidigare ingiven 

ansökan om patent eller modellansökan och sökanden har gett uppgifter om 

ingivningsdagen för ansökan om patent eller modellansökan, ansökningsnumret samt 

den patent- eller registreringsmyndighet till vilken ansökan har ingivits (NML 7a § 1 

mom.). Har sökanden inte följt de här bestämmelserna uppmanas han att avhjälpa 

bristerna inom den tid som registreringsmyndigheten utsätter. Har sökanden inte 

avhjälpt bristerna inom utsatt tid eller har sökanden inte kunnat nås inom två månader 

från ansökans ankomstdag, anses ansökan inte ingiven (NML 7a § 2 mom.). Har 

sökanden inom den tid som utsatts enligt 2 mom. avhjälpt alla brister i ansökan för att 

få en ingivningsdag för ansökan, räknas som ingivningsdag den dag då alla brister har 

avhjälpts (NML 7a § 3 mom.). 

NML 7b § reglerar om brister i ansökan. Är en ansökan bristfällig och 

registreringsmyndigheten upptäcker att det i ansökan saknas en eller flera delar av 

beskrivningen eller bilderna till vilka hänvisas i beskrivningen eller skyddskraven, skall 

sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan inom den tid som 

registreringsmyndigheten utsätter. Ges de saknade delarna in inom utsatt tid, skall som 

ingivningsdag för ansökan gälla den dag då samtliga brister åtgärdats om inte något 

annat följer av 2 och 3 mom. (NML 7b § 1 mom.). Om i 1 mom. avsedda i efterhand 

inlämnade delar av en ansökan återkallas inom en månad från det att de gavs in, skall 

den ursprungliga ingivningsdagen för ansökan gälla (NML 7b § 2 mom.). Lämnas 

saknade delar av en ansökan in i enlighet med 1 mom. och prioritet begärs från en 

tidigare ansökan och de saknade delarna i sin helhet framgår av den tidigare ansökan, 

skall den ursprungliga ingivningsdagen gälla om sökanden yrkar det och inom den tid 

som utsatts enligt 1 mom. lämnar in en kopia av den ansökan som prioriteten grundar 

sig på (NML 7b § 3 mom.). 
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Om sökanden inte har iakttagit bestämmelserna om ansökan eller om 

registreringsmyndigheten finner att det finns andra hinder för registrering av 

nyttighetsmodellen, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller rätta 

ansökan (NML 13 § 1 mom.). Underlåter han att inom den utsatta tiden lämna in ett 

yttrande eller vidta åtgärder för att avhjälpa en påtalad brist avskrivs ansökan (NML 13 

utgången av den utsatta tiden begär detta samt lämnar in yttrande eller vidtar åtgärder 

för att avhjälpa bristen och inom samma tid betalar en fastställd återupptagningsavgift. 

det även efter det sökanden har avgett sitt yttrande hinder för registrering av 

nyttighetsmodellen och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, avslås 

ansökan om det inte finns anledning att ge honom ett nytt föreläggande (NML § 14) 

Enligt lagen från år 1992 blev nyttighetsmodellhandlingarna offentliga i samband med 

registreringen. Sedan revideringen år 1995 kan registreringen på begäran av sökanden 

skjutas upp med högst 15 månader från den dag då ansökan har gjorts eller skall anses 

ha gjorts, eller om prioritet har begärts från prioritetsdagen. Om ansökan har avskrivits 

eller förkastats blir handlingarna offentliga endast om sökanden ber att ansökan skall 

tas upp till ny behandling eller ansöker om ändring av det beslut genom vilket ansökan 

har förkastats. För uppskov med registreringen skall fastställd avgift betalas (NML 18 § 

2 mom.). På begäran av sökanden kan handlingarna bli offentliga redan tidigare (NML 

18 § 3 mom.). Uppskov med registreringen skall begäras när ansökan om 

nyttighetsmodellrätt ges in eller senast inom två månader från ingivningsdagen (NMF 5 

§ 2 mom.). 

Skyddskravspublikation. Efter det att en modellansökan blivit offentlig, skall 

registreringsmyndigheten ge ut en skyddskravspublikation på finska och svenska i 

elektronisk form. Bestämmelser om innehållet i skyddskravspublikationen utfärdas 

genom förordning av statsrådet (17 § 2 mom.). Bestämmelsen om en 

skyddskravspublikation är ny och infördes i samband med revisionen år 2008. I RP 

56/2008 anförs att syftet med publikationen är att ge bättre information om 

uppfinningar som skyddats genom nyttighetsmodell. Förutom bibliografiska uppgifter 

om ansökningen skall skyddskravspublikationen innehålla det första skyddskravet och 

§ 2 mom). En ansökan kan dock återupptas om sökanden inom två månader efter 

En sådan återupptagning av ansökan kan ske endast en gång (NML 13 § 3 mom.). Finns 
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en eventuell bild. Skyddskravspublikationen skall offentliggöras på Patent- och 

registerstyrelsens hemsida i elektronisk form.358

3.5.1.3. Danmark 

En brugsmodel-ansökan skall inlämnas till Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS), som 

är registreringsmyndighet. Enligt BML § 19 Stk. 1 prövar registreringsmyndigheterna 

vid registreringen att ansökan avser ett föremål som kan skyddas enligt BML §§ 1-4 

samt att själva ansökan uppfyller de formella kraven i BML §§ 16 och 18. Om ansökan 

inte följer föreskrifterna underrättas sökanden om detta och uppmanas att inom en viss 

tidsfrist uttala sig eller rätta ansökan (BML § 20 Stk.1). Om sökanden underlåter att 

uttala sig eller vidta åtgärder för rättelse inom den utsatta tidsfristen bordläggs 

ansökan (BML § 20 Stk. 2). Behandlingen kan dock återupptas om sökanden uttalar sig 

eller rättar ansökan samt avlägger en återupptagningsavgift inom två månader efter att 

tidsfristen löpt ut (BML § 20 Stk. 3). Överensstämmer ansökan däremot med 

föreskrifterna registreras frembringelsen, varpå brugsmodel-registreringen 

offentliggörs av PVS (BML § 21 Stk. 1). 

Enligt BML 1998 § 16 offentliggjordes en ansökan i samband med registreringen. På 

begäran av sökanden kunde offentliggörandet dock uppskjutas upp till 15 månader 

efter inlämnings- eller prioritetsdagen. Den nya lagen motsvarar däremot reglerna 

inom patenträtten – offentliggörandet skjuts automatiskt upp och sökanden kan om 

han så önskar be om att ansökan blir tillgänglig för allmänheten redan i ett tidigare 

skede. Enligt BML § 24 Stk. 1-3 registreras frembringelsen tidigast 15 månader efter 

ansökningens inlämnande eller prioritetsdagen. På begäran av sökanden kan 

registreringen av brugsmodellen eller publiceringen av ansökan ske tidigare. När 15 

månader har gått från ansöknings- eller prioritetsdagen skall ansökningshandlingarna 

bli tillgängliga för allmänheten, även om brugsmodellen inte är registrerad. Syftet med 

lagändringen var att ge sökanden bästa möjliga villkor för att förbereda försäljning utan 

att konkurrenterna får kännedom om sökandens nya produkt. Genom den nya 

lagregeln är utgångspunkten alltså att ansökan hemlighålls, men att den kan 

offentliggöras när sökanden är redo.359

                                                       
358 RP 56/2008, 17. 
359 Se allmän anmärkning 2.5 till Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
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3.5.1.4. EG-direktivförslaget 

KOM (97) 691 innehöll ingen särskild regel om skyddets ikraftträdande. I KOM (99) 

309 infördes artikel 20.7 enligt vilken de rättigheter en bruksmodell medför skulle 

träda ikraft när dess registrering offentliggjordes. Någon närmare regel om 

offentliggörandet innefattades däremot inte. Direktivförslaget innehöll en regel om att 

endast en formell prövning skulle föregå registreringen. Enligt artikel 15.1 KOM (97) 

691 skulle den behöriga myndighet till vilken en ansökan om bruksmodellskydd har 

inlämnats pröva om ansökan uppfyller de formkrav som anges i artiklarna 8 och 10 och 

kontrollera om ansökan innehåller en beskrivning och ett sammandrag. Artikel 15.2 

föreskrev att den behöriga myndigheten, om ingivningsdag inte kunde fastställas, 

skulle uppmana sökanden att på de villkor och inom den tid som myndigheten 

bestämde avhjälpa de brister som konstaterats. Om sökanden inte har avhjälpt 

bristerna i tid skulle ansökan inte behandlas som en ansökan om bruksmodellskydd. I 

artikel 15.3 angavs uttryckligen att den behöriga myndighet som avses i punkt 1 inte

skulle pröva de villkor som angavs i artiklarna 5, 6 och 7. 

3.5.2. Ansökan 

3.5.2.1. Tyskland 

Ansökans innehåll. Innehållsmässigt påminner en Gebrauchsmuster-ansökan 

väsentligen om en patentansökan. Om ansökans innehåll och utseende regleras i §§ 4 

och 4a GebrMG samt i §§ 4-7 och 9 GebrMV. För varje uppfinning skall en skild 

ansökan göras (§ 4 Abs. 1 GebrMG) och den skall innehålla 

1) uppfinnarens namn, 

2) en anhållan om registrering, inklusive en kort och tydlig benämning 

(Bezeichnung) på uppfinningen, 

3) ett eller flera skyddskrav, som anger vad som kan och skall skyddas, 

4) en beskrivning av föremålet för Gebrauchsmuster-skydd, 

5) teckningar på det som skyddskraven och beskrivningen avser (§ 4 Abs. 3 Nr. 1-5 

GebrMG).
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Benämningen. Benämningens funktion är att ge en överblick av skyddsföremålet och 

ge intresserade parter uppslag till vidare efterforskning på området. Benämningen skall 

vara kort och tekniskt exakt.360

Skyddskravens innehåll. Enligt § 4 Abs. 2 Nr. 2 GebrMG skall i ansökan ett eller flera 

skyddskrav nämnas, i vilka sökanden anger vad han önskar att skall skyddas. 

Skyddskraven definierar alltså skyddsobjektet och har därför samma betydelse som 

patentkraven i en patentansökan. De bestämmer skyddets räckvidd och utgör underlag 

vid en intrångsvärdering eller vid ett Löschungsverfahren.361 § 5 GebrMV föreskriver 

närmare om kravens formella utformning. Skyddskraven kan formuleras som en helhet 

(einteilig) eller indelade i ingress och en karakteriserande del (zweiteilig). I båda fallen 

kan formuleringen vara indelad enligt kännetecken (§ 5 Abs.1 GebrMV). Den tvådelade 

kravformuleringen är vanlig i praxis men har ingen betydelse för en bedömning av 

skyddsobjektet.362 Om sökanden väljer att använda sig av en tvådelad kravformulering 

skall han i ingressen nämna uppfinningens kännetecken, från vilka uppfinningen utgår 

som teknikens ståndpunkt (die Merkmale der Erfindung aufzunehmen, von denen die 

Erfindung als Stand der Technik ausgeht). I den karakteriserande delen skall 

uppfinningens kännetecken tas upp, för vilka sökanden i samband med det 

överordnade begreppets kännetecken önskar skydd. Den karakteriserande delen skall 

inledas med orden ”därigenom kännetecknad att” eller ”kännetecknad genom” eller en 

formulering som återger innebörden (§ 5 Abs. 2 GebrMV).  I det första skyddskravet 

(Hauptanspruch) skall uppfinningens väsentliga kännetecken anges (§ 5 Abs. 4 

GebrMV). Vid en materiell prövning, exempelvis vid ett Löschungsverfahren prövas 

alltid om detta skyddskrav i sig självt är rättskraftigt.363 Skyddskraven delas såsom 

inom patenträtten in i självständiga krav (Nebenansprüche) och osjälvständiga krav 

(Unteransprüche). En ansökan kan innehålla flera självständiga krav, så länge 

principen om enhetlighet följs (§ 5 Abs. 5 GebrMV). Till varje huvudkrav eller 

osjälvständigt krav kan ytterligare ett eller flera beroendekrav tillfogas, vilka hänför sig 

till speciella utföringsformer hos uppfinningen. Dessa beroendekrav måste referera till 

åtminstone ett av de föregående skyddskraven. De skall slås ihop så långt det är möjligt 

och så ändamålsenligt som möjligt (§ 5 Abs. 6 GebrMV). Skyddskraven får inte, om det 

inte är absolut nödvändigt med avseende på uppfinningens tekniska kännetecken, 

åberopa beskrivningen eller teckningar, exempelvis med ”som beskrivs i del … i 

                                                       
360 Bühring 2006, § 4 Rdn. 32. 
361 Goebel i Benkard 2006, § 4 GebrMG Rdn. 19. 
362 Loth 2001, § 4 Rdn. 26. 
363 Bühring 2006, § 4 Rdn. 45. 
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beskrivningen” eller ”så som avbildat på teckningen” (§ 5 Abs. 8 GebrMV). Precis som 

inom patenträtten skall kraven anges bestämt – enbart allmänna krav är inte tillåtna.364

Beskrivningen och teckningarna. Beskrivningens innehåll anges av § 6 Abs. 2 GebrMV; 

sökanden skall ange 

1) till vilket teknikområde uppfinningen hör ifall detta inte framgår av kraven eller 

uppgifterna om teknikens ståndpunkt, 

2) den teknikens ståndpunkt sökanden känner till som kan komma ifråga för 

förståelsen av det som kan skyddas, samt upplysning om källorna, 

3) det problem som ligger till grund för uppfinningen, 

4) den uppfinning, för vilken skydd söks, 

5) på vilket sätt uppfinningen kan användas industriellt om det inte är uppenbart av 

beskrivningen eller uppfinningens art, 

6) eventuell fördelaktig effekt hos uppfinningen åberopande den teknikens 

ståndpunkt som anges i ansökan, 

7) åtminstone ett sätt att utföra uppfinningen i detalj, eventuellt belyst med exempel 

och med ledning av teckningarna och hänvisningsnumreringen. 

Enligt § 6 Abs. 3 GebrMV får beskrivningen inte innehålla märkesnamn, 

fantasibeteckningar eller uppgifter som inte är nödvändiga för att förklara 

uppfinningen. Upprepningar av skyddskraven eller delar av skyddskraven kan undvikas 

genom att man i stället hänvisar till dem. Exakta och mycket detaljerade föreskrifter 

om teckningarna anges i § 7 GebrMV. 

Omvandlad patentansökan – Abzweigung. Enligt § 5 GebrMG kan sökanden i en 

Gebrauchsmuster-ansökan meddela att han önskar göra anspråk på 

ansökningsdatumet i en av honom för samma uppfinning tidigare inlämnad 

patentansökan om skydd i Tyskland. Även eventuell prioritet som patentansökan gjort 

anspråk på gäller då för Gebrauchsmuster-ansökan. Den här möjligheten består för 

sökanden ända tills två månader har förflutit från slutet av den månad då beslut om 

patentansökan givits eller ett invändningsförfarande avslutats, dock senast till 

                                                       
364 Goebel i Benkard 2006, § 4 GebrMG Rdn. 20. 
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utgången av det tionde året efter dagen för ansökans inlämnande (§ 5 Abs. 1 GebrMG). 

Patentansökan måste vara inlämnad med verkan för Tyskland – däremot spelar det 

ingen roll om det rör sig om en nationell, europeisk eller internationell 

patentansökan.365 Neuheitsschonfristen enligt § 3 Abs. 1 Satz 3 omfattar även 

Abzweigung.

Ändring och delning av ansökan. Sökanden har möjlighet att göra ändringar i ansökan 

så länge inte föremålet för skydd utvidgas genom ändringarna. Sådana ändringar som 

har utvidgat skyddsföremålet kan inte medföra några rättigheter (§ 4 Abs. 5 GebrMG). 

Syftet med den här bestämmelsen, som infördes i samband med revideringen år 1986, 

var främst att skapa rättsklarhet, eftersom praxis redan tidigare i viss mån tillåtit 

ändring av ansökan trots att en lagreglering fattats.366 Regeln är dock den att skyddet 

inte i efterhand får komma att omfatta något som inte framgick av den egentliga 

ansökan. Enligt § 4 Abs. 6 GebrMG kan sökanden när som helst dela ansökan genom 

att skriftligen meddela om detta. För varje ansökan gäller då den ursprungliga 

ansökans inlämningsdatum inklusive den prioritet denna gjort anspråk på. 

3.5.2.2. Finland

Ansökans innehåll. Ansökan skall innehålla en beskrivning och behövliga bilder av 

uppfinningen samt exakta uppgifter om vad som skall skyddas (skyddskrav). Om 

sökanden företräds av ett ombud skall fullmakt bifogas; om uppfinningen gjorts av 

någon annan än sökanden skall till ansökningshandlingarna bifogas en handling som 

styrker sökandens rätt. Om sökanden anhållit om granskning bifogas intyg över att 

granskningsavgiften är betald (NMF 3 § 2-5 mom.).367  Enligt NML 11 § får en 

modellansökan inte senare ändras så att nyttighetsmodellrätten kommer att avse något 

som inte framgick av den ursprungliga ansökan. 

Skyddskraven. Skyddskravens innehåll definieras närmare i Förordning om 

nyttighetsmodellrätt av den 5.12.1991 (NMF). Enligt NMF 13 § 1 mom. skall 

skyddskraven innehålla: 

                                                       
365 Loth 2001, § 5 Rdn. 4. 
366 BT-Ds. 10/3903, 21. 
367 Efter revisionen år 2008 är erläggande av registreringsavgift inte längre en förutsättning för 
att erhålla en ingivningsdag för ansökan. Trots detta är dock erläggande av registreringsavgiften 
en förutsättning för att ansökan behandlas. Om sökanden inte erlägger registreringsavgiften 
inom den tid som registreringsmyndigheten fastställt lämnas ansökan utan prövning. Se RP 
56/2008, 14. 
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1) en benämning på uppfinningen, 

2) uppgift om den teknik i förhållande till vilken uppfinningen utgör något nytt 

(teknikens ståndpunkt), om en sådan uppgift är nödvändig, 

3) uppgift om det för uppfinningen nya och säregna. 

Enligt NML 1992 kunde sökanden i ansökan endast ange ett skyddskrav. Tanken 

bakom detta var att en begränsning till ett krav skulle göra ansökningsförfarandet 

snabbare och enklare. I praktiken visade det sig dock vara svårt att beskriva 

uppfinningen i ett skyddskrav, och begränsningen snarare försvårade 

ansökningsformulerandet.368 Den reviderade lagen möjliggör därför flera självständiga 

eller osjälvständiga skyddskrav i samma ansökan (NMF 13 § 2 mom.). Detta gör det 

även lättare att i praktiken omvandla en patentansökan till en 

nyttighetsmodellansökan.  

Om kraven är flera skall de framföras i en följd och numreras löpande. Varje krav får 

endast avse en uppfinning (NMF 13 § 3 mom.). Om en ansökan omfattar flera 

uppfinningar måste dessa vara beroende av varandra. Det måste finnas ett tekniskt 

samband mellan samtliga uppfinningar genom att ett eller flera likadana eller 

motsvarande tekniska särdrag är gemensamma för dem. Med uttrycket ”tekniska 

särdrag” avses sådana tekniska egenskaper som varje uppfinning bidrar med och som 

innebär en ändring av den tekniska nivån då uppfinningen granskas som helhet (NMF 

13 § 4 mom.). Frågan om huruvida det föreligger ett tekniskt samband mellan 

uppfinningarna avgörs utan hänsyn till om de är angivna i separata skyddskrav eller 

som alternativ i ett skyddskrav (NMF 13 § 5 mom.). 

Beskrivning och bilder. Beskrivningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning 

av den kan använda uppfinningen. Om uppfinningen gäller ett alster som 

åstadkommits med ett mikrobiologiskt förfarande tillämpas NML § 8a och PL § 22  

mom. 6 och 8 i tillämpliga delar (NML § 6 mom. 2). Beskrivningen skall innehålla 

endast sådant som är nödvändigt för att klargöra uppfinningen. Om man använder sig 

av en nyskapad term eller en term som inte är allmänt godtagen måste termen 

förklaras. Beteckningar och måttenheter får inte avvika från dem som är allmänt 

brukliga i Finland (NMF  14 § 1 mom.). Med bild avses teckningar, fotografier eller 

                                                       
368 Se RP 47/1995, 8. 
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motsvarande. Bilderna skall vara så tydliga att det tydligt framgår för vad man önskar 

skydd (NMF 15 §). 

Avledd patentansökan. I enlighet med NML 8 § kan en patentansökan omvandlas till 

en nyttighetsmodellansökan. Ansökan kan göras genom att en patentansökan som är 

anhängig och som avser samma uppfinning eller en anhängig ansökan om europeiskt 

patent ändras till en nyttighetsmodellansökan, varvid denna anses gjord samma dag 

som patentansökan eller ansökan om europeiskt patent. Ändringen kan dock inte 

längre göras efter att tio år har förflutit från den dag då patentansökan eller ansökan 

om europeiskt patent anses ha gjorts. Då en sådan modellansökan görs skall i övrigt 

iakttas vad som föreskrivs om sökande av nyttighetsmodellrätt (NML 8 § 1 mom.).  

Enligt den ursprungliga lagen betraktades en till nyttighetsmodellansökan omvandlad 

patentansökan som återtagen. Efter revisionen år 1995 förblir patentansökan anhängig 

när den ändras till en nyttighetsmodellansökan om sökanden inte särskilt återkallar 

patentansökan (NML 8 § 2 mom.). När en patentansökan ändras till en 

nyttighetsmodellansökan skall sökanden samtidigt eller senast inom den tid som 

registreringsmyndigheten bestämmer erlägga förfallna förnyelseavgifter – erläggs 

dessa inte inom utsatt tid, avskrivs ansökningen (NML 8 § 3 mom.). Skall europeisk 

patentansökan anses återkallad därför att en översättning av ansökningen på 

handläggningsspråket inte har ingivits till det europeiska patentverket inom 

föreskriven tid, kan ansökningen på sökandens begäran omvandlas till nationell 

nyttighetsmodellansökan med iakttagande av artikel 135 i den europeiska 

patentkonventionen. Sökanden skall dessutom betala fastställd registreringsavgift till 

registreringsmyndigheten och inge en översättning av nyttighetsmodellansökan enligt 7 

§ inom utsatt tid (NML 8a §). Att observera är dock att en nyttighetsmodellansökan 

inte kan omvandlas till en patentansökan. Detta eftersom en nyttighetsmodellansökan 

inte nödvändigtvis uppfyller de krav som ställs på en patentansökan. I RP 232/1990 

uttryckte man även en oro över att en stor del av nya patentansökningar först skulle 

lämnas in som nyttighetsmodellansökningar ifall en sådan möjlighet fanns.369

Delning av ansökan. En och samma nyttighetsmodellansökan får inte avse två eller 

flera av varandra oberoende uppfinningar. Ifall detta är fallet kan man enligt NML 9 § 

lämna in delade ansökningar. Efter att patentverket anmärkt om existens av flera 

uppfinningar i samma ansökan har sökanden två månader på sig att lämna in avdelade 

ansökningar för uppfinningarna ifråga. 
                                                       
369 RP 232/1990, 4; se även Godenhielm 1994, 57. 
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Omvandling av en europeisk patentansökan till en nyttighetsmodellansökan. Om

europeisk patentansökan enligt den europeiska patentkonventionen skall anses 

återkallad därför att den inte inom utsatt tid inkommit till det europeiska patentverket 

från den mottagande nationella myndigheten i en stat som är ansluten till den 

europeiska patentkonventionen, kan ansökan enligt NML § 8a mom. 1 på sökandens 

begäran under vissa omständigheter omvandlas till ansökan om nyttighetsmodellrätt. 

3.5.2.3. Danmark 

Allmänt. Om brugsmodel-ansökningar regleras i BML § 14. Bestämmelsen skiljer sig 

till formuleringen från patentlagens § 8, men i anmärkningarna till lagförslaget fastslog 

man dock att man inte önskar etablera en skild praxis mellan brugsmodeller och 

patent.370 En brugsmodel-ansökan skall innehålla en angivelse om det föremål för 

vilket man ansöker om skydd (BML § 14 Stk. 1). Frembringelsen skall vara så tydligt 

beskriven eller visad att en fackman på basis härav kan utnyttja den (BML § 14 Stk. 2). 

BML § 14 Stk. 2 motsvarar BML 1998 § 7 stk. 3 och patentlagens § 8 Stk. 2 nr. 3. Är 

frembringelsen inte så tydligt beskriven att en fackman kan utnyttja den kan 

registreringen förklaras helt eller delvis ogiltig i enlighet med BML § 52. 

Skyddskravens innehåll. Vid sidan av BML § 14 redogör registreringsbekendtgørelsen

BKG 1605/8.12.2006 om brugsmodel-ansökningars och registrerade brugsmodellers

behandling närmare för ansökans innehåll. Enligt Reg.BKG § 19 Stk. 1 skall 

brugsmodel-kraven innehålla 

1) en benämning på uppfinningen, 

2) en angivelse av den teknik i förhållande till vilken frembringelsen utgör 

någonting nytt (teknikens ståndpunkt), om en sådan upplysning är nödvändig, och 

3) en angivelse av det för frembringelsen nya och säregna. 

Reg.BKG § 19 Stk. 2 föreskriver närmare att angivelserna i punkterna 2-3 eventuellt 

kan ske i form av en hänvisning till beskrivningen med eventuella teckningar eller 

fotografier. Detta anses påvisa brugsmodel-rättens breda tillämpningsområde; en del 

ansökningar kan avse komplexa patenterbara uppfinningar, medan andra kan avse rätt 

                                                       
370 Se anmärkning till § 14 Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
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enkla frembringelser, varvid ett fotografi klart kan visa det tekniska problem 

frembringelsen avser. Här anses detaljerade krav inte vara nödvändiga.371

Ett brugsmodel-krav kan endast avse en frembringelse och kraven får inte innehålla 

något som är ovidkommande med hänsyn till den i kraven angivna frembringelsen eller 

oväsentligt för ensamrätten (Reg.BKG § 19 Stk. 3-4). En ansökan kan innehålla flera 

krav (Reg.BKG § 20). En ansökan kan även omfatta flera frembringelser om det mellan 

dessa finns ett tekniskt samband. Detta skall komma till uttryck genom att 

frembringelserna helt eller delvis omfattar samma eller motsvarande tekniska särdrag. 

Härmed avses de tekniska egenskaper med vilka frembringelsen bidrar utöver 

teknikens ståndpunkt (Reg.BKG § 21 Stk. 1). Fråga om det mellan olika frembringelser

finns ett tekniskt samband avgörs utan hänsyn till om de är angivna i varsitt 

brugsmodel-krav eller som alternativ i ett (Reg.BKG § 21 Stk. 2). 

Beskrivningen. Om beskrivningen regleras närmare i Reg.BKG § 22. Beskrivningen 

skall inledas med en kort och saklig benämning på frembringelsen. Av den skall även 

framgå hur frembringelsen kan utnyttjas industriellt om detta inte omedelbart framgår 

av dess karaktär. För övrigt skall beskrivningen innehålla 

1) En angivelse av frembringelsens användningsområde samt teknikens ståndpunkt 

för den teknik som frembringelsen bygger på. Det skall speciellt anges vad 

frembringelsen uppnår mot bakgrund av teknikens ståndpunkt samt vilka medel 

som är nödvändiga för att uppnå detta. 

2) En närmare förklaring av frembringelsen belyst med användningsexempel eller 

utföringsformer med hänvisning till eventuella teckningar eller fotografier 

(Reg.BKG § 22 Stk. 1). 

Beskrivningen får inte innehålla annat än sådant som bidrar till förståelsen av 

frembringelsen. Om nya eller inte allmänt använda uttryck används skall betydelsen av 

dessa förklaras. Beteckningar och måttenheter får inte avvika från dem som allmänt 

används i de nordiska länderna (Reg.BKG § 22 Stk. 2). 

I anmärkningarna till det första lagförslaget konstaterade lagberedningen att ansökans 

innehåll skall stå i rimligt förhållande till brugsmodellens ekonomiska potential. Av 

den orsaken ställs inte lika stora fordringar på formuleringen av beskrivningen och 

kraven som i en patentansökan. När det handlar om mycket enkla frembringelser kan 
                                                       
371 Schovsbo & Rosenmeier 2008, 328. 
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det räcka med en enkel formulering av kraven med hänvisning till teckning och 

beskrivning. Vidare konstaterades att av kraven endast skall framgå vad som önskas 

skyddat och att beskrivningen och teckningarna skall vara så tydliga att en fackman 

med hjälp av dem kan använda frembringelsen.372 Detta anses återspegla lagens 

karaktär av skyddsform för såväl mer komplicerade patenterbara uppfinningar som för 

enklare konstruktioner, vars lösning av ett tekniskt problem mycket väl kan beskrivas 

med en bild eller ett fotografi.373

Forgrening. En tidigare patentansökan kan i enlighet med BML § 12 Stk.1 helt eller 

delvis användas som grund för en brugsmodel-ansökan för samma uppfinning. 

Sökanden kan begära att patentansökans inlämningsdatum även skall gälla för 

brugsmodel-ansökan – eventuell prioritet som patentansökan gjort anspråk på 

(patentlagens § 6) gäller då även för denna. BML § 12 Stk. 1 motsvarar BML 1998 § 6, 

ändringar beträffande bestämmelsens innehåll har dock inte skett. Förutsättningen för 

att forgrening skall kunna ske är att ansökan är inlämnad med giltighet för Danmark. 

Enligt Reg.BKG § 13 Stk. 1 kan det handla om en dansk patentansökan, en 

internationell ansökan som har vidareförts i Danmark i enlighet med patentlagens § 31 

eller som har tagits upp till behandling i enlighet med patentlagens § 38, Stk. 3, en 

europeisk patentansökan för vilken EPO har fastslagit en inlämningsdag enligt EPC, 

och där patentet är ansökt med verkan för Danmark eller en europeisk patentansökan 

som är konverterad till en dansk patentansökan enligt § 88 i patentlagen. 

Om sökanden önskar använda sig av en patentansökan som grund för en brugsmodel-

ansökan skall han senast två månader efter att patentansökan är slutgiltigt avslagen av 

patentmyndigheterna lämna in en brugsmodel-ansökan. Samtidigt skall han inlämna 

en begäran om forgrening (Reg.BKG § 13 Stk. 3), vilken skall innehålla upplysningar 

om patentansökans art och inlämningsdag samt ansökans nummer (Reg.BKG § 13 Stk. 

4). Möjligheten till forgrening består dock endast upp till tio år efter patentansökans 

inlämningsdag eller den dag som skall anses vara inlämningsdagen (Reg.BKG § 13 Stk. 

1). Den här maximigränsen skall ses i samband med att den maximala skyddstiden för 

brugsmodeller endast är tio år.374 Möjligheten till forgrening kan även användas så att 

sökanden behåller sin patentansökan samtidigt som delar av den görs till föremål för 

                                                       
372 Se anmärkningarna till § 7 Stk. 4 Forslag til Lov om brugsmodeller m.v. 1991 LSF 119. 
373 Se Schovsbo & Rosenmeier 2008, 328. 
374 Roth & Holm Svendsen 1993, 244. 
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brugsmodel-skydd, exempelvis efter att en nyhetsundersökning för patentansökan har 

ägt rum.375

3.5.2.4. EG-direktivförslaget 

Enligt artikel 8.1 KOM (97) 691 skulle en ansökan om bruksmodellskydd innehålla 

a) en begäran om att bruksmodellskydd skall meddelas, 

b) en beskrivning av uppfinningen, 

c) ett eller flera krav, 

d) eventuellt de ritningar som beskrivningen eller kraven hänvisar till och 

e) ett sammandrag. 

Enligt artikel 8.2 skulle en ansökningsavgift och eventuellt en forskningsavgift 

avläggas. Artikel 8 ändrades i KOM (99) 309 genom att man införde ordet ”endast”. I 

samband med ändringen konstaterade kommissionen att man härigenom ”strikt kan 

begränsa de uppgifter som en ansökan om bruksmodellskydd skall innehålla”. 

Ingivningsdagen för ansökan om bruksmodellskydd är den dag då sökanden ger in 

handlingar som innehåller a) uppgift om att bruksmodellskydd söks, b) uppgifter som 

möjliggör en identifiering av sökanden och c) en beskrivning och ett eller flera krav 

(artikel 9 KOM (97) 691). 

Ansökan om bruksmodellskydd skulle även innehålla uppgifter om uppfinnaren. Om 

sökanden inte var identisk med uppfinnaren eller inte den ende uppfinnaren, skulle 

dessa uppgifter innehålla en förklaring om ursprunget till förvärvet av rätten till 

bruksmodellen (artikel 10 KOM (97) 691). Ansökan om bruksmodellskydd skulle 

endast få avse en uppfinning eller flera uppfinningar som hade ett sådant samband 

med varandra att de utgjorde ett enda innovationskoncept (artikel 11 KOM (97) 691). 

Uppfinningen skulle i ansökan om bruksmodellskydd beskrivas så tydligt och 

fullständigt att en fackman med ledning därav kan utöva uppfinningen (artikel 12 KOM 

(97) 691). 

Artikel 13.1 KOM (97) 691 föreskrev att det skulle vara kraven som definierar föremålet 

för det skydd som söks. Dessa skulle vara klara och koncisa och grundas på 
                                                       
375 Roth & Holm Svendsen 1993, 244. 
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beskrivningen. Enligt artikel 13.2 skulle antalet krav begränsas till vad som var absolut 

nödvändigt med hänsyn till uppfinningens art. I KOM (99) 309 ströks artikel 13.2 med 

följande motivering: 

Syftet med punkt 2 i det ursprungliga förslaget var att begränsa antalet krav till det som är strikt 

nödvändigt med beaktande av uppfinningens slag. Europaparlamentet ansåg (ändringsförslag 

14) att denna formulering var för subjektiv och antagligen skulle medföra skiljaktigheter mellan 

de nationella lagstiftningarna i frågan. Parlamentet ansåg att det var bättre att genomdriva 

efterlevnaden av kraven med hjälp av artikel 25 (ogiltigförklaring). 

Artikel 14 KOM (97) 691 föreskrev att sammandraget enbart skulle tjäna som teknisk 

information. Det skulle inte få tillmätas betydelse i något annat avseende, såsom vid 

bedömningen av omfattningen av det skydd som söks och vid tillämpningen av artikel 

5.3.

3.5.3. Sammanfattning 

De tre ländernas utformning av ansökningsförfarandet är likadan i det avseendet att 

alla tre har infört anmälningsförfarandet, varvid rättigheten registreras om den 

uppfyller de formella kraven på ansökan. Vissa skillnader förekommer dock i reglerna 

om ansökans innehåll. För det första kan man notera att reglerna om vad skyddskraven 

och beskrivningen skall innehålla är betydligt mer detaljerade enligt tysk rätt än i 

Finland och Danmark. Medan beskrivningen enligt finsk rätt skall ”vara så tydlig att en 

fackman med ledning av den kan förstå uppfinningen” innehåller GebrMV § 6 en 

mycket detaljerad uppräkning av de element beskrivningen skall innefatta: 

teknikområde, teknikens ståndpunkt inklusive källor, problemet, uppfinningen för 

vilken skydd söks, på vilket sätt uppfinningen kan användas industriellt, fördelaktig 

effekt hos uppfinningen åberopande teknikens ståndpunkt samt åtminstone ett sätt att 

utföra uppfinningen i detalj, eventuellt belyst med exempel och med ledning av 

teckningarna och hänvisningsnumreringen. Dessutom anges i GebrMV mycket 

noggranna anvisningar om hur teckningarna får se ut. Medan detta bidrar till att skapa 

större klarhet komplicerar det även ansökningsförfarandet för sökanden. 

En intressant skillnad förekommer även mellan finsk och dansk rätt i och med att 

Danmarks Reg.BKG § 19 Stk. 2 uttryckligen tillåter att angivelser i skyddskraven 

eventuellt kan ske i form av en hänvisning till beskrivningen med eventuella 

teckningar eller fotografier. Även i förarbetena poängterades denna möjlighet med 
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hänvisning till lagstiftningens syfte att skydda mycket enkla uppfinningar. 

Motsvarande förekommer inte enligt finsk eller tysk rätt eller i direktivförslaget. 

3.6. Granskning av nyhet 

3.6.1. Inledning 

Eftersom Gebrauchsmuster, nyttighetsmodeller och brugsmodeller registreras utan att 

registreringsmyndigheterna prövar huruvida skyddsförutsättningarna nyhet samt 

erfinderischer Schritt respektive väsentlig åtskillnad är uppfyllda, har alla tre länder 

infört möjligheten för såväl sökanden som tredje man att anhålla om att 

registreringsmyndigheterna i efterhand granskar registreringen. 

3.6.2. Recherche enligt tysk rätt 

3.6.2.1. Inledande kommentar 

För att göra skyddet mer tillförlitligt och förutsägbart, och på så sätt mer attraktivt för 

små och medelstora företag, införde man i och med revideringen år 1986 regeln i § 7 

GebrMG som föreskriver en möjlighet att anhålla om prövning, Recherche hos 

DPMA.376 Lagregeln formades efter § 43 Abs. 1-2 PatG och i anslutning till den skall 

även § 43 Abs. 3, 5, 6, och 7 Satz 1 PatG tillämpas. Vidare har presidenten vid DPMA 

utfärdat riktlinjer för hur prövningen skall ske (Rechercherichtlinien).377 Riktlinjerna 

riktar sig till prövningsmyndigheterna och deras syfte är att fastställa principer för hur 

behandlingen av en anhållan sker och att säkra likabehandling.378

3.6.2.2. Anhållan om Recherche 

Enligt § 7 Abs. 1 GebrMG undersöker DPMA på anhållan alla offentliga tryckta skrifter 

som skall beaktas vid bedömningen av huruvida föremålet för ansökan kan skyddas.  

Anhållan skall vara skriftlig och kan inlämnas av sökanden, den som antecknats som 

innehavare eller av tredje person. § 7 Abs. 2 Satz 3 GebrMG föreskriver att personer 

som är bosatta utomlands måste företrädas av ett ombud enligt § 28 GebrMG. En 

                                                       
376 Se BT-Ds. 10/3903, 1. 
377 Se Gebrauchsmuster-Rechercherichtlinien 1999. 
378 Gebrauchsmuster-Rechercherichtlinien 1999, nr 1. 
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anhållan kan göras både för en ansökan som fortfarande är under behandling och för 

ett redan registrerat Gebrauchsmuster.

Förutsättningarna för att anhållan skall vara verksam379 är att den följer 

formföreskrifterna. Vidare måste en Gebrauchsmuster-ansökan vara anhängig eller ett 

Gebrauchsmuster registrerat. Anhållan kan även göras samtidigt med ansökans 

inlämnande. Det får inte ha förekommit någon tidigare anhållan om prövning. I 

enlighet med § 43 PatG behandlas endast en anhållan – en senare inlämnad anhållan 

om prövning betraktas som ogjord (§ 43 Abs. 5 PatG).  

Tidigare förekom som ytterligare förutsättning att avgift betalats för att anhållan skulle 

vara verksam. Det här kravet har fallit bort.380 Om betalning av avgift är numera 

reglerat i PatKostG. Enligt § 3 Abs. 1 PatKostG förfaller avgiften för en anhållan om 

prövning visserligen till betalning vid anhållans inlämnande – § 6 Abs. 1 PatKostG 

föreskriver dock att en avgift kan betalas inom tre månader efter förfallodatumet om 

inte annan frist är bestämd i lag. Har avgiften inte betalats efter tre månader anses 

anhållan som återtagen (§ 6 Abs. 2 PatKostG). En anhållan om prövning kan även tas 

tillbaka varpå prövningen ställs in. Efter detta kan en anhållan som inlämnats senare 

bli verksam eller en helt ny anhållan göras.381

3.6.2.3. Själva prövningen 

Nr 4-5 Rechercherichtlinien bestämmer prövningsobjektet och dess omfattning. 

Föremålet för prövningen är uppfinningen i den form den angivits i skyddskraven. 

Motsvarande § 12a GebrMG skall teckningarna och beskrivningen åberopas. 

Prövningen utsträcker sig till samtliga skyddskrav – om nya skyddskrav inlämnats 

baserar sig prövningen på de sist inlämnade kraven (Nr. 4 Rechercherichtlinien).

Prövningen skall uttömmande, fullständigt och slutgiltigt (umfassend, vollständig und 

abschließend) omfatta allt som hör till den relevanta teknikens ståndpunkt.382

Teknikens ståndpunkt skall prövas så att man kan utvärdera huruvida nyhet och 

erfinderischer Schritt föreligger.383

                                                       
379 Se även Bühring 2006, § 7 Rdn. 1. 
380 Bühring 2006, § 7 Rdn. 1. 
381 Bühring 2006, § 7 Rdn. 6. 
382 Bühring 2006, § 7 Rdn. 19. 
383 Loth 2001, § 7 Rdn. 8. 
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Prövningen inleds i regel sex månader efter ansökningsdagen eller dagen för prioritet, 

eftersom teknikens ståndpunkt dessförinnan inte är fullständig.384 På uttrycklig 

önskan, som angivits i anhållan om prövning, utförs prövningen omgående. Det här 

innebär dock att prövningsmyndigheterna endast kan beakta de tryckta skrifter de har 

tillgång till vid den här tidpunkten, vilket kan medföra att prövningen begränsas. En 

kompletterande prövning i efterhand utförs inte enligt § 7 GebrMG (Nr. 3 

Rechercherichtlinien). Enligt Bühring är tidsfristen på sex månader för lång, eftersom 

även själva prövningen är tidskrävande. I regel är rättigheten registrerad innan 

prövningsresultatet är klart.385

Resultatet av prövningen presenteras i en rapport som skickas till sökanden, alternativt 

rättighetshavaren, samt till den som gjort anhållan om den lämnats in av tredje person. 

I das Patentblatt offentliggörs även en hänvisning till rapporten (§ 43 Abs. 7 PatG). 

Rapporten skall innehålla alla de tryckta skrifter som prövats, eventuellt med 

förklaringar och hänvisningar till relevanta textavsnitt.386 Att notera är dock, att det 

inte finns någon garanti för att rapporten är komplett. Om det senare visar sig att den 

de facto var ofullständig föreligger ingen rätt till återbetalning av prövningsavgiften 

eller rätt till skadestånd. Inte heller kan man kräva att prövningsmyndigheten förklarar 

eller kompletterar rapporten.387

I litteraturen anförs att prövningen är av stor betydelse för att rättigheten senare skall 

kunna göras gällande. Prövningsrapporten är vägledande vid utvärderingen av 

eventuell framgång i en senare intrångsrättegång eller vid ett Löschungsverfahren.388

Innan man vill göra gällande anspråk som härrör från ett registrerat Gebrauchsmuster

rekommenderas man således göra en anhållan om prövning för att utreda rättighetens 

tillförlitlighet.389

                                                       
384 Bühring 2006, § 7 Rdn. 16. 
385 Se Bühring 2006, § 7 Rdn. 17. 
386 Loth 2001, § 7 Rdn. 9. 
387 Bühring 2006, § 7 Rdn. 20. 
388 Bühring 2006, § 7 Rdn. 1. 
389 Se Loth 2001 § 7 Rdn. 3; Bühring 2006, § 7 Rdn. 2. 
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3.6.3. Teknisk granskning enligt finsk rätt 

3.6.3.1. Granskning i enlighet med NML 12 § 

Efter revisionen av NML år 1995 kan sökanden när som helst mot avgift begära att PRS 

utför en granskning av om den uppfinning som är föremål för en 

nyttighetsmodellansökan eller en registrering uppfyller förutsättningarna för skydd. 

Efter att nyttighetsmodellen registrerats har även tredje man rätt att när som helst 

under det att nyttighetsmodellen är ikraft mot avgift begära granskning (NML 12 § 3 

mom.). Granskningen skall för det första ge rättighetshavaren ett starkare och mer 

förutsägbart skydd, för det andra är avsikten med granskningen att resultatet skall 

förbättra ställningen för en person som eventuellt vill yrka på ogiltighet.390

NMF 24 § a innehåller regler om granskningens utformning. När 

registreringsmyndigheten granskar en uppfinning i enlighet med NML 12 § 3 mom. 

skall den beakta alla faktorer som kommer till dess kännedom. Granskningen sker på 

grundval av finska offentliga ansökningar om nyttighetsmodeller och mönsterrätt samt 

patentskrifter och utläggningsskrifter från patentverken i Finland, Norge, Sverige, 

Danmark, Förenta Staterna, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och från det 

europeiska patentverket samt publicerade internationella patentansökningar. 

Dessutom kan även andra tillgängliga publikationer utnyttjas vid granskningen om det 

anses motiverat (NMF 24 § a). 

Lagen reglerar inte närmare om innebörden, följderna eller utformningen av den 

tekniska granskningen. Av förarbetena och den nyttighetsmodellguide391 som 

registreringsmyndigheterna gett ut framgår det dock att myndigheterna vid 

granskningen skall följa samma principer som vid prövningen av en patentansökan.392

Granskningen skall grunda sig på det forskningsmaterial myndigheterna har tillgång 

till och som är offentligt, och myndigheterna skall utreda teknikens ståndpunkt på 

vederbörande område.393 Granskningen skall antingen innefatta enbart en förteckning 

av de eventuella nyhetshinder som uppenbarats i undersökningen för att uppfinningen 

skall kunna anses vara ny, eller också ett utlåtande av myndigheten över de eventuella 

                                                       
390 RP 47/1995, 8. 
391 Den finska versionen finns tillgänglig på PRS:s hemsida:  
http://www.prh.fi/stc/attachments/hmopas.pdf. Hämtad 9.5.2009. 
392 Enligt RP 47/1995 skall registreringsmyndigheterna ”i tillämpliga delar” följa samma 
principer som inom patenträtten, 8. 
393 RP 47/1995, 8. 
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fortsatta åtgärder och rekommenderade förfaringssätt som resultatet av 

nyhetsgranskningen förutsätter. Registreringsmyndigheterna skall dock endast ge ett 

sådant utlåtande ifall den som anhållit om den tekniska granskningen särskilt anhåller 

om detta, och utlåtandets funktion är uteslutande vägledande. I förarbetena påpekas 

även att man i utlåtandet exempelvis kunde föreslå en begränsning av skyddskraven i 

nyttighetsmodellansökan utgående från de nyhetshinder man funnit vid 

granskningen.394 Om en teknisk granskning har utförts skall detta antecknas i 

rättighetshavarens registreringsbevis samt i nyttighetsmodellregistret. Att notera är att 

registreringsmyndigheterna själva inte vidtar några som helst åtgärder på basis av 

granskningsresultatet. 

3.6.3.2. Frivillig förhandsgranskning mot avgift 

PRS erbjuder även sökanden möjligheten att låta en informationsingenjör 

förhandsgranska en uppfinning innan ansökan lämnas in. Beställningen av 

förhandsgranskning skall vara skriftlig och till den skall en fritt formulerad redogörelse 

för uppfinningen och eventuellt en förklarande teckning bifogas. Sökanden kan även 

välja att bifoga en färdig nyttighetsmodellansökan. Kostnaderna för granskningen 

beror på hur många arbetstimmar ingenjören behöver – vid behov kan 

uppdragsgivaren dock sätta ett maximibelopp för hur mycket undersökningen får 

kosta. Begränsas granskningen till alltför få timmar blir resultatet mindre tillförlitligt. 

När granskningen är färdig lämnar ingenjören en rapport bestående av en förteckning 

över de publikationer som kunde utgöra grunder för ogiltighet. Däremot uttalar han sig 

inte om huruvida själva uppfinningen är ny och skiljer sig tillräckligt från teknikens 

ståndpunkt. Det är upp till sökanden att på basis av rapporten avgöra vilken betydelse 

publikationerna kan få för möjligheten att erhålla ett hållbart skydd. Ingenjören kan 

dock kommentera rapporten mot en extra avgift.395

3.6.4. Prövning enligt dansk rätt 

Enligt BML § 19 Stk. 2 kan sökanden mot avgift anhålla om att PVS vid 

registreringsförfarandet prövar om skyddsförutsättningarna nyhet och tydlig åtskillnad 

är uppfyllda. Enligt BML § 50 stk. 1 gäller detta även för tredje man efter att en 

brugsmodel registrerats. Reg.BKG 1605/8.12.2006 fastställer hur myndigheterna skall 

                                                       
394 RP 47/1995, 8. 
395 Se PRS:s nyttighetsmodellguide, 6. 
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gå tillväga vid en prövning. Enligt Reg.BEK § 30 stk.1 skall registreringsmyndigheterna 

ta hänsyn till ”allt som de får kännedom om”. Stk. 2 specificerar genom att föreskriva 

att en nyhetsundersökning skall företas i den omfattning som nöden kräver på basis av 

brugsmodel-handlingar i Danmark, registrerade mönster i Danmark, 

patenthandlingar, fremlæggelsesskrifter, publicerade patentansökningar eller utdrag 

av dessa från Danmark, Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, 

USA samt EPO, publicerade internationella ansökningar eller utdrag av dessa, samt 

allmänt tillgängliga ansökningar om brugsmodel, patent eller mönster i landet. 

Dessutom skall nyhetsundersökningen beakta annan tillgänglig litteratur när det anses 

nödvändigt.

Om sökanden i samband med ansökan anhåller om prövning skall BML § 20 Stk. 1-3 

tillämpas (BML § 20 Stk. 4). Detta innebär att sökanden underrättas om eventuella 

brister och uppmanas att inom en viss tidsfrist uttala sig eller rätta ansökan (BML § 20 

Stk.1). Om sökanden underlåter att uttala sig eller vidta åtgärder för rättelse inom den 

utsatta tidsfristen bordläggs ansökan (BML § 20 Stk. 2). Behandlingen kan dock 

återupptas om sökanden uttalar sig eller rättar ansökan samt avlägger en 

återupptagningsavgift inom två månader efter det att tidsfristen löpt ut (BML § 20 Stk. 

3).

Efter att tredje man anhållit om prövning i enlighet med BML § 50 skall 

rättighetshavaren underrättas om prövningen och ges en möjlighet att uttala sig (BML 

§ 51). Om registreringsmyndigheterna finner att det föreligger hinder för registreringen 

bortfaller den, vilket tillkännages av PVS (BML § 52 stk. 1). Om det däremot inte finns 

något som hindrar att brugsmodellen förblir ikraft i ändrad form besluter PVS om att 

ändra registreringen. Det förutsätts dock att rättighetshavaren samtycker till den 

ändrade formuleringen samt att han avlägger en ändringsavgift inom en fastställd 

tidsfrist (BML § 52 stk. 2). Annars anses brugsmodel-registreringen vara upphävd 

(BML § 52 stk. 3). Till anhållan om prövning behöver inte bifogas något material. 

Tredje man kan dock välja att bifoga det material han anser relevant för att säkra att 

detta verkligen behandlas vid prövningen. Till skillnad från patenträtten krävs det 

ingen dokumentation eller uppbyggande argumentation eftersom rättigheten inte varit 

prövad tidigare.396

Om det väcks talan angående brugsmodel-registreringen innan beslut om anhållan om 

prövning har fattats, ”skall patentmyndigheterna stille behandlingen af begæringen i 
                                                       
396 Anmärkning till § 50 Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
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bero, indtil sagen er endeligt afgjort, medmindre anmodningen er fremsat af 

brugsmodelhaveren”(BML § 50 stk. 4). Avsikten med den här bestämmelsen är att 

säkra att ärendet inte behandlas parallellt av registreringsmyndigheterna och i domstol. 

Därför bordläggs ärendet vid PVS tills domstolen fattat beslut. På detta sätt undviker 

man bland annat onödiga utgifter för såväl rättighetshavaren som tredje man.397 Det är 

möjligt att företa flera på varandra följande prövningar, men om en tidigare prövning 

ägt rum skall till en efterföljande anhållan om prövning bifogas material eller 

anbringender som inte tidigare gjorts gällande i ärendet. Avsikten med detta är att 

förhindra missbruk. 

3.6.5. Forskningsrapport enligt EG-direktivförslaget 

Direktivförslaget innefattade någonting som benämndes ”forskningsrapport”. Artikel 

16.1 KOM (97) 691 föreskrev följande: Om ingivningsdag har fastställts för en ansökan 

om bruksmodellskydd och om ansökan inte anses som återkallad skall den behöriga 

myndighet till vilken ansökan givits in på begäran av sökanden upprätta en 

forskningsrapport avseende den relevanta tekniska ståndpunkten. Detta skall göras på 

grundval av kraven med vederbörlig hänsyn tagen till beskrivningen och till eventuella 

ritningar. Artikel 16.2. föreskrev att den behöriga myndighet till vilken ansökan har 

inlämnats får anförtro uppdraget att upprätta forskningsrapporten till vilken 

myndighet som helst som den anser vara kompetent att göra detta. När 

forskningsrapporten har upprättats skall den delges sökanden tillsammans med kopior 

av samtliga citerade handlingar. I artikel 16.3 angavs att medlemsländerna i sina egna 

bestämmelser fick föreskriva att forskningsrapporten skulle vara obligatorisk vid 

rättstvister där bruksmodellskydd görs gällande. 

I det ändrade direktivförslaget gjordes följande ändringar: För det första ändrades 

artikel 16.1 genom att man efter texten ”på begäran av sökanden” infogade ”eller någon 

annan berörd, där denne står för kostnaderna”. Syftet med ändringen var att öka den 

rättsliga säkerheten.398 I artikel 16.3 infördes en andra sats lydande: 

”Granskningsrapporten399 skall vara offentlig som en del av den dokumentation som 

åtföljer meddelandet av bruksmodellskydd.” Även detta tillägg var ägnat att ”öka 

                                                       
397 Anmärkning till § 50 Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
398 KOM (99) 309, 7. 
399 Att notera det ändrade ordvalet: i KOM (97) 691 användes begreppet ”forskningsrapport”, i 
KOM (99) 309 ”granskningsrapport”. 
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öppenheten och den rättsliga säkerheten”.400  Slutligen infördes regel 16.4, enligt vilken 

medlemsstaterna i sina regler skulle föreskriva att en granskningsrapport är 

obligatorisk vid rättstvister där de rättigheter som följer av bruksmodellskyddet görs 

gällande, utom om en tidigare granskningsrapport om bruksmodellen redan 

upprättats. KOM (99) 309 medförde även en förändring i samband med artikel 19 

avseende skyddstiden.  Till artikel 19.2 tillfogades en andra sats, vari föreskrevs att 

bruksmodellen, efter det att den första perioden om 6 år löpt ut, inte kan förlängas om 

uppfinningen inte blivit föremål för en granskningsrapport. Tanken bakom denna regel 

var att stärka den rättsliga säkerheten och undvika att icke granskade bruksmodeller 

skyddas för länge.401

3.6.6. Sammanfattning 

Även om alla tre länder inklusive det ändrade direktivförslaget KOM (99) 309 infört 

möjligheten för såväl rättighetshavare som för tredje man att anhålla om att 

registreringsmyndigheterna granskar registreringen, skiljer sig förfarandena från 

varandra. Enligt tysk rätt framställer myndigheterna mot avgift en 

undersökningsrapport som levereras till rättighetshavaren samt till tredje man om 

anhållan gjorts av honom. Teknikens ståndpunkt skall prövas så att man kan utvärdera 

huruvida nyhet och erfinderischer Schritt föreligger.402 Endast en undersökning utförs, 

de berörda parterna måste förlita sig på denna eller använda den som utgångspunkt för 

egen fortsatt undersökning. Att observera är att den tyska prövningen för att vara 

tillförlitligare inleds först sex månader efter ansökans inlämnande. Av bestämmelserna 

att döma finns det i Finland ingen gräns för antalet prövningar, och endast om den som 

framför anhållan om teknisk granskning särskilt begär detta ger 

registreringsmyndigheterna ett vägledande utlåtande. I Danmark innehar 

registreringsmyndigheterna även en aktivare roll. Om sökanden själv anhållit om 

granskning i samband med ansökans inlämnande underrättas han om eventuella 

brister och ges möjlighet att inom en viss tidsfrist uttala sig eller ändra ansökan. 

Anhåller tredje man om granskning underrättas rättighetshavaren om detta och ges vid 

behov möjlighet att samtycka till en ändring av ansökans innehåll. Om han då förblir 

passiv upphävs registreringen. Lämnas anhållan om ytterligare en granskning in måste 

till den bifogas nytt material som inte ingick i den tidigare granskningen. Regeln i 

direktivförslaget påminner till stora delar om Tysklands lagstiftning. Myndigheterna 
                                                       
400 KOM (99) 309, 7. 
401 KOM (99) 309, 8. 
402 Loth 2001, § 7 Rdn. 8. 
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skall framlägga en rapport på basis av vilken man (själv) skall kunna bedöma skyddets 

giltighet. Direktivförslaget innehöll dock en bestämmelse som inte står att finna i 

Tysklands, Finlands eller Danmarks lagstiftning: bruksmodellskyddet förlängs inte om 

inte en granskningsrapport har gjorts. Skillnaderna mellan de olika rättsordningarna 

tydliggörs i schemat nedan. 

Tabell 1 Jämförelse av prövningsförfarandets utformning. 

Teknikens ståndpunkt 
utvärderas så att man 
kan ta ställning till 
skillnadskravet; 
rapporten behöver inte 
innehålla 
kommentarer eller 
förklaringar

Tyskland Finland Danmark

Myndigheterna 
framställer en lista över 
eventuella nyhetshinder 
och ett icke-bindande 
utlåtande mot avgift

Endast en granskning Ingen begränsning av 
antalet granskningar

Ny granskning om 
nytt material

Inga åtgärder vidtas av 
DPMA

Inga åtgärder vidtas av 
PRS

Rättighetshavaren ges 
möjlighet att uttala sig 
och ändra ansökan/ 
samtycka till ändringar

Myndigheterna utför 
en granskning av allt 
relevant material; 
någon rapport 
framläggs inte

EG-
direktivförslaget

”Behörig myndighet”
skall på begäran 
upprätta en offentlig 
granskningsrapport 
avseende den relevanta 
tekniska ståndpunkten

Ingen förlängning av 
skyddet efter 6 år utan 
rapport

Ingen regel om 
antalet rapporter

Ingen regel om 
åtgärder vid brister

3.7. Att ogiltigförklara en registrering 

3.7.1. Betydelsen 

Möjligheten att yrka ogiltigförklaring av ett registrerat Gebrauchsmuster, en 

registrerad nyttighetsmodell eller en brugsmodel får en central betydelse på grund av 

skyddsformens karaktär av registreringsrätt. Tanken är att en rättighet som registrerats 

utan förprövning bör kunna attackeras utan att ett domstolsförfarande måste inledas. 
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3.7.2. Tyskland 

Enligt § 15 Abs. 1 har vem som helst rätt att kräva upphävande (Löschung) om 

föremålet för Gebrauchsmuster-skydd inte uppfyller förutsättningarna för skydd i §§ 1-

3 GebrMG, om det redan är skyddat genom tidigare patent eller Gebrauchsmuster eller 

om det omfattar mer än vad som är angivet i ansökan i dess ursprungliga form. En 

begäran om detta (Antrag) skall inlämnas till patentverket i skriftlig form, och den 

skall innehålla alla fakta som den stöder sig på (§ 16 GebrMG). Rättighetshavaren ges 

en tidsfrist på en månad att ta ställning till frågan.  Om han inte motsätter sig inom 

utsatt tid förfaller hans Gebrauchsmuster (§ 17 Abs. 1 GebrMG). I annat fall meddelar 

DPMA den som begärt upphävande att rättighetshavaren motsätter sig detta och vidtar 

åtgärder för att utreda ärendet. DPMA kan här förhöra vittnen eller sakkunniga (§ 17 

Abs. 2 Satz 1-2 GebrMG). Ärendet avgörs genom muntliga förhandlingar, och beslutet 

tillkännages när förhandlingarna avslutas eller vid en senare, genast fastslagen 

tidpunkt. Beslutet motiveras skriftligen (§ 17 Abs. 3 GebrMG). 

Enligt § 17 Abs. 4 GebrMG skall DPMA bestämma till vilken del parterna skall stå för 

kostnaderna. En särskild anhållan om detta förutsätts inte, även om det är vanligt att 

en sådan görs.403 Enligt  § 17 Abs. 4 GebrMG skall § 62 Abs. 2 och § 84 Abs. 2 Satz 2 och 

3 PatG tillämpas. Hänvisningen till § 84 PatG innebär att ZPO blir tillämplig för att 

fastställa kostnadsfördelningen.404 Med kostnader avses inte endast de administrativa 

kostnaderna utan även övriga kostnader som uppkommit genom förfarandet.405

Grundregeln enligt § 91 ZPO är att den förlorande parten skall ersätta de kostnader 

som förfarandet åsamkat motparten. I undantagsfall kan DPMA besluta annorlunda. 

Om Gebrauchsmuster-registreringen upphävs skall följaktligen rättighetshavaren 

ersätta motpartens kostnader. Ifall ärendet avgörs dels till nackdel, dels till fördel för 

båda parter, skall kostnaderna delas proportionerligt. Vissa omständigheter kan även 

inverka på kostnadsfördelningen. Exempelvis om den som begärt upphävande återtar 

sin begäran skall han stå för kostnaderna (§ 296 Abs. 3 Satz 2 ZPO). Detta gäller även 

om rättighetshavaren lämnat in nya skyddskrav.406 § 93 ZPO innehåller även ett 

undantag enligt vilket rättighetshavaren inte behöver stå för kostnaderna ifall han inte 

genom sitt beteende gett upphov till begäran om upphävande och ifall han omedelbart 

                                                       
403 Bühring 2006, § 17 Rdn. 42. 
404 Tillämpningen av ZPO på Gebrauchsmuster-rätten har även kritiserats. Se Bender 1997, 785 
ff. Tillämpningen av undantaget i § 93 ZPO har ifrågasatts av Goebel. Se Goebel 1999, 836. 
405 Bühring 2006, § 17 Rdn. 47. 
406 Bühring 2006, § 17 Rdn. 45. 
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erkänner riktigheten i de anspråk som görs.407 Det faktum att rättighetshavaren inte 

motsätter sig ett upphävande av hans Gebrauchsmuster torde kunna utgöra sådant 

omedelbart erkännande.408 Motparten kan undvika att § 93 ZPO blir tillämplig genom 

att före inlämnandet av en begäran om upphävande uppmana rättighetshavaren att 

frivilligt avstå från registreringen (i enlighet med § 23 GebrMG).409

Ifall en rättstvist är anhängig när begäran om upphävande görs och ifall utgången av 

rättstvisten är beroende av Gebrauchsmuster-skyddets giltighet, kan domstolen besluta 

att förhandlingarna skjuts upp tills giltigheten har prövats. Förkastas begäran är 

domstolen endast bunden av detta beslut om det har utfärdats mellan samma parter (§ 

19 GebrMG). 

3.7.3. Finland

I och med revisionen år 2008 införde man grunderna för att yrka ogiltighet i NML 19 §. 

Den tidigare lagen innehöll endast en hänvisning till 1 § 2–4 mom., 2 §, 6 § 2 mom., 8 

och 11 §. Enligt den reviderade NML 19 § skall registreringen av en nyttighetsmodell 

förklaras helt eller delvis ogiltig på grund av ett krav som riktar sig mot den om 

1) den avser en uppfinning som inte uppfyller kraven i 1 § 2 4 mom. och 2 §, 

2) den avser en uppfinning som inte är så tydligt angiven att en fackman med 

ledning därav kan använda den, 

3) nyttighetsmodellrätten omfattar något som inte framgick av ansökan när den 

gjordes, 

4) kraven i 8 eller 8 a § inte har iakttagits när patentansökan har ändrats till 

modellansökan, 

5) skyddskravet har utvidgats efter det att nyttighetsmodellrätten har registrerats. 

Var och en kan yrka att en registrering skall förklaras ogiltig. Yrkandet skall framställas 

skriftligen hos registreringsmyndigheten och grunderna för yrkandet skall uppges. Den 

som framställer yrkandet skall betala en fastställd avgift. Betalas avgiften inte skall 

                                                       
407 Ordalydelsen i § 93 ZPO är följande: „Hat der Beklagte nicht durch sein Verhalten zur 
Erhebung der Klage Veranlassung gegeben, so fallen dem Kläger die Prozesskosten zur Last, 
wenn der Beklagte den Anspruch sofort anerkennt.“ 
408 Bühring 2006, § 17 Rdn. 62. 
409 Bühring 2006, § 17 Rdn. 67. 
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yrkandet inte prövas (NML 19 § 2 mom.). Yrkande om ogiltigförklaring får dock inte 

behandlas om en tvist som gäller överföring av registreringen är anhängig (NML 19 § 3 

mom.).

Registreringsmyndigheten skall underrätta innehavaren av nyttighetsmodellrätten om 

ett yrkande om ogiltigförklaring enligt 19 § och ge honom tillfälle att yttra sig över detta 

inom en utsatt tid. Om innehavaren föreslår begränsning av registreringens 

skyddsområde skall han inom samma tid lägga fram ett nytt skyddskrav för 

registreringsmyndigheten (NML 20 § 1 mom.). Motsätter sig innehavaren av 

nyttighetsmodellrätten yrkandet skall registreringsmyndigheten pröva detta. Om 

innehavaren av nyttighetsmodellrätten lägger fram ett nytt skyddskrav skall 

registreringsmyndigheten pröva yrkandet på ogiltigförklaring utgående från det nya 

skyddskravet (NML 20 § 2 mom.). Om innehavaren av nyttighetsmodellrätten inte 

inom en utsatt tid motsätter sig yrkandet på ogiltigförklaring förklaras registreringen 

ogiltig i dess helhet (NML 20 § 3 mom.). 

Registreringsmyndigheten skall ogiltigförklara registreringen av en nyttighetsmodell 

om det finns en grund enligt 19 § 1 mom. för ogiltigförklaring. Om innehavaren av 

nyttighetsmodellrätten har lagt fram ett nytt skyddskrav gäller ogiltigförklaringen det 

nya skyddskravet (NML 21 § 1 mom.). Om det inte föreligger någon grund för 

ogiltigförklaring enligt 19 § 1 mom. ifråga om det nya skyddskrav som innehavaren av 

nyttighetsmodellrätten har lagt fram skall registreringen hållas ikraft i enlighet med det 

nya skyddskravet. Registreringsmyndigheten skall därvid publicera en ny 

skyddskravspublikation (NML 21 § 2 mom.). Om registreringen förklaras ogiltig skall 

beslutet kungöras efter det att det har vunnit laga kraft (NML 21 § 3 mom.). 

3.7.4. Danmark

3.7.4.1. Tidigare rättsläge 

Enligt BML 1998 § 34 kunde vem som helst efter registreringen av en brugsmodel mot 

avgift lämna in en begäran om upphävande (udslettelse) av registreringen. Enligt BML 

1998 § 34 Stk. 1 nr. 1-4 kunde grund för begäran vara att 

1) registreringen inte hade skett i överensstämmelse med BML 1998 §§ 1-3, 
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2) registreringen avsåg en frembringelse som inte var så tydligt beskriven eller visad 

att en fackman på basis härav kunde utnyttja den, 

3) ansökan var ändrad i strid med BML 1998 § 11, 

4) skyddsomfånget hade utvidgats efter registreringen. 

Till begäran skulle bifogas de dokument anhållan stödde sig på ifall den grundade sig 

på att registreringen inte skett i enlighet med BML 1998 § 3. I övriga fall kunde PVS 

begära dokumentation för att ta ställning till anhållan (BML 1998 § 34 Stk. 2). 

Dessutom kunde vem som helst mot en förhöjd avgift utan närmare bevis anhålla om 

en prövning av om förutsättningarna i BML § 3 var uppfyllda (BML 1998 § 34 Stk. 3). 

3.7.4.2. Tredje mans anhållan om prövning enligt gällande rätt 

BML 1998 § 34 ändrades i samband med revideringen och möjligheten att begära 

upphävande enligt BML 1998 § 34 Stk. 1-2 föll bort helt och hållet. Istället ville man 

förstärka möjligheten för tredje person att anhålla om prövning av en brugsmodels

giltighet.410 Nackdelen med det tidigare systemet var att PVS vid en begäran om 

upphävande endast beaktade de dokument som åberopades. Endast vid en prövning 

beaktades annan känd teknik. I anmärkningarna till det nya lagförslaget framfördes 

följande: 

Baseret på de seneste års erfaringer har det vist sig, at registreringer, som alene har været 

gennem en udslettelsesbehandling, giver brugsmodelhaveren indtryk af, at denne har en 

rettighed, som er fuldstændigt undersøgt. I realiteten er der imidlertid en risiko for, at 

rettigheden kan bortfalde på baggrund af materiale, som ikke har været inddraget i 

udslettelsessagen. Retssikkerhedsmæssigt er det derfor langt bedre at sikre, at der ved en 

prøvning af en registrering sker en tilbundsgående prøvning. Dette vil også give den rettighed, 

man som brugsmodelhaver opnår, en større værdi.411

Den nya BML § 50 föreskriver sålunda att vem som helst efter att brugsmodel-

registreringen har trätt ikraft mot avgift kan anhålla om att registreringen prövas. 

Anhållan kan dock basera sig på ogiltighetsgrunderna i BML § 47 Stk. 1.412

                                                       
410 Se allmän anmärkning 2.7 till Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
411 Se allmän anmärkning 2.7 till Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
412 BML § 47 motsvarar innehållsmässigt BML 1998 § 34. Ogiltighetsgrunder är följaktligen: att 
registreringen inte har skett i enlighet med §§ 1-5, att registreringen avser en frembringelse som 
inte är så tydligt beskriven att en fackman kan använda den, att skyddsomfånget är ändrat i 
strid med § 18 eller att skyddets omfång har utvidgats efter registreringen. 
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Patentmyndigheterna kan även kräva att de dokument anhållan grundar sig på bifogas. 

Tredje man kan däremot väcka talan om ogiltighet vid domstol enligt BML § 59. 

3.7.5. EG-direktivförslaget 

Artikel 24 KOM (97) 691 föreskrev om grunderna för ogiltighet. Enligt artikel 24.1 

kunde en begäran om ogiltigförklaring av ett bruksmodellskydd endast grundas på 

följande skäl: 

a) Föremålet för bruksmodellen kan inte få skydd enligt artiklarna 3 och 7 i detta 

direktiv.

b) Bruksmodellskyddet avser en uppfinning som inte är så tydligt angiven att en 

fackman med ledning därav kan utöva den. 

c) Bruksmodellskyddet omfattar något som inte framgick av ansökningen när den 

gjordes. 

d) Bruksmodellskyddets omfattning har utvidgats. 

Artikel 24.2 föreskrev följande: ”Om skälen för ogiltigförklaring påverkar 

bruksmodellskyddet endast delvis skall ogiltigförklaringen ske i form av en 

motsvarande begränsning av bruksmodellskyddet. Denna begränsning får göras i form 

av en ändring av kraven, beskrivningen eller ritningarna.” I och med att KOM (99) 309 

ändrade artikel 1 införde man följande ändring i ogiltighetsregeln samtidigt som den 

nya regeln ändrades till artikel 25. Den nya artikel 25.1a hade följande ordalydelse: 

”Föremålet för bruksmodellen kan inte få skydd enligt artikel 1.1 och artiklarna 3–7 i 

detta direktiv.” Dessutom ändrade man andra satsen i artikel 25.2 genom att tillägga ett 

”om nationell lagstiftning medger det”. 

3.7.6. Sammanfattning 

Angående förfarandet för att yrka ogiltighet skiljer sig lagstiftningen något i 

jämförelseländerna. Den största skillnaden är att Danmark till skillnad från Finland 

och Tyskland slopat möjligheten till separat begäran om upphävande vid sidan av 

anhållan om prövning direkt hos registreringsmyndigheterna. Vill tredje man 

ifrågasätta en rättighets giltighet måste han anhålla om prövning eller väcka 

ogiltighetstalan i domstol. Tyskland har även infört en regel enligt vilken domstolen är 
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bunden av DPMA:s beslut ifall registreringen förblir ikraft efter en begäran om 

upphävande. Beslutet är dock endast bindande för en tvist mellan samma parter. 

Målsättningen med den här regeln är att förhindra att den påstådda intrångsgöraren 

upprepade gånger begär upphävande. Motsvarade regel finns inte i finsk rätt. En 

väsentlig skillnad mellan de olika ländernas lagstiftning står slutligen att finna i 

Tysklands § 17 Abs. 4 GebrMG, enligt vilken registreringsmyndigheterna med stöd av 

ZPO kan ålägga den förlorande parten att stå för motpartens kostnader. 

3.8. Skyddets omfång 

3.8.1. Tyskland 

§ 12a GebrMG föreskriver att skyddets omfång bestäms av innehållet i skyddskraven. 

Vid tolkningen av skyddskraven skall beskrivningen och teckningarna åberopas. Den 

här bestämmelsen infördes genom PrPG och trädde ikraft år 1990. § 12a GebrMG 

överensstämmer innehållsmässigt med § 14 PatG413 samt med artikel 69 EPC. I 

litteraturen anför Bühring att bedömningsgrunderna för ett Gebrauchsmusters

skyddsomfång är desamma som bedömningsgrunderna inom patenträtten och att 

samma avvägning som omfattas av tolkningsprotokollet till artikel 69 EPC skall 

beaktas. Följaktligen är inte ordalydelsen av avgörande betydelse för skyddets omfång; 

inte heller kan skyddsomfånget tolkas alltför brett genom att åberopa allt som står i 

ansökningshandlingarna. Snarare skall skyddsomfånget omfatta det som en fackman 

med hjälp av beskrivning och teckning förstår med uppfinningen.414 Även Mes anför att 

en bedömning inte skall ske genom en strikt bokstavstolkning utan att kraven i enlighet 

med § 12a Abs. 2 GebrMG skall tolkas utgående från sin innebörd (sammanhang). 

Enligt Mes gäller samma principer som för § 14 PatG.415 Viktigt att observera är att 

endast de element som uttryckligen nämns i skyddskraven omfattas av skyddet. Detta 

innebär att något som endast framgår av teckningarna eller beskrivningen faller 

utanför skyddsområdet.416 För ekvivalenslärans tillämplighet torde samma principer 

gälla som inom patenträtten.417 Bühring anför dock att det förekommer en skillnad 

mellan Gebrauchsmuster och patent i och med att ett Gebrauchsmuster inte är prövat. 

                                                       
413 „Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch den Inhalt der 
Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung 
der Patentansprüche heranzuziehen“. 
414 Se Bühring 2006, § 12a Rdn. 1. 
415 Mes 2005, § 12a GebrMG Rdn. 12. 
416 Bühring 2006, § 12a GebrMG Rdn. 18. 
417 Mes 2005, § 12a GebrMG Rdn. 13. 
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Enligt honom måste registreringens giltighet därför först fastställas i ett 

prövningsförfarande.418

3.8.2. Finland

Nyttighetsmodellskyddets omfång bestäms av skyddskraven. För tolkning av 

skyddskraven kan beskrivning och bilder användas (NML 24 §). Regeln är nästan 

identisk med PL 39 § som lyder: ”Patentskyddets omfattning bestämmes av 

patentkraven. För förståelse av patentkraven må ledning hämtas från beskrivningen.” I 

förarbetena i samband med revisionen år 2008 anförs att skyddsomfånget för en liten 

uppfinning bör vara snävt.419

3.8.3. Danmark

Enligt BML § 37 Stk.1 bestäms brugsmodel-skyddets omfång av brugsmodel-kraven. 

För förståelse av kraven kan vägledning hämtas från beskrivningen och teckningen. 

Regeln motsvarar BML 1998 § 27 Stk. 2. Den reviderade lagen ändrade inte på gällande 

rätt, vilket innebär att tidigare principer fortfarande är gällande.420 I anmärkningarna 

till det nya lagförslaget konstaterades dock följande: 

Stk. 1 svarer til patentlagens § 39 og fastlægger beskyttelsesomfanget af en 

brugsmodelregistrering. Brugsmodel-kravene fastlægger det område, inden for hvilken eneretten 

kan gøres gældende. Drejer brugsmodelregistreringen sig om ganske enkle produkter med en 

beskeden frembringelseshøjde, vil den, ligesom ved patentering af små opfindelser, have et 

relativt snævert beskyttelsesomfang. Beskyttelsesområdet strækker sig dog udover ren identitet i 

overensstemmelse med, at der til registrering af en ny frembringelse kræves tydelig adskillelse, 

jf. forslagets § 5. Den nærmere fastlæggelse af beskyttelsesområdet er et domstolsanliggende.” 

Man poängterade att man angående skyddskraven inte eftersträvade rättsolikhet 

mellan patent- och brugsmodel-rätten. Koktvedgaard421 och senare Schovsbo & 

Rosenmeier har dock anfört att patentkravsläran inte kan överföras fullständigt på 

brugsmodeller vid en tolkning av skyddets omfång. Eftersom det enligt Reg.BKG § 19 

Stk. 2 räcker med att man i skyddskraven hänvisar till beskrivningen med eventuella 

                                                       
418 Se Bühring 2006, § 12a Rdn. 2. 
419 RP 56/2008, 5. 
420 Se anmärkningarna till § 37 Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
421 Koktvedgaard 2005, 296. 
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teckningar eller fotografier, något som inom patenträtten är otänkbart, kan man inte 

tillämpa en strikt patentkravslära för brugsmodeller.422

3.8.4. EG-direktivförslaget 

Kommissionens direktivförslag innehöll ingen regel som tydligt definierade hur 

skyddsomfånget för en bruksmodell skulle bestämmas. Artikel 13.1 KOM (97) 691 

föreskrev visserligen att ”kraven definierar föremålet” för det skydd som söks och att de 

skall vara klara och koncisa och grundas på beskrivningen. Artikel 14 KOM (97) 691 

föreskrev att sammandraget enbart skall tjäna som teknisk information – däremot får 

det inte tillmätas betydelse vid bedömningen av omfattningen av det skydd som söks 

och vid tillämpningen av artikel 5.3. 

3.8.5. Sammanfattning 

Tyskland, Finland och Danmark har infört nästan identiska lagregler för bedömningen 

av skyddsomfånget. Skyddets innehåll bestäms av skyddskraven, och för förståelse av 

skyddskraven kan beskrivning och bilder användas. Här är dock att notera att Finland 

och Danmark föreskriver att beskrivning och bilder kan användas medan motsvarande 

formulering i GebrMG är ”sind heranzuziehen” vilket snarare kunde översättas med 

”skall användas”. Om detta är av någon betydelse är oklart. En skillnad torde dock 

förekomma mellan Danmarks lagstiftning å ena sidan och Finlands och Tysklands å 

andra sidan, eftersom den danska Reg.BKG § 19 Stk. 2 tillåter att angivelser i 

skyddskraven eventuellt kan ske i form av en hänvisning till beskrivningen med 

eventuella teckningar eller fotografier. Detta innebär att patenträttens principer inte är 

direkt överförbara på tolkningen av en dansk brugsmodel-registrering. Problematiken 

kring skyddsomfånget behandlas utförligare i kapitel 7.3. 

                                                       
422 Schovsbo & Rosenmeier 2008, 328. 
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4 ETT SAMHÄLLSEKONOMISKT PERSPEKTIV 

4.1. Inledning 

Efter presentationen av gällande rätt i kapitel 3 är det dags att placera in 

nyttighetsmodellrätten i ett större sammanhang. Ekonomisk analys har i årtionden 

befattat sig med samhällsekonomiska aspekter kring patentskyddets olika 

utformningsmöjligheter. Dock har dessa, något förvånande, inte närmare tagits upp 

och behandlats i diskussionerna kring nyttighetsmodellskydd. I det här kapitlet 

presenterar jag olika synsätt på patent i ekonomisk litteratur för att utreda huruvida 

man med hjälp av här presenterade argumentationsmodeller kan finna stöd för ett 

parallellt system med lägre uppfinningshöjd. Kapitlet strävar följaktligen efter att 

inledningsvis belysa de komplexa avväganden som präglar patentsystemet för att 

därefter betrakta de samhällsekonomiska följderna av ett skilt nyttighetsmodellsystem. 

Kapitlet lägger även särskild vikt vid problematiken kring kumulativa innovationer på 

grund av den roll nyttighetsmodellskyddet i form av ”skydd för produktförbättringar” 

kan komma att spela för dessa. Dessutom tar kapitlet upp en del aktuella problem kring 

patenträtten överlag. 

4.2. Utgångspunkten: Kunskap som offentlig vara 

Immateriella rättigheter baserar sig på kunskap och har härigenom karaktären av 

offentliga varor.423 För att förstå vad som menas med begreppet kan det vara på sin 

plats att jämföra med motsatsen, det vill säga med så kallade privata varor. På 

marknaden möts köpare och säljare. I utbyte mot pengar (eller eventuellt mot en annan 

vara) skaffar sig köparna vad de vill ha, och transaktionerna regleras av 

prismekanismen. Förutsättningen för att marknaden skall fungera är att äganderätten 

eller besittningen till varan övergår i enhetlighet med utbytet. Följaktligen kan ägaren 

utesluta andra från konsumtion av just den varan.424 Detta är kännetecknande för 

privata varor. 

Ifråga om offentliga varor är situationen en annan – de präglas av såväl icke-

rivaliserande konsumtion som free-rider-problem. Eftersom en individs utnyttjande av 
                                                       
423 Scotchmer gör ytterligare en åtskillnad mellan kunskap och det hon kallar informationsvaror 
(information goods): ”For information goods, the emphasis is on creativity. For knowledge, 
emphasis is on discovering useful information that exists in nature. Information goods are 
generally protected by copyright, and knowledge, at least knowledge that is technically useful, is 
generally protected (if at all) by patents.” Scotchmer 2004, 31. 
424 Kaul et al. 1999, 3. 
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kunskap inte hindrar att en annan individ använder sig av samma kunskap är 

marginalkostnaden för ytterligare en individ att ta del av den nytta kunskapen medför 

noll. För att erhålla ny kunskap och utnyttja kunskap krävs ofta resurser. Detta 

påverkar dock inte det faktum att varan, kunskapen i sig själv, är gratis efter att den en 

gång erhållits. Free-rider-problem uppstår när det inte möjligt att utesluta andra från 

att konsumera kunskapen. Ett företag som har utvecklat en ny teknologi kunde 

sålunda, i avsaknad av immaterialrättsligt eller annat skydd, inte hindra andra från att 

kopiera teknologin efter att den kommit till deras kännedom.425 Detta skulle leda till att 

varje innovation kopierades och användes av andra företag som inte själva är 

innovativa. Eftersom dessa inte investerat i FoU skulle deras genomsnitts- och 

marginalkostnader vara lägre än för det innovativa företaget, vilket skulle leda till att de 

åtnjöt kostnadsfördelar framom alla innovativa företag. De innovativa företagen skulle 

således klara sig sämre än de icke-innovativa företagen. Företag som inte kan täcka 

sina kostnader för FoU, exempelvis kostnader för utbildning av anställda, kostnader för 

forskning, kostnader för att ta fram och utveckla nya produkter, tenderar att rikta sin 

verksamhet mot ett annat håll, vilket i sin tur leder till förluster för samhället. 

4.3. Immaterialrätt som incitament 

4.3.1. Inledning 

Den traditionella teorin för att förklara behovet och förekomsten av immaterialrättsliga 

regler för tekniska innovationer är utilitarismen.426 Enligt Menell ligger det 

samhälleliga värdet i utilitaristiska alster nästan uteslutande i deras förmåga att utföra 

någon viss uppgift.427 Utilitarismen mäter en produkts eller en handlings värde i den 

nytta den medför – detta innebär även att en rättighet exempelvis kan ifråntas någon 

om andra härigenom vinner mer än rättighetshavaren förlorar.428 Utilitarismens syn på 

immateriella rättigheter grundar sig på problematiken kring deras beskaffenhet som 

offentliga varor; den baserar sig på antagandet att monopolvinster utgör det 

ekonomiska incitamentet för innovativ verksamhet. Endast monopolvinster kan utgöra 

tillräcklig belöning för att uppväga de kostnader och risker som den innovativa 

verksamheten medför. Tanken är följaktligen att immaterialrätten skall stimulera till 

                                                       
425 Stiglitz 1999, 309. 
426 Menell 2000, 129. 
427 Menell 2002, 130. 
428 Cooter & Ulen 2000, 114. 
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innovationer, vilka i sin tur medför ekonomisk tillväxt och utveckling. Många studier av 

immaterialrätten tar fäste på Arrows berömda uttalande: 

In the absence of special legal protection, the owner cannot, however, simply sell information on 

the open market. Any one purchaser can destroy the monopoly, since he can reproduce the 

information at little or no cost. Thus the only effective monopoly would be the use of the 

information by the original possessor. This, however, will not only be socially inefficient, but also 

may not be of much use to the owner of the information either, since he may not be able to 

exploit it as effectively as others. With suitable legal measures, information may become an 

appropriable commodity. Then the monopoly power can indeed be exerted.429

Immaterialrättens utilitaristiska syfte kommer bland annat till uttryck i det Europeiska 

Patentverkets syftesformulering: “The mission of the EPO - the patent granting 

authority for Europe - is to support innovation, competitiveness and economic growth 

for the benefit of the citizens of Europe.”430 Motsvarande framgår även av WIPO:s 

syftesformulering.431 Under senare år har alternativa teorier om betydelsen av patent 

vuxit fram vid sidan av den monopolfokuserade. 

4.3.2. Monopol som incitament 

4.3.2.1. Vad är ett monopol? 

För att enkelt förklara den ekonomiska innebörden av ett monopol presenteras 

inledningsvis en kort redogörelse för konkurrens kontra monopol. Konkurrens präglas 

av att 1) produkterna på marknaden är likadana, 2) det finns ett stort antal producenter 

och säljare, 3) det råder fri etableringsrätt, 4) såväl konkurrenter som konsumenter har 

fullständig information. På en marknad med fri konkurrens uppfattas marknadspriset 

som exogent givet. Företagen fungerar som pristagare, det vill säga priset är oberoende 

av vilken kvantitet företaget producerar. På en marknad där fullständig konkurrens 

råder är priset lika med marginalkostnaden för ytterligare en producerad vara. Ur 

konsumentens synvinkel är detta det optimala, eftersom priset har pressats ner till 

                                                       
429 Citatet härstammar från Kenneth J. Arrows artikel “Economic Welfare and the Allocation of 
Resources for Invention” publicerad i verket The Rate and Direction of Inventive Activity: 
Economic and Social Factors (Princeton 1962), men är hämtat från Pretnar 2003, 891. 
430 The EPO Mission Statement: http://www.european-patent-office.org/mit/. Hämtad 
9.5.2009. 
431 “The World Intellectual Property Organization (WIPO) is a specialized agency of the United 
Nations. It is dedicated to developing a balanced and accessible international intellectual 
property (IP) system, which rewards creativity, stimulates innovation and contributes to 
economic development while safeguarding the public interest.” Se WIPO:s hemsida: 
http://www.wipo.int/about-wipo/en/what_is_wipo.html. Hämtad 9.5.2009. 
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lägsta möjliga nivå, marginalkostnadsnivån. Branschvinsten vid fullständig konkurrens 

är sålunda noll.432

Monopol innebär en marknadsstruktur där det endast finns ett producerande företag 

inom branschen. Företaget kan sålunda maximera sin vinst antingen genom att sätta 

priset och låta kvantiteten bestämmas av efterfrågan, eller genom att välja 

produktionsmängd och låta priset bestämmas från den inversa efterfrågefunktionen.433

Ett monopolföretag producerar den kvantitet där marginalintäkten är lika med 

marginalkostnaden för ytterligare en producerad enhet. Att notera här är att även om 

ett företag som är innehavare till ett patent erhåller hela det samhälleliga värdet i form 

av monopolvinst kan hushållen fortfarande dra nytta av detta, exempelvis genom att 

äga aktier i företag.434 En marknad som präglas av konkurrens säkerställer däremot 

effektiv produktion och distribution av privata varor, vilket även har den fördelen att 

produkterna går till de konsumenter som värderar dem mest – den konsument som är 

beredd att betala marknadspriset erhåller en vara.435

Patent och nyttighetsmodeller kan anses medföra en monopolställning för 

rättighetshavaren i och med att denne genom sin registrerade rättighet innehar en 

förbudsrätt mot andra: både patentlagstiftningen och lagstiftningen om 

nyttighetsmodeller föreskriver att tredje man inte utan rättighetshavarens tillstånd får 

utnyttja uppfinningen genom att tillverka, utbjuda, bringa i omsättning eller använda 

ett alster som har skyddats genom patent- eller nyttighetsmodellrätt. Tredje man får 

inte heller införa eller inneha en skyddad produkt för något av de här ändamålen (PL 3 

§ 1 mom.; NML 3 § 1-2 mom.). Vad patent och nyttighetsmodeller gör är således att de 

skapar ett artificiellt monopol under rättighetens livslängd. Nordhaus436, företrädare 

för den utilitaristiska synen, har uttalat följande: 

Patents are licenses for a monopoly on information for a specified period of time. As patents 

introduce monopoly elements, a patent system is instituted when mechanisms for producing 

information efficiently are not available under the price system.437

Nordhaus, som i sin studie av patentsystemet undersöker den optimala livslängden av 

ett patent, kommer fram till att varje förstärkning av patentet och varje förlängning av 

                                                       
432 Se exempelvis Varian 2002, 280 ff. 
433 Varian 2002, 419. 
434 Scotchmer 1991, 31. 
435 Scotchmer 2004, 34. 
436 Se Nordhaus 1969, kapitel 5. 
437 Nordhaus 1969, 70. 
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dess skyddstid stimulerar till ökad innovativ aktivitet. Han uppmärksammar dock att 

förlängningen av skyddstiden även förlänger den tidsperiod under vilken monopol 

råder, vilket ökar de samhälleliga kostnader som är förknippade med monopol. 

Skyddstiden och styrkan av ett patent borde således ökas till den punkt där 

marginalnyttan är lika med marginalkostnaden.438 Vidare anför Nordhaus: 

In determining the optimal life it is necessary to assume a social welfare function to be 

maximized. As we are dealing with individual industries, the most useful measure of social 

welfare is net surplus (consumers’ plus producers’ surplus less resource cost). To determine the 

optimal life, the welfare function is maximized with respect to the life of the patent.439

Med stöd av sin analys konstaterar Nordhaus även att patenten i de industrier som har 

mer progressiva (eller enkla) uppfinningar skall ha kortare livslängd.440

4.3.2.2. Faktorer som begränsar det juridiska monopolet. 

I realiteten innebär ett patent eller en nyttighetsmodell sällan en monopolställning i 

enlighet med begreppets traditionella innebörd. I verkligheten begränsas den faktiska 

ensamrätt rättighetshavaren åtnjuter nämligen av flera faktorer. Här redogör jag för de 

faktorer som begränsar det juridiska, artificiella monopolet – i nästa kapitel ser jag på 

monopol i en marknadsrättslig mening och påvisar varför ett patent eller en 

nyttighetsmodell i sig har mycket lite gemensamt med ett ekonomiskt monopol. 

Immaterialrätten innehåller regler om vissa undantag. Enligt PL 3 § 3 mom. omfattar 

ensamrätten inte sådant utnyttjande som inte sker yrkesmässigt eller utnyttjande av en 

patenterad produkt som bringats i omsättning inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet av patenthavaren eller med dennes samtycke. Inte heller omfattas 

utnyttjande av uppfinningen för experimentsyfte som avser själva uppfinningen av 

ensamrätten.441 Nyttighetsmodellrätten innehåller samma begränsningar av 

                                                       
438 ” As patent lives are lengthened (or shortened), the amount of invention increases (or 
decreases). What are the considerations that determine the optimal life of a patent? As the life is 
increased, two opposite forces affect the level of economic welfare. First, a longer life increases 
invention and thus gives on balance a larger amount of output for a given level of inputs. This is 
a positive effect. Second, a longer life means that the monopoly on information lasts longer and 
thus there are more losses from inefficiencies associated with monopoly. The optimal life of a 
patent is that point at which the two forces balance at the margin.” Nordhaus 1969, 76. 
439 Nordhaus 1969, 76. 
440 Nordhaus 1969, 79. 
441 Beträffande läkemedel innehåller lagen följande begränsningar: ensamrätten omfattar inte 
undersökningar eller prövningar eller åtgärder som föranleds av de praktiska kraven, vilka 
behövs för ansökan om försäljningstillstånd för ett läkemedelspreparat och vilka gäller en 
uppfinning som hänför sig till ifrågavarande läkemedelspreparat, eller beredning på apotek av 
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ensamrätten som patenträtten (NML 3 § 3 mom.). Detta innebär att konkurrenterna 

kan sträva efter att försöka ”uppfinna runt” den skyddade produkten (designing

around), vilket även är av vikt ur ett samhälleligt perspektiv. Undantaget om 

experimentsyfte medför att andra företag kan sträva efter att förbättra produkten och 

detta bidrar i sin tur till teknikutvecklingen. 

PL 4 § innehåller även en bestämmelse, enligt vilken den som utnyttjade en uppfinning 

när patentansökan gjordes utan hinder får fortsätta utnyttjandet om utnyttjandet inte 

utgjorde uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller någon från vilken denne 

härleder sin rätt. En sådan föranvändarrätt tillkommer även den som vidtagit 

väsentliga åtgärder för att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt. Enligt NML 4 § skall 

motsvarande regel även gälla för nyttighetsmodeller. Den här bestämmelsen innebär 

att patentet eller nyttighetsmodellen inte kan göras gällande mot sådana handlingar 

som förekom på ansökningsdagen. Att notera här är att forskningsinsatser dock inte 

innebär någon föranvändarrätt.442 Regeln föreskriver att föranvändaren får fortsätta 

utnyttjandet ”med bibehållande av dess allmänna art”, vilket innebär att föranvändaren 

måste hålla sig till den användning som skett tidigare – han kan således inte övergå 

från import till tillverkning. Däremot föreligger inget förbud mot att öka produktion 

och försäljning.443

4.3.3. Ensamrätter och monopol i en marknadsrättslig kontext 

Mot bakgrund av ovanstående kan man fråga sig hur patent- och 

nyttighetsmodellrättens juridiska monopol betraktas av konkurrensmyndigheterna, 

vars uppgift det är att säkerställa konkurrensen på marknaden och därmed främja 

konsumenternas välfärd. I Europa regleras konkurrensen genom artiklarna 81 och 82 

EG, vilka har direkt effekt i medlemsländerna. Artikel 82 EG föreskriver att ett eller 

flera företags missbruk av en dominerande ställning på den gemensamma marknaden 

eller inom en väsentlig del av denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan 

medlemsstater, oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet.444 Det kan 

                                                                                                                                                                  
läkemedel enligt läkares föreskrift i enskilda fall eller åtgärder med sålunda berett läkemedel 
(PL 3 § 3 mom. 4-5 punkterna). 
442 Domeij 2007, 102. 
443 Se Domeij 2007, 103. 
444 Enligt artikel 82 (2) EG kan sådant missbruk särskilt bestå i att direkt eller indirekt påtvinga 
någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor, begränsa 
produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna, tillämpa olika 
villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom dessa får en 
konkurrensnackdel, ställa som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare 
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vara värt att notera att artikel 82 EG inte förbjuder själva förekomsten av en 

dominerande ställning – däremot sätter regeln vissa begränsningar på ett dominerande 

företags handlingar. För att kunna avgöra huruvida ett företag innehar dominerande 

ställning i enlighet med artikel 82 EG måste man först definiera den relevanta 

marknaden; innehar ett företag en tillräckligt stor andel av marknaden kan 

dominerande ställning anses föreligga: 

En marknadsandel på 40 % eller lite däröver är ofta tillräckligt för att dominerande ställning 

skall anses föreligga; vid en marknadsandel på 50 % eller mer presumeras företaget vara 

dominerande. 445

Rättspraxis har ytterligare bidragit till att definiera begreppet dominerande ställning. I 

fallet United Brands446 fastslog domstolen att artikel 82 EG (dåvarande artikel 86 EG) 

hänför sig till ”ekonomisk styrka” som möjliggör för ett företag att agera oberoende av 

konkurrenter, kunder och konsumenter. Vidare ansåg domstolen att en sådan ställning 

härrör från ett flertal faktorer vilka inte tagna var för sig nödvändigtvis är 

determinativa (65-66). 

Rättspraxis i Europa447 fastslog tidigt att innehavet av immateriella rättigheter inte i sig 

medför att ett företag innehar sådan dominerande ställning i form av ekonomisk styrka 

som avses i artikel 82 EG.448 Inom litteraturen har man länge varit ense om detta, också 

på amerikanskt håll. Exempelvis Landes & Posner anför att de flesta upphovsrätter, 

varumärken och affärshemligheter knappast medför några monopol, men att 

situationen är något mer oklar vad gäller patent. Därför är det inte förvånande att 

domstolar tidigare förväxlade ”patentmonopol” med ekonomiska monopol. Landes & 

Posner poängterar att synen bland domare, att det förelåg en spänning mellan 

patenträtten och konkurrensrätten, var ett misstag som föranleddes av oklarhet.449

Även Lemley följer denna linje och menar att immateriella rättigheter snarare 

                                                                                                                                                                  
förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med 
föremålet för avtalet. 
445 Bernitz et al. 2007, 329. 
446 Mål 27/76 United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot Europeiska 
gemenskapernas kommission.
447 Mål 40/70 Sirena S.r.l. mot Eda S.r.l. m.fl. Mål 27/76 United Brands Company och United 
Brands Continentaal BV mot Europeiska gemenskapernas kommission. 
448 Tvärtemot detta har diskussionen I USA ofta rört sig kring det motsatta – först för några år 
sedan tog Högsta domstolen I USA avstånd från tidigare praxis och fastslog att ett patent inte 
nödvändigtvis innebär ett monopol i konkurrensrättslig mening: “Because a patent does not 
necessarily confer market power upon the patentee, in all cases involving a tying arrangement, 
the plaintiff must prove that the defendant has market power in the tying product.” See Illiois 
Tool Works Inc. et al. v. Independent Ink, Inc. 1.3.2006. 
449 Landes & Posner 2003, 374. 
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möjliggör produktdifferentiering än monopolstyrka. Han poängterar att största delen 

av alla patenterade produkter och processer är kommersiella misslyckanden och att de 

produkter som de facto slår igenom konkurrerar med flera andra produkter, vilka även 

flera av dem åtnjuter immaterialrättsligt skydd.450 van Wijk har formulerat sig i 

liknande ordalag, han uttrycker sig som så att patent endast begränsar konkurrenternas 

möjligheter att uppfinna runt den skyddade produkten.451

Ett antagande om att immateriella rättigheter skulle ge innehavaren en 

monopolställning utgår från att företag förfogar över alla de resurser som krävs för att 

kommersialisera innovationer. Denna förmodan stämmer dock allt mer sällan överens 

med verkligheten. För att lyckas krävs ofta integration av komplexa system snarare än 

innovation kring en ensamstående produkt.452 Networking blir en allt viktigare faktor 

att beakta, något som även påverkar synen på immateriella rättigheters funktion på 

marknaden. Det har även hävdats att ekonomisk analys traditionellt inte i tillräcklig 

grad har beaktat förekomsten och betydelsen av licenser, korslicenser och 

tvångslicenser och annan överlåtelse samt joint ventures. Exempelvis verkar det som 

om en allt större andel företag till och med skulle vara beredda att licensera ut sin 

nyckelteknologi.453 Exempelvis Kitch hävdar att man inom ekonomisk analys ofta 

antagit att patentskyddets omfång är bredare än vad det faktiskt är, vilket även detta 

leder till föreställningen om att patent medför monopol.454 Den betydelse en ensamrätt 

får för ett företag är bland annat beroende av beskaffenheten hos själva uppfinningen, 

de åtgärder sökanden vidtar när han ansöker om skydd samt de beslut uppfinnaren 

fattar vid utvecklandet av uppfinningen. Svaren på följande frågor inverkar på den 

verkliga grad av exklusivitet en uppfinning åtnjuter455: Vilka element i uppfinningen 

hör redan till teknikens ståndpunkt? Vilken funktion har uppfinningen; kan samma 

funktion utföras på något annat sätt? Har patent upprätthållits? I hur hög grad 

kommer alternativ teknologi och modifikationer att prövas? När måste produkten 

kommersialiseras? Ju mer information som finns tillgänglig inom ett teknikområde, 

desto större är sannolikheten att ett annat företag redan i en patentansökan beskrivit 

något element i uppfinningen. Detta får två följder: För det första blir dessa 

uppfinningars skyddsomfång automatiskt snävt. För det andra fungerar den 

information som finns tillgänglig som ett medel för konkurrenterna att åstadkomma 

                                                       
450 Lemley 2007, 11. 
451 van Wijk 1996, 151. 
452 Se exempelvis Hamel & Prahalad 1996, 36. 
453 van Wijk 2005, 64. 
454 Kitch 2000, 1729. 
455 Knight 2001, 41-42. 
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alternativa uppfinningar som löser samma problem men på ett sätt som inte begår 

intrång.456

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ett patent eller en nyttighetsmodell skapar 

ett artificiellt, juridiskt och tidsbegränsat monopol, som inte är att förväxla med 

konkurrensrättens definition av monopol.457 De facto har både konkurrensrätten och 

immaterialrätten samma målsättning: att främja konsumenternas välfärd genom att 

främja produktion av vad konsumenterna vill ha till lägsta möjliga pris. Skillnaden 

ligger i att de olika lagarna har olika metoder för att förverkliga den här målsättningen, 

och, som Lemley påpekar, det kan ibland råda ett spänt förhållande mellan dessa olika 

metoder.458 Slutligen kan det trots allt finnas skäl att notera att immateriella rättigheter 

i vissa situationer kan utgöra ett fungerande medel för att uppnå dominerande 

ställning och att de kan missbrukas, exempelvis genom att uteslutande använda dem i 

syfte att skapa inträdesbarriärer eller dylikt. I sådana situationer kan artikel 82 EG bli 

tillämplig.  

4.3.4. En samhällsekonomisk avvägning 

Patentsystemet utgör en samhällsekonomisk avvägning mellan ”det goda” i form av 

tillgången till innovationer och teknikutveckling och ”det onda” i form av de negativa 

följder ensamrätter kan medföra. Ekonomer har gjort flera ansatser att besvara frågan 

hur patentsystemet bör vara utformat för att medföra största möjliga nytta för 

samhället.459 Grundtanken är att immateriella rättigheter skall utformas så att de 

maximerar den samhälleliga nyttan samtidigt som de negativa effekterna av de 

tidsbundna ensamrätterna minimeras. De främsta policymedel med vilka man kan 

inverka på patentskyddets utformning är skyddstiden, skyddets bredd och 

skyddsförutsättningarna (här främst den uppfinningshöjd som förutsätts för skydd). 

De huvudsakliga problemen med patentsystemet har traditionellt ansetts vara 

monopolprissättning och dödviktsförluster (deadweight losses).460 Nordhaus 

                                                       
456 Knight 2001, 43. 
457 Som Landes & Posner konstaterar: “Talk of patent and copy right “monopolies” is 
conventional.[…] The usage is harmless as long as it is understood to be different from how the 
same word is used in antitrust analysis.” Landes & Posner 2003, 374. 
458 Lemley 2007, 13. 
459 Se exempelvis Nordhaus 1976; Scotchmer 2004. 
460 Se exempelvis Scotchmer 2004, 36. Lemley 2007, 6: “Monopolies not only take money away 
from consumers by raising prices, but they impose a “deadweight loss” on society by reducing 
their output below the level which consumers would be willing to purchase at a competitive 
price.”
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konstaterar att eftersom patentsystemet är förknippat med dödviktsförluster kan det 

aldrig bli ett optimalt system. Vid ett optimalt system för framställning av kunskap 

skulle priset för kunskapen vara lika med noll – ett patentsystem innebär däremot att 

priset inte är lika med noll under patentets livstid.461 Ett annat problem med patent är 

att systemet kan leda till resursförluster i form av patenttävlingar. Dessutom kan patent 

hämma kumulativ forskning i sådana fall där licenser inte står att få. 

Trots problemen kring patentsystemet är största delen av ekonomerna överens om att 

skyddets fördelar uppväger dess nackdelar, och patentsystemet antas fylla flera viktiga 

funktioner. För det första innefattar den traditionella nationalekonomiska 

belöningsteorin även en annan viktig aspekt än den att patentsystemet fungerar som 

incitament för FoU. För att en ensamrätt skall beviljas förutsätts nämligen att 

uppfinnare offentliggör uppfinningen och beskriver hur den kan användas. 

Patentsystemet fungerar således som incitament för offentliggörande av teknisk 

information.462 Offentliggörandet av uppfinningar är en mycket viktig och central 

egenskap hos patentsystemet ur samhällets synpunkt. Genom att innovatörer tvingas 

avge detaljerade beskrivningar av sina uppfinningar kan andra innovatörer ta del av 

dessa och bygga vidare på dem. Detta möjliggörs genom PL 8 § 2 mom. som föreskriver 

att sökanden till ansökan skall bifoga en beskrivning av uppfinningen som är så tydlig 

att en fackman med ledning därav kan utöva uppfinningen. Dessutom skall en 

patentansökan innehålla ett sammandrag av beskrivningen och patentkraven, vilket 

har i uppgift att tjäna som teknisk information (PL 8 § 3 mom.).463 I ekonomisk 

litteratur har exempelvis Takalo & Kanniainen närmare undersökt förhållandet mellan 

patent och hemlighållande. De poängterar att patent endast är ett av flera alternativ för 

att skydda en uppfinning och inte nödvändigtvis det bästa ur företagens synvinkel – 

företag väljer de facto ofta hemlighållande framom patentskydd.464 Takalo & 

Kanniainen kommer fram till att det optimala valet är att hålla en uppfinning hemlig 

om värdet av hemlighållandet vid uppskjuten kommersialisering överstiger värdet av 

att patentera. Detta är fallet när skyddet är snävt och den effektiva skyddstiden kort. 

Här är patentets ekonomiska värde av betydelse – viktiga innovationer patenteras i 

                                                       
461 Nordhaus 1969, 86. Ett sätt att motverka dödviktsförluster är att underlätta 
prisdiskriminering, se Scotchmer 2004, 37. 
462 Granstrand 1999, 83. 
463 Även nyttighetsmodellrätten innehåller motsvarande regel beträffande beskrivningen; NML 
6 § 2 mom. föreskriver att beskrivningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning av den 
kan använda uppfinningen. 
464 Takalo & Kanniainen 2000, 1121. 
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regel.465 Problematiken kring hemlighållande behandlas även i en analys av Kultti et al., 

där författarna tar fasta på patentsystemets informationsspridande funktion och anför 

att patentsystemets främsta funktion kan ses i det faktum att det bidrar till att sprida 

teknisk information snarare än att det fungerar som incitament för innovativ 

verksamhet.466 Det faktum att företag kan välja att hålla uppfinningar hemliga innebär 

att patentsystemet bör kunna garantera åtminstone en miniminivå av säkerhet. 

Författarna kommer dock fram till att skyddet kan vara ”mindre” än det skydd ett 

hemlighållande skulle medföra, eftersom det i modellen alltid är bättre att patentera än 

att hålla uppfinningen hemlig i och med att varje företag måste räkna med att 

konkurrenterna lyckas åstadkomma samma uppfinning. Följaktligen är hemlighållande 

endast att föredra om företaget vet att ingen annan kommer på samma idé. Slutsatsen 

är att ett effektivt patentsystem, det vill säga ett system där företag väljer att patentera 

sina uppfinningar, uppmuntrar till innovativ verksamhet och sprider information 

samtidigt som välfärd främjas.467

För det andra stimulerar förekomsten av ett patentsystem till kommersiell exploatering 

av uppfinningar genom direkt investering i produktion och marknadsföring och/eller 

genom utbyte av teknologi (olika former av licensering).468 Speciellt enskilda 

näringsidkare och små företag kan vara i avsaknad av de resurser som behövs för att 

tillverka och marknadsföra sina uppfinningar – immateriella rättigheter möjliggör för 

dem att licensera ut dem till andra företag.469 Härigenom säkras marknadens tillgång 

till produkterna. Man kan således tala om att patentsystemet fungerar som incitament 

för kommersialisering.470 Den här teorin lägger inte tonvikten på själva uppfinnaren, 

utan det är investerare som skall uppmuntras till att utveckla, producera, marknadsföra 

och distribuera produkterna. Stenvik kallar detta ”motivation till innovation”, det vill 

säga ”motivation till praktisk tillämpning av uppfinningar”.471

Scotchmer anför att immateriella rättigheter som incitament har den fördelen att 

belöningen är länkad till det värde en uppfinning har för samhället. Genom detta 

kommer företag att åtminstone i viss mån väga det samhälleliga värdet (social value)

mot de samhälleliga kostnaderna (social cost) när de fattar sina investeringsbeslut. 

                                                       
465 Takalo & Kanniainen 2000, 1120. 
466 Kultti et al. 2007, 39. 
467 Kultti et al. 2007, 39. 
468 Granstrand 1999, 83. 
469 Bernitz et al. 2007, 127. 
470 Stenvik 2006, 24. Detta benämns även ibland incitament för exploatering. Se exempelvis 
Bernitz et al. 2007, 127. 
471 Stenvik 2006, 24. 
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Dessutom är det användarna som betalar kostnaderna för de immateriella 

rättigheterna – i och med detta kan ingen göra invändningar mot att en viss produkt 

utvecklas.472 Man kan således säga att patentsystemet ”decentraliserar 

beslutsfattandet”.473 Patenträtten uppfyller en viktig funktion i och med att den låter 

potentiella producenter av immateriella varor veta vad konsumenterna vill ha. På detta 

sätt bidrar immaterialrätten till att produktiva ansträngningar leds i den riktning där 

de mest sannolikt ökar konsumentöverskottet. Försäljning och licenser bidrar till att de 

immateriella produkterna sprids och hamnar hos aktörer som är villiga att betala för 

dem, och endast i sådana fall där transaktionskostnader förhindrar frivilligt utbyte 

borde ensamrätter begränsas. 

Under senare år har det även anförts att de förändrade spelreglerna för företag i dagens 

kunskapsbaserade ekonomi leder till att det kan finnas skäl att se över det traditionella 

monopolincitamentet i diskussionerna kring patentsystemets funktioner. Pretnar474 gör 

en ansats att ersätta monopolincitamentet med en ny syn på innovationsincitament 

som enligt honom bättre överensstämmer med den rådande kunskapsbaserade 

konkurrensen på marknaden. Han talar om ett konkurrensrelaterat incitament 

(competitive incentive), vilket handlar om att förhindra sådana förluster som skulle 

uppstå i avsaknad av kontinuerlig innovation.475 Pretnar påpekar att det dock kunde 

vara mer ändamålsenligt att tala om ”innovationstryck” (innovation pressure) i stället 

för att använda begreppet incitament. Dessutom poängterar han att 

konkurrensincitamentet inte nödvändigtvis utesluter monopolincitamentet som 

alternativ. En ny uppfinnare kan visserligen sträva efter att uppnå konkurrensfördelar i 

form av monopol, men detta försöker konkurrenterna förhindra genom egna innovativa 

ansträngningar. I fall konkurrenterna misslyckas uppstår eventuellt en 

monopolsituation. Enligt Pretnar är detta dock snarare undantag än regel.476 I normala 

fall upprätthålls konkurrensen på marknaden och det vinstmaximerande företaget 

strävar efter att bedriva forskning och utveckling till den grad där marginalintäkten är 

lika med noll. Den här synen ser patentsystemets främsta uppgift som att förhindra 

free-riding, inte att hindra andra företag från att introducera sina egna innovationer på 

                                                       
472 Scotchmer 2004, 58 
473 Scotchmer 2004, 97. 
474 Pretnar 2003, 887 ff. 
475 ” The competitive incentive to invent aims to prevent negative profits (losses), which would 
inevitably occur in the absence of continuous innovation (Schumpeter: ”The monopolistic 
incentive to invent”).” Se Pretnar 2003, 894. 
476 Pretnar 2003, 894. 
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marknaden.477 Om man antar att alla företag konfronteras med samma eller liknande 

kostnadskurvor både beträffande produktion och FoU skulle en hållbar 

konkurrenspräglad marknad upprätthållas.478 Sålunda definierar Pretnar 

patentsystemets funktion enligt följande: “The principal economic function of the 

patents is to establish innovation-based competition solely by limiting any cost 

advantage on the basis of free riding”.479 Enligt Pretnar ligger ovanstående syn rätt 

långt ifrån den vitt utbredda uppfattningen att patentsystemet utgör en kompromiss 

där ett temporärt monopol måste skapas för att det inte finns något bättre sätt att 

främja teknisk utveckling.480

Figur 5 Den patenträttsliga avvägningen. 
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Följaktligen kan man konstatera att patentsystemet i sin nuvarande utformning är 

resultatet av en samhällsekonomisk avvägning mellan å ena sidan de negativa effekter 

ensamrätter i form av patent kan leda till och de positiva verkningar systemet har. 

                                                       
477 Pretnar 2003, 895. 
478 Pretnar 2003, 895:” If many innovating firms exist, competitive price-taking behavior would 
prevail, with the R&D investments of each and every firm still being fully recovered. Such a 
market structure could conveniently be termed as innovation-based competition.” 
479 Pretnar 2003, 895. 
480 Pretnar 2003, 906. 



144

4.4. Kort om alternativa sätt att säkra innovativ verksamhet 

Förekomsten av immateriella rättigheter är endast ett av flera sätt att säkra tillräcklig 

innovativ verksamhet. För att undvika att samhället upplever ett underskott i innovativ 

aktivitet kan staten välja mellan åtminstone fem olika strategier.481 För det första kan 

staten själv bedriva forskning. Inom vissa områden är detta även fallet, exempelvis är 

staten oftast delaktig i FoU inom hälso- och läkemedelsbranschen. För det andra kan 

staten välja att understöda innovativa aktiviteter av privata aktörer. För det tredje kan 

staten dela ut post-hoc-pris eller belöningar åt personer eller organisationer som förser 

samhället med nyttiga innovationer.482 Det fjärde alternativet är att inrätta ett starkt 

skydd av företagshemligheter.483 Den femte och sista varianten utgörs av 

immaterialrättslig lagstiftning. Alla fem strategier har sina för- och nackdelar, och 

stater har tillämpat dem i olika grad beroende på industriområde.484 Medan 

möjligheten till patentskydd kan vara livsviktig inom vissa branscher, exempelvis inom 

läkemedelsbranschen, visar undersökningar att andra inte ser patent som det mest 

ändamålsenliga sättet att skydda sina innovationer. Även snabba reaktioner på 

marknadens behov, know-how och företagshemligheter kan vara av avgörande 

betydelse för framgång, varvid immaterialrättsligt skydd kommer i andra hand.485

4.5. Kumulativa innovationer – en utmaning för patentsystemet 

4.5.1. Inledning 

En länge omdebatterad fråga är hur patentsystemet bör vara utformat för att på bästa 

sätt stimulera till FoU samtidigt som de negativa effekterna minimeras. Samtidigt 

medför förändringar i den innovativa omgivningen nya utmaningar för ekonomisk 

analys. Tidiga ekonomiska ansatser att analysera patentsystemet och dess betydelse för 

FoU undersöker innovationer isolerat och lägger tonvikten på avvägningen mellan 

vikten av incitament för FoU och de nackdelar starka patent medför (exempelvis 

Nordhaus).486 Under senare år har ekonomisk analys i större grad börjat beakta den 

kumulativa forskningsmiljö i vilken innovativ verksamhet numera allt oftare äger 

                                                       
481 Fischer 2001, 2. 
482 Se Scotchmer 2004, 40 ff. 
483 Om skydd av företagshemligheter, se exempelvis Domeij 2007, 154 ff. 
484 Fischer 2001, 4. 
485  Se bland andra Levin et al. 1987. 
486 O’Donoghue 1998, 654. 
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rum.487 Som konstaterat har ekonomer inte närmare befattat sig med 

nyttighetsmodellskydd. Dock är problematiken kring kumulativa innovationer av 

särskild betydelse för just nyttighetsmodellskydd, eftersom detta i sin nuvarande 

utformning skyddar innovationer som endast till viss del skiljer sig från tidigare 

innovationer – således kan skyddsformen spela en viss roll speciellt i situationer som 

präglas av kumulativ utveckling.

Kumulativa innovationer skapar åtminstone två olika problem för patentsystemet. För 

det första förekommer en viss oro för att alltför breda patentsystem kan hämma 

utvecklingen inom områden där forskningen är starkt kumulativ. Eftersom 

grundläggande kunskap är en nyckelfaktor för produktion av ytterligare kunskap kan 

utformningen av patentsystemet inverka på innovationstakten överlag. Ett brett 

patentsystem, det vill säga långlivade patent med breda skyddsomfång, kan höja priset 

på grundläggande kunskap. Härigenom kan hastigheten för vidareutvecklingar avta, 

även om den första innovatören erhåller vinst för sin insats. Ett exempel på en sådan 

situation är Microsoft som enligt experter kan ha bromsat utvecklingen inom 

datorbranschen.488 När innovationer är sekventiella och komplementära kan ett företag 

som innehar patent hindra konkurrenter från att använda den patenterade produkten 

för vidareutveckling. Eftersom en patenthavare inte nödvändigtvis själv har de mest 

värdefulla idéerna om hur en produkt kan vidareutvecklas kan hans patent hämma 

utvecklingen.489 Det har även anförts att patent kan inverka på innovationstakten 

genom det faktum att patent innebär en option att vänta med kommersialisering.490

För det andra medför kumulativa innovationer problem för incitament-teorier 

angående hur vinsten skall fördelas mellan olika innovatörer. Problematiken bottnar 

som konstaterat i att innovatörer lär sig av den kunskap tidigare innovatörer 

producerat och bygger vidare på denna. Detta är dock även tanken bakom 

patentsystemet – de publicerade patenthandlingarna skall leda till att andra kan bygga 

vidare på kunskapen. De företag som tar fram grundläggande teknologi är inte 

nödvändigtvis samma företag som senare vidareutvecklar dem. Detta kan exempelvis 

bero på att företagen saknar den expertis som krävs eller helt enkelt på att den 

                                                       
487 Se exempelvis Scotchmer 1991, 29 ff; Scotchmer 1996, 322 ff; Scotchmer 2004; Stiglitz 1999, 
308 ff. 
488 Stiglitz 1999, 312. 
489 Bessen & Maskus 2000, 3. Här är dock att notera att patentlagstiftningen innehåller en regel 
om undantag i experimentsyfte, se kapitel 4.3.2.2. 
490 Takalo & Kanniainen 2000, 1121. 



146

potentiella vinsten av de vidareutvecklade produkterna lockar konkurrenter.491 När 

innovationer är kumulativa kan deras största värde även ligga i det faktum att de ger 

upphov till nya innovationer. 

De incitament-problem som uppstår vid kumulativa innovationer är således följande: 

För det första måste patentsystemet garantera att innovatörerna erhåller en tillräckligt 

stor vinst så att de kan täcka sina kostnader. För det andra måste patentsystemet 

garantera att vinsten fördelas så att alla innovatörer förmår täcka sina kostnader.492 De 

tidigare innovatörerna måste kunna erhålla tillräcklig kompensation (dessa har 

tillräckliga incitament endast om de garanteras åtminstone någon del i det samhälleliga 

överskottet (social surplus) av senare generationers produkter493) samtidigt som de 

senare måste ges incitament att i sin tur investera i vidareutveckling.494 De element 

inom patenträtten som bestämmer hur vinsten fördelas är skyddets bredd och den 

uppfinningshöjd som förutsätts.495

4.5.2. Olika typer av kumulativ innovation 

Scotchmer gör en åtskillnad mellan tre olika situationer angående den betydelse den 

första innovationen får för ”andra generationens innovationer”: 1) Den senare 

innovationen hade inte kunnat utvecklas utan den första. 2) Den första innovationen 

minskar kostnaderna för att åstadkomma den senare. 3) Den första innovationen 

påskyndar utvecklingen av den senare. Det samhälleliga värde dessa ”andra 

generationens innovationer” genererar är således beroende av den första innovationens 

betydelse för den andra: 

If the next innovation could not be invented without the first, then the social value of the first 

innovation includes at least part of the incremental social value provided by the second. If the 

first innovation merely reduces the cost of achieving the second, then the cost reduction is part of 

the social value provided by the first. And if the first innovation accelerates development of the 

second, then the social value includes the value of getting the second innovation sooner.496

Vidare delar Scotchmer in kumulativa innovationer i följande typer:  

                                                       
491 Scotchmer 1996, 322. 
492 Scotchmer 1996, 322. 
493 Scotchmer 1991, 31. 
494 Scotchmer 2004, 127. 
495 Scotchmer 2004, 129. 
496 Scotchmer 2004, 127. 



147

1) En grundläggande innovation kan ha flera användningsmöjligheter och leda till 

många andra generationens produkter i form av olika tillämpningsmöjligheter 

(applications). Det här representerar en situation med grundläggande kontra 

vidareutvecklande forskning.497

2) En andra generationens produkt kan förutsätta input av flera olika 

grundläggande första generationens produkter, vilka Scotchmer kallar research-

tools. En sådan situation förutsätter att den senare innovatören erhåller licenser av 

alla tidigare patenthavare.498 Den enda vinst research-tools medför uppstår i form 

de andra generationens produkter de möjliggör.499

3) En kumulativ innovation kan bestå av en förbättring av en tidigare produkt, 

varvid det innovativa beteendet skapar en ”kvalitetsstege” (quality ladder) där varje 

produkt ett företag skapar är en förbättring av den förra, och varje innovatör är 

medveten om att hans produkt inte är den slutgiltiga. Problemet här är att 

konkurrensen mellan företagen kan vara så hård att dessa endast är intresserade av 

att utföra de mest intressanta förbättringarna. Konkurrensen är beroende av 

kvalitetsskillnaden mellan de olika versionerna – är skillnaden liten kan säljaren av 

den senaste versionen inte sätta priset alltför högt.500

De här olika typerna av andra generationens produkter medför delvis olika svårigheter 

både för incitamentfrågor och för problematiken ifråga om negativa effekter av olika 

typers skydd. 

En central fråga angående produktförbättringar är vad som egentligen utgör skillnaden 

mellan förbättring och imitation. Exempelvis van Dijk anger tre indikationer på att en 

förbättring är för handen: kostnadsaspekten, den juridiska aspekten och 

efterfrågeaspekten. För det första anför han att förbättringar i regel förutsätter större 

investeringar än imitation eftersom ny kunskap måste skapas. Även imitation kan dock 

förutsätta viss investering i FoU för att erhålla den kunskap och de färdigheter som 

krävs för att tillverka en imiterad produkt. För det andra anför han att en förbättring är 

patenterbar medan en imitation inte är det. För det tredje kan imitationer enligt van 

Dijk liknas vid vertikal produktdifferentiering, varvid konsumenter vid lika prissättning 

är indifferenta mellan originalprodukten och imitationen. Förbättringar kan däremot 

                                                       
497 Se Scotchmer 2004, 132. 
498 Se Scotchmer 2004, 132. 
499 Scotchmer 2004, 134. 
500 Scotchmer 2004, 133. 
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liknas vid horisontal produktdifferentiering, varvid alla konsumenter vid lika 

prissättning föredrar förbättringen.501

Beaktande ovanstående kan man konstatera att scenariot inte utgör någon lätt 

startposition för policyrekommendationer. Inom ekonomisk litteratur är man inte 

heller ense om hur patentsystemet bör utformas. Nedan diskuteras kring några av de 

olika argumenteringsmodeller som presenterats inom ekonomisk litteratur om 

patentskyddets utformning i en kumulativ forskningsmiljö. 

4.5.3. Policydiskussioner om skyddets bredd och betydelsen av licenser 

För att den första innovatören skall erhålla någon kompensation i form av vinst för 

senare vidareutvecklingar förutsätts att den senare produkten begår intrång i det 

ursprungliga patentet. Detta förutsätter att den första innovationen beviljats ett 

tillräckligt brett skydd.502 En central faktor som avgör hur incitamentsystemet fungerar 

i en kumulativ FoU-miljö är möjligheten att erhålla licenser.503

O’Donoghue, Scotchmer och Thisse504 framhäver betydelsen av ett brett skydd inom 

områden där den tekniska utvecklingen är snabb, vilket ger alla innovatörer rätt till 

framtida innovationer. De definierar ett patents effektiva livslängd (effective patent 

life) som den tid ett patent hinner vara ikraft innan ett annat företag åstadkommer en 

förbättrad produkt som inte begår intrång, och skiljer härvidlag mellan lagging 

breadth, som skyddar mot imitation, och leading breadth, som även ger skydd mot nya 

förbättrade produkter av högre kvalitet505. De hävdar att lönsamheten för ett företags 

FoU är beroende av ett patents effektiva livslängd, vilken i sin tur är beroende av 

skyddets bredd: 

Unless there is some sustained advantage to entering the market, such as occurs in the natural-

oligopoly model (the foot-in-the-door-effect), lagging breadth will not provide sufficient 

incentives for R&D.506

Det finns två sätt att se på fenomenet leading breadth. För det första kan man anse att 

begreppet bör tolkas så att det omfattar alla förbättringar i vilka den ursprungliga 

teknologin används – således gör alla dessa intrång så länge det första patentet är 

                                                       
501 van Dijk 1996, 152-153. 
502 Scotchmer 2004, 129. 
503 Scotchmer 2004, 141. 
504 O’Donoghue et al. 1998, 1 ff. 
505 O’Donoghue et al. 1998, 2-3. 
506 O’Donoghue et al. 1998, 24. 
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ikraft. Man kan även se på fenomenet ur en annan synvinkel: enligt denna är den här 

modellen inte försvarbar, eftersom den första innovatören inte har utvecklat alla de 

kvalitetsmässigt överlägsna förbättringarna och således inte har rätt till ett skydd som 

även omfattar dessa.507 Författarna poängterar dock att ett visst mått av leading

breadth är möjlig och försvarbar i ljuset av ekvivalensläran och anför slutligen följande: 

[…] leading breadth should be granted when the hit rate of ideas is high; that is, there is an 

exogenous force toward rapid turnover in the market. Of course one must ask what the patent 

authorities must observe in order to implement such a policy. The main consideration is how 

quickly an innovator would lose his market position in the absence of such protection. However, 

such considerations are not part of the patent statute, and one could even see how the patent 

authorities might reach the opposite conclusion. An active investment climate can be seen as 

prima facie evidence that ideas are “obvious” and therefore not protected at all. We point this out 

in order to emphasize that the effectiveness of patent law in supporting research is seriously 

impeded by the fact that it does not refer to costs or market structure in how patent protection is 

circumscribed.508

Modellen presenterad av O’Donoghue, Scotchmer och Thisse skiljer sig från tidigare 

ansatser att närma sig problematiken kring första och andra generationens 

uppfinningar, eftersom de till skillnad från tidigare författare inte begränsar sig till en 

två-stegs-modell. Författarna utgår i stället från att kumulativa innovationer handlar 

om upprepad innovativ verksamhet där varje innovatör kommer att finna sig i såväl 

licensgivares som licenstagarens position.509 Modellen utgår ifrån att senare 

innovatörer erhåller licenser från patenthavarna. 

Även Scotchmer uppmärksammar att kvalitetsstegar medför andra incitament-problem 

än en situation med en pionjäruppfinning och vidareutvecklingar i och med att det inte 

finns någon klar gräns mellan första och andra generationens produkter. Frågan är här 

hur man kan garantera att den totala vinsten blir tillräckligt stor. 

Quality ladders present a different incentive problem than the problem of basic and applied 

research. On a quality ladder, there is no clear distinction between a first-generation and second-

generation innovator; all innovators will eventually be in both positions. The main question is 

how to ensure that there is enough profit in total, given that competition between sequential 

                                                       
507 O’Donoghue et al. 1998, 24-25. 
508 O’Donoghue et al. 1998, 25. Detta är intressant med tanke på att det ofta antas att patent 
inom områden där utvecklingen är snabb borde vara snäva för att inte alltför mycket begränsa 
utvecklingen. Dessutom anser man att patentkraven inte får formuleras så att de kommer att 
omfatta alltför mycket av det som kommer att utvecklas i framtiden. Se exempelvis Domeij: 
”Ensamrätten får inte bli så bred att den huvudsakligen avser lösningar som kanske kommer att 
utvecklas av andra i framtiden”. Domeij 2007, 44. 
509 O’Donoghue et al. 1998, 4. 
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improvers will tend to erode it. Infringement (breadth) can force the consolidation of a limited 

number of sequential innovations in order to reduce competition and increase the flow of 

profit.510

Scotchmer presenterar en modell där leading breadth (enligt O’Donoghues, 

Scotchmers och Thisses modell) omfattar den första generationens förbättringar: 

Skyddsomfånget för en produkt med kvalitet 1 omfattar även förbättringen kvalitet 2 

men inte kvalitet 3. På motsvarande sätt gör innovationen med kvalitet 3 intrång i 

innovationen med kvalitet 2.511

Exempelvis Bessen & Maskin512 kritiserar ekonomiska modeller som utgår ifrån att 

licensering är möjlig och hävdar att antagandet att licenser är tillgängliga är felaktigt – 

licenser möjliggör konkurrens och är inte attraktiva ur patenthavarens synvinkel. 

Endast om båda företagens gemensamma vinst är större än den monopolvinst 

patenthavaren skulle göra utan licensering, är licensering enligt dem ett alternativ.513

Bessen & Maskin avvisar även påståendet ”stronger is always better” och poängterar 

att en ideal patentpolicy begränsar imitation i form av billiga kopior (“knock-off” 

imitation) samtidigt som den tillåter innovatörer som skapar liknande men potentiellt 

värdefulla komplementära produkter. Slutligen konstaterar de att patentsystem som 

begränsar patentens bredd, motsvarande det japanska systemet, kan åstadkomma en 

bra balans.514

4.5.4. Policydiskussioner om uppfinningshöjden 

Ovanstående modeller diskuterar endast kring skyddets bredd och utgår ifrån att alla 

innovationer kan erhålla patent. Ett brett skydd och tillgång till licenser utgör här 

medel för att säkra incitament, och modellerna undersöker vilka innovationer som 

begår intrång. För att undvika intrång måste en innovation kvalitetsmässigt skilja sig 

tillräckligt mycket.515 En annan central fråga är däremot uppfinningshöjden. Vilka krav 

kan och bör ställas på vidareutvecklingar? Vilka följder får olika scenarier för den 

ursprungliga patenthavaren och för senare innovatörer? Här föreligger skillnader 

beroende på vilken typ av kumulativ innovation det handlar om, exempelvis huruvida 

                                                       
510 Scotchmer 2004, 157. 
511 Scotchmer 2004, 148-149. 
512 Bessen & Maskin 2000, 1 ff. 
513 Bessen & Maskin 2000, 9. 
514 Bessen & Maskin 2000, 20. 
515 Scotchmer 2004, 149. 
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det gäller en basuppfinning och en vidareutveckling av densamma eller helt enkelt 

uppfinningar på en kumulativ kvalitetsstege. 

Scotchmer har i en analys utförd år 1996 tagit ställning till patenterbarheten av andra 

generationens uppfinningar i förhållande till pionjäruppfinningar.516 Hon undersöker 

hur vinstfördelningen är beroende av om den andra produkten kan patenteras. 

Scotchmer argumenterar för att andra generationens uppfinningar inte borde kunna 

patenteras, eftersom den första patenthavaren då försätts i en sämre 

förhandlingsposition och följaktligen gör lägre vinst.517 Scotchmers argumentering 

grundar sig på att en senare uppfinning erhåller patent och begår intrång. I en sådan 

situation innehar båda en exklusiv uteslutanderätt mot varandra och båda har del i 

vinsten. Detta är bättre för licenstagaren men sämre för licensgivaren. För att 

Scotchmers modell skall fungera förutsätts dock att det inte föreligger några hinder för 

att ex ante licenser skall vara tillgängliga. På basis av sin analys kommer Scotchmer 

fram till följande policyrekommenationer: 

First, if there are no impediments to ex ante exclusive licenses, then social welfare can be 

improved by denying patents on infringing second generation products. Denying such patents 

helps transfer profit to the first patentholder without stifling development of second-generation 

products, and therefore permits shorter patent lives without undermining incentives for R&D. 

However, denying second-generation patents could stifle innovation if there were impediments 

to ex ante contracting, and for that reason it might not be a viable policy. The second 

interpretation is that to stimulate R&D patents must last longer when R&D is decentralized in 

many firms than when it is concentrated in one.518

Genom möjligheten till ex ante licensering bibehålls incitamenten för vidareutveckling 

och Scotchmer hävdar att avsaknaden av möjligheten till patent under dessa 

förhållanden endast inverkar på vinstfördelningen. Scotchmer poängterar dock att 

avsikten med artikeln inte är att argumentera för en situation där den första 

patenthavaren erhåller all vinst av senare produkter, utan den strävar endast efter att 

visa hur man genom ex ante licensering ifråga om grundläggande teknologier kan 

reglera vinstfördelningen på ett för honom fördelaktigare sätt.519

I en studie från år 1990 jämför Scotchmer & Green520 starkare och svagare krav på 

uppfinningshöjd521 ur ett samhällsperspektiv. De konstaterar inledningsvis att orsaken 

                                                       
516 Se Scotchmer 1996, 322 ff. 
517 Scotchmer 1996, 323. 
518 Scotchmer 1996, 330. 
519 Scotchmer 1996, 330. 
520 Scotchmer & Green 1990, 131 ff. 
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till att patent beviljas är att de skapar incitament för forskning. Enligt Scotchmer & 

Green uppfylls det samhälleliga syftet att ”säkra vinsten” genom ett skärpt krav på 

uppfinningshöjd (novelty), vilket författarna tolkar som att små derivativa 

förbättringar faller under skyddsomfånget.522 Ett annat syfte med patentsystemet är 

dock att accelerera innovationer genom offentliggörande av uppfinningar. Detta syfte 

uppfylls däremot enligt författarna genom ett svagare krav på uppfinningshöjd. 

Scotchmer & Green framhåller dock att det inte är säkert att företag väljer att patentera 

även om uppfinningshöjden är låg: 

A consideration in balancing these two arguments is that firms might not patent or market every 

small technical advance, even if the novelty requirement is weak. Disclosing technical 

information confers a positive externality on a firm’s competitors, which the firm might want to 

avoid. Firms might therefore suppress small technical advances, and a weak novelty requirement 

might not have the desired effect of encouraging disclosure. Firms’ strategic disinclination to 

patent or otherwise disclose small improvements could mitigate the erosion of ex ante profit that 

might otherwise follow from a weak novelty requirement and the possibility of competition 

between close substitutes.523

Ett offentliggörande av uppfinningar är samhälleligt värdefullt eftersom framtida 

forskning bygger på tidigare forskning och offentliggörande således minskar 

kostnaderna för konkurrenterna. Men eftersom det patenterande företaget själv inte 

kan vinna något på att konkurrenterna upplever lägre kostnader – de innebär tvärtom 

en klar nackdel för det företag som offentliggör sin teknologi – ligger det inte i det 

första företagets intresse att skydda sin tillfälliga teknologi i en tävling med många 

stadier.524 Å andra sidan kommer Scotchmer & Green fram till följande slutsats: 

On the other hand, there is often nothing to be gained by having a strong rather than a weak 

novelty requirement. A weak novelty requirement permits interim technologies to be patented 

and this is socially valuable, provided it does not undermine ex ante profit so that firms are 

dissuaded from research. In our model, firms will not be dissuaded from research by the erosion 

of profit, because whenever profit would be eroded in this way the firm will choose not to patent. 

Hence, the weak novelty requirement is attractive. Its attractiveness might be reduced if 

                                                                                                                                                                  
521 Författarna diskuterar kring det som I USA benämns “the novelty requirement”, det vill säga 
nyhetskravet, direkt översatt, samt kravet på ”nonobviuosness”. Även om de hänvisar till “the
novelty requirement” kan innebörden här betraktas som densamma som innebörden begreppet 
”uppfinningshöjd”. 
522 Författarna utgår här ifrån att ett skärpt krav på uppfinningshöjd är detsamma som att små 
förbättringar som inte i sig har uppfinningshöjd begår intrång i ett tidigare patent – således 
antar de att ”icke-intrång” är lika med patenterbarhet, vilket i sig är felaktigt.  
523 Scotchmer & Green 1990, 132. 
524 Scotchmer & Green 1990, 144. 



153

disclosure at patenting is incomplete or if reverse engineering is impossible so that, under a weak 

novelty requirement, firms would be willing to market their advances without patenting them.525

Exempelvis van Dijk526 ser uppfinningshöjden som en väsentlig dimension av 

patenträtten. Han undersöker uppfinningshöjden i ett duopol där företag konkurrerar 

om produktförbättringar samtidigt som deras handlingar begränsas av en 

minimiförbättringsnivå. van Dijk betraktar således ”patent height”, det vill säga 

uppfinningshöjden, som en metod för att skydda patenthavaren mot förbättringar.527 I 

sin analys kommer van Dijk fram till att patent med lägre uppfinningshöjd kan skada 

patenthavaren. Han finner det mer sannolikt att patent är ofördelaktigare för 

innehavaren och fördelaktigare för konkurrenterna om uppfinningshöjden är låg.528 I 

sin analys använder sig van Dijk av en standard vertikal differentieringsmodell, och 

kvaliteten tolkas som en förbättring av en existerande outvecklad produkt. När ett av de 

två konkurrerande företagen innehar patent på basuppfinningen, är det företag som 

inte innehar patentet begränsat i sina handlingar genom att uppfinningshöjden sätter 

en gräns för den nivå dess förbättringar måste uppnå. van Dijk drar följande slutsatser: 

The main results can be summarized into three categories. First, low protection does not affect 

the market equilibrium without a patent. The second and most interesting category occurs for 

intermediate protection. Medium patent height hurts the patent holder, in the sense that in one 

equilibrium pay-offs are lower or that one, more profitable, equilibrium is excluded, and benefits 

the non patent holder. The reason for this “patent trap” is that the novelty requirements of the 

patent office can serve as a commitment for the non patent holder to choose the more profitable 

improvement. Occurrence of the patent trap turns out to be quite robust to several adjustments 

of the model. The last category of high protection is beneficial again for the patent holder and can 

provide him with a monopoly position at the cost of the non patent holder.529

O’Donoghue å sin sida undersöker patentskydd för en längre sekvens av uppfinningar 

(motsvarande Scotchmers kvalitetsstege).530 Även han hävdar att de policylösningar 

som presenterats i anslutning till diskussionerna kring ”tvåstadieuppfinningar” (two-

stage innovation) inte nödvändigtvis är ändamålsenliga ifråga om 

sekvensinnovationer. O’Donoghue poängterar att marknadens omsättningshastighet 

(the rate of market turnover) är av avgörande betydelse i och med att innovatörer ställs 

inför hotet att bli undanträngda av konkurrenter. 

                                                       
525 Scotchmer & Green 1990, 145. 
526 van Dijk 1996, 151 ff. 
527 van Dijk 1996, 152. 
528 van Dijk 1996, 152. 
529 van Dijk 1996, 165. 
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Hence the problem patent policy must address is not only how to transport profit to initial 

innovators but also how to increase profit for each innovator. Furthermore, a crucial determinant 

of the reward to success is the rate of market turnover. There can be insufficient incentives to 

conduct R&D because each innovator faces the threat of being superseded by future innovators. 

Even if patents enable a successful firm to earn large flow profit, without protection from future 

innovators the firm earns this profit only until another firm introduces a better product.531

O’Donoghue konstaterar att den här problematiken inte tidigare beaktats inom 

patentlitteraturen. Han anför att tidigare modeller antar att de innovationer ett företag 

eftersträvar är exogena - O’Donoghue i sin tur hävdar att företag i verkligheten ofta 

även avgör storleken på de innovationer de skall eftersträva. 

Patent policy can induce firms to choose a larger target by imposing a patentability requirement, 

or a minimum patentable innovation size. Requiring larger innovations in this way seems 

feasible, since innovation size is at least somewhat observable to the patent office.532

Han föreslår således att högre patenterbarhetskrav kan stimulera till FoU i situationer 

där det förekommer långa sekvenser av innovationer. Om ett patents effektiva livslängd 

bestäms utgående från tidpunkten när andra företag åstadkommer en tillräckligt 

mycket bättre produkt, då kan den effektiva livslängden förlängas i och med att man 

har strängare patenterbarhetskrav (högre uppfinningshöjd).533 O’Donoghue baserar sig 

på en produktionsfunktionsmodell, där varje önskvärd förbättring kan åstadkommas 

till en given kostnad i enlighet med produktionsfunktionen. Således utgår han ifrån att 

innovatörer inte behöver vänta på idéer.534

Scotchmer535 för i enlighet med Scotchmer & Green536 på ett bra sätt fram följderna av 

ett alltför högt krav på uppfinningshöjd för spridningen av information: 

Suppose instead that the minimal patentable step is two steps, but that improved products do 

not infringe. An improver has two options when he receives an idea for an improvement. The 

first option is to invest and try to market the good, knowing that it will not be patentable. The 

second is to cache the improvement until the same inventor gets a second improvement and 

qualifies for a patent. Marketing the unpatentable improvement is clearly not sensible, since an 

entrant will imitate the good and erode the improver’s profit. Caching the first step until the 

second is achieved may allow the innovator to cover costs but it is not desirable from a social 

point of view. Secrecy will retard progress by depriving rivals of access to knowledge on which 

                                                       
531 O’Donoghue 1998, 655. 
532 O’Donoghue 1998, 655. 
533 O’Donoghue 1998, 674. 
534 Scotchmer 2004, 151. 
535 Scotchmer 2004. 
536 Scotchmer & Green 1990, 131 ff. 
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they could otherwise build. In contrast, solving the problem with blocking patents encourages 

disclosure and allows rivals at every stage to build on the current state of knowledge.537

Eftersom det ofta ligger naturligt i ett företags intresse att hemlighålla en produkt ända 

tills man är säker på den kan erhålla skäligt skydd mot konkurrenternas 

imitationsförsök kan ett alltför högt krav på uppfinningshöjd leda till att teknisk 

information hemlighålls. 

Hunt538 presenterar en modell där industristrukturen delvis är beroende av 

uppfinningshöjden; antalet företag som engagerar sig i FoU är beroende av hur stor del 

av alla uppfinningar som kvalificerar för skydd. Ett patenterbarhetskrav inverkar på 

den förväntade vinsten, eftersom det bestämmer sannolikheten för att en uppfinning 

leder till en konkurrensfördel och hastigheten med vilken denna fördel slutligen 

kommer att elimineras. I hans modell karakteriseras industristrukturen av ett företag, 

som slutligen ersätts av ett annat företag, vilket har utvecklat en patenterbar 

uppfinning. En uppfinnings lönsamhet upphör alltså när en ny uppfinning 

introduceras. I modellen finns ett kritiskt värde där innovationstakten för en industri är 

maximerad. Detta åstadkommes genom att maximera antalet företag som satsar på 

FoU. Det kritiska måttet på uppfinningshöjd är beroende av exogena parametrar som 

inverkar på en industris innovationsbenägenhet. Kravet bör vara strängare när 

innovationstakten på förhand är hög och mildare för mer stagnerade industrier.539

4.5.5. Anmärkningar 

Ovanstående modeller belyser på ett bra sätt patenträttens komplexitet – det finns inte 

en modell som skulle innebära lösningen på alla frågor, inte heller är ekonomerna 

överens. Scotchmer poängterar att det optimala valet av incitament är beroende av den 

kreativa omgivningen. I idémodellen (ideas model) spelar uppfinningshöjden som 

policymedel en mindre roll än skyddets bredd. Däremot påpekar hon att en 

minimiuppfinningshöjd i en FoU-modell med en produktionsfunktion för kunskap (i 

enlighet med O’Donoghues resonemang) kan uppmuntra företag att vara mer 

ambitiösa än de annars skulle vara.540 O’Donoghues modell torde dock höra till 

undantagen, och produktionsfunktionsmodellen kan i många fall ifrågasättas.  

                                                       
537 Scotchmer 2004, 150. 
538 Hunt 2004, 401 ff. 
539 Hunt 2004, 414, 
540 Scotchmer 2004, 150. 
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Exempelvis Scotchmer motiverar varför hon inte använder sig av 

produktionsfunktionsmodellen enligt följande: 

The production-function is mostly not used in this book because it carries the implication that 

there is no exogenous constraint on progress. All progress would be available instantly if society 

devoted enough resources to it. In contrast, the rate of progress in the ideas model is constrained 

by the exogenous pace at which ideas occur, which depends on the number of rivals with access 

to the current state of knowledge. In the ideas model, there is such a thing as “imagination”.541

Scotchmer kommer fram till följande slutsatser: Bredd kan vara en viktig faktor för den 

effektiva livslängden av ett patent. Bredd och patenterbarhet kan leda till blockerande 

rättigheter, vilket skapar ett medel för att dela vinsten mellan sekventiella innovatörer. 

Offentliggörande spelar en viktig roll för att påskynda utveckling, speciellt genom att ge 

konkurrenterna en knuff framåt. Om det finns en produktionsfunktion för kunskap, har 

uppfinningshöjden en funktion i och med att den uppmuntrar innovatörer till att vara 

mer ambitiösa.542

4.6. Patentsystemets komplexa verklighet – empiriska studier 

Ovanstående modeller utgör teoretiska ansatser att analysera patentsystemet och olika 

utformningsmöjligheter av detta. Under senare år har även flera empiriskt inriktade 

studier befattat sig med och ifrågasatt patentsystemet och dess faktiska funktion. 

Uppmärksamhet har således inte endast ägnats åt hur det optimala patentskyddet bör 

vara utformat i teorin, utan även åt att undersöka vilken funktion patentskyddet 

verkligen har i praktiken. Flera studier har påvisat att betydelsen av funktionen hos 

patent tenderar att variera för olika marknadsstadier, branscher och företag. 

Exempelvis Gort & Klepper543 har i en studie från år 1982 studerat förekomsten av 

innovationer och förekomsten av patent på olika markandsstadier (monopol, inträde, 

jämvikt, shakeout och mognad). I sin studie gjorde Gort & Klepper en intressant 

iakttagelse: Medan innovationsfrekvensen (innovation rates) var störst för de 

inledande stadierna, där flera nya företag etablerades, var patenteringsfrekvensen

störst på shakeout-stadiet, där förekomsten av företag på markanden minskade och 

innovationsfrekvensen avtog på grund av minskad konkurrens. Den här iakttagelsen 

har sedermera lyfts fram och förtydligts av Bessen & Meurer.544 Fenomenet kan enligt 

                                                       
541 Scotchmer 2004, 150, fotnot 13. 
542 Scotchmer 2004, 156. 
543 Gort & Klepper 1982, 630 ff.. 
544 Bessen & Meurer 2008, 90. 
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dem ses som en indikation på att en stor del av innovativ verksamhet de facto inte är 

beroende av möjligheten att erhålla patent. Detta kunde eventuellt anses stöda 

antagandet att patentsystemets främsta funktion för många teknologiområden inte 

nödvändigtvis är att stimulera till mer FoU.545

I en empirisk studie från år 1981 har Mansfield et al. lyft fram förhållandet mellan 

patent och imitationskostnader och påvisat att betydelsen av patent varierar inom olika 

branscher.546 För det första visade det sig att förekomsten av patent inte kunde utesluta 

imitation; inom fyra år efter marknadsintroduktionen hade 60 % av de patenterade, 

framgångsrika innovationerna imiterats. Beträffande två produkter för vilka patent inte 

hade sökts visade det sig även att patentskydd till och med skulle ha minskat 

konkurrenters tid och kostnader för imitation, eftersom företaget hade lyckats 

hemlighålla sådan teknisk information som delvis skulle ha offentliggjorts i en 

patentansökan. Resultaten i undersökningen påvisade att patentskydd var speciellt 

viktigt för läkemedelsbranschen. I avsaknad av patentskydd hade en imitatör ofta till 

relativt låga kostnader varit i stånd att bestämma innehållet i ett nytt läkemedel och 

inleda tillverkning. Inom maskin- och elektronikbranschen var situationen en annan; 

här hade det varit svårt för en imitatör att avgöra hur en ny produkt var framställd, och 

patentskydd skulle inte ha haft nämnvärd inverkan på imitationskostnaderna eller 

tiden.547 Mansfield et al. tog även, om än med viss försiktighet, upp frågan hur många 

av innovationerna som eventuellt inte hade kommersialiserats i avsaknad av 

möjligheten till patentskydd. Enligt företagen själva hade ca hälften av de patenterade 

uppfinningarna i stickprovet inte introducerats utan patent. Största delen av dessa 

hörde till läkemedelsbranschen.548

4.7. Aktuella problem inom patenträtten 

Under de senaste åren har antalet patentansökningar ökat drastiskt.549 Detta ger sig till 

känna i form av allt längre ansökningstider och allt större krav på 

patentmyndigheterna. Patentsystemet står således inför stora utmaningar och flera 

”nya” problem har dykt upp. En av de allvarligare frågorna är hur man skall handskas 

                                                       
545 Bessen & Meurer 2008, 90. 
546 Mansfield et al. 1981, 907 ff. 
547 Mansfield et al. 1981, 913. 
548 Mansfield et al. 1981, 915. 
549 Enligt EPO-statistik har antalet europeiska ansökningar nästan fördubblats på tio år: 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/57439235539A0D63C125755B005C
AFC1/$File/applications_1998-2007_per_residence_en.pdf. 
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med det faktum att många patent inom ett teknologiområde effektivt kan blockera 

utvecklingen. Det anförs att patentsystemet på många teknologiområden skapar ett 

”patentträsk” (patent thicket) i form av ett kompakt nät av överlappande rättigheter.550

För att kunna kommersialisera sin teknologi kan ett företag vara tvunget att ta sig 

igenom tusentals rättigheter.551 Situationen kan således vara mycket besvärlig, eftersom 

licenser eventuellt måste erhållas från en mycket stor andel rättighetshavare.552  Ett sätt 

att motverka problemen har varit att grunda så kallade patent pools – detta till trots 

kvarstår många av problemen. 

Problemen härrör förutom från det ökade intresset för patent även från det faktum att 

patent ofta verkar ha beviljats för uppfinningar som föga skiljer sig från det som 

tidigare var känt. Under senare år har en hel del kritik förts fram mot patentsystemet 

med avseende på uppfinningshöjden och det ironiska i det faktum att 

patentmyndigheterna beviljat många företag patent även om de utvecklat nästan exakt 

samma teknologi. Exempelvis Blonder har uppmärksammat att detta knappast 

stämmer överens med tanken att patentsystemet skall fungera som en belöning för inte

näraliggande innovationer.553 Det har även hävdats att kravet på uppfinningshöjd till 

och med har sjunkit i USA554 – samtidigt förekommer farhågor för att detsamma håller 

på att ske i Europa.555 Som reaktion på detta anför många att patenträttens 

uppfinningshöjd de facto borde skärpas.556

Uppfinningshöjden samt det ökade antalet registreringar är ändå inte de enda 

problemen. Bessen & Meurer hävdar att en orsak till att patentsystemet inte fungerar är 

oförmågan att skapa klara gränser för vad som tillhör vem.557  De anför att företag 

finner det allt svårare att bestämma om en viss teknologi kommer att begå intrång i 

någon annans patent. Samtidigt finner företag att kostnaderna för att utreda rättsläget 

ökar.558 Problemen hänger för det första ihop med det faktum att patentkravens 

innebörd och omfång kan vara oklara samtidigt som vissa av kraven eventuellt kan 

                                                       
550 Shapiro 2001, 120. 
551 Bessen & Meurer anför att ett företag som planerar online-försäljning kan begå intrång i 
drygt 4000 patent. Planerar företaget även online-marknadföring, -betalning och 
leveransplanering ligger antalet patent runt 11 000. Se Bessen & Meurer 2008, 8. Författarna 
hänvisar till ett uttalande i Los Angeles Times den 8 februari 2003 av David Streitfeld, VD för 
ett riskhanteringsföretag för patent. 
552 För en närmare analys av problematiken, se exempelvis Shapiro 2001, 119 ff. 
553 Se Blonder 2005, 8. 
554 Merrill et al. 2004, 3. 
555 SOU 2006:80, 275. 
556 SOU 2006:80, 274-275. 
557 Se Bessen & Meurer 2008, 9. 
558 Bessen & Meurer 2008, 46. 
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framstå som sannolikt ogiltiga. Dessa faktorer kan göra en utredning av rättsläget svår 

och dyr.559 För det andra kan det visa sig att det – även om det skulle vara möjligt att 

göra en komplett utredning – helt enkelt blir för kostsamt. Bessen & Meurer anför att 

kostnaderna för att på förhand göra en utredning kan överstiga kostnaderna för att ett 

patent senare görs gällande mot en. Författarna poängterar att om gränserna är oklara 

och risken för intrång alltför stor, då misslyckas patentsystemet i sin uppgift att fungera 

som incitament.560

4.8. Analys av ett parallellt skydd med lägre uppfinningshöjd 

4.8.1. Inledning 

I sin nuvarande utformning har nyttighetsmodellskyddet samma rättsverkningar som 

ett patent. Samma förbudsrätt uppkommer med i princip samma påföljder. Det här 

innebär att införandet och utformningen av ett immaterialrättsligt skydd av den här 

karaktären måste föregås av samma samhällsekonomiska avvägningar som 

patenträtten. Man kan således argumentera för att utgångspunkten bör vara att ett 

skilt system med samma skyddsobjekt och rättsverkningar men med lägre krav på 

uppfinningshöjd inte är förenligt med de ekonomiska avvägningar som står som grund 

för patenträtten. I litteraturen har bland andra Reichman561 uppmärksammat 

motsättningarna mellan ett patentsystem och ett separat system för så kallade små 

uppfinningar. Reichman påpekar att dagens utformning av nyttighetsmodellskydd i 

många länder har utvecklats från att vara ett skydd för tredimensionella utformningar 

av verktyg och nyttoföremål till att utgöra allt starkare minipatent med längre 

skyddstid för uppfinningar generellt. Enligt Reichman ”institutionaliserar den här 

utvecklingen de ekonomiska motsättningar som är förbundna med en patentliknande 

regim, vilken tillåter skydd för näraliggande innovationer”.562 Reichman påpekar att 

                                                       
559 Bessen & Meurer 2008, 47. 
560 Se Bessen & Meurer 2008, 9. 
561 Reichman 1994, 2432 ff. 
562 Reichman 1994, 2459. ”While the utility models laws appeared to impose a stricter discipline 
than that of the sui generic design laws (owing to the functional nature of tool designs), they 
disguised the extent to which protection of utility models undermined the economic rationale of 
a mature patent system. The line of demarcation between these two regimes still remains 
uncertain. Over time, moreover, utility laws degenerated into longer and stronger petty patent 
regimes devoted to small inventions generally, and they are no longer strictly tied to novel three-
dimensional shapes of tools and everyday implements. This evolution institutionalizes the 
economic contradictions inherent in the establishment of a patent-like regime that accepts less 
than nonobvious innovation.” 
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patentliknande system som skyddar uppfinningar som är näraliggande (inte 

patenterbara) skapar motsättningar med traditionell ekonomisk teori.563

I den tyska rättsvetenskapliga litteraturen har den här problematiken upprepade 

gånger uppmärksammats av Trüstedt564 och under senare år av Keukenschrijver.565

Även BGH har i ett relativt aktuellt avgörande, Demonstrationsschrank566, tagit 

avstånd från ett Gebrauchsmuster-skydd med lägre uppfinningshöjd och motiverat en 

skärpning av skillnadskravet med att skyddsverkningarna för ett patent enligt §§ 9 och 

10 PatG är desamma som för ett Gebrauchsmuster enligt §§ 11 och 12a GebrMG. 

Avgörandet har gett upphov till en intensiv debatt, där frågan kring det ändamålsenliga 

med ett Gebrauchsmuster-skydd med ett skillnadskrav som ligger under patenträttens 

uppfinningshöjd åter har aktualiserats i Tyskland.567 I det här kapitlet utreder jag 

inledningsvis de faktorer som har ansetts tala för införandet av ett separat skydd med 

lägre uppfinningshöjd för att därefter i ljuset av vad som anförts om patentsystemet 

analysera huruvida man kan finna argument som rättfärdigar ett sådant skydd. 

4.8.2. Varför ytterligare ett skyddssystem? 

I ljuset av den samhällsekonomiska avvägning som präglar patentsystemet kan man 

fråga sig varför ytterligare ett skyddssystem för tekniska uppfinningar under den 

patenträttsliga ”uppfinningsnivån” har införts. Vilken funktion skall detta fylla? 

Finlands införande av en lag om nyttighetsmodeller föregicks de facto inte av någon 

mer ingående utvärdering eller avvägning av för- och nackdelar med ett tekniskt 

idéskydd med lägre uppfinningshöjd än patenträttens. Man grundade nödvändigheten 

av ett nyttighetsmodellskydd på svaren i en enkät, vari 77 % av de svarande ansåg det 

vara önskvärt med ett nyttighetsmodellskydd och det viktigaste skälet vara behovet av 

skydd för uppfinningar som inte uppfyller patenterbarhetskravet uppfinningshöjd.568

                                                       
563 Se även Reichman 1996-1997, 63: “[…] Such laws, built on modified patent or copyrights 
principles have proved unstable over time, and the utility model laws of Germany, Italy, and 
Japan have uniformly degenerated into “petty patent” laws that protect less than nonobvious 
inventions generally, despite the contradictions this breeds with classical economic theories of 
patent protection.” 
564 Se Trüstedt 1956, 357; Trüstedt 1980, 881. 
565 Keukenschrijver 2008, 665 ff.; Keukenschrijver i Busse 2003, GebrMG § 1, Rdn. 16. 
566 BGH GRUR 2004, 842 – Demonstrationsschrank.
567 Keukenschrijver 2008, 665 ff. Goebel 2008, 301 ff. 
568 Om att i sådana här fall blint förlita sig på svaren i enkäter har exempelvis Ryberg i samband 
med den nordiska bruksmönsterutredningen anfört följande: ”Man har gjort enkäter och fått 
fram siffror på hur många som vill ha ett skydd. Dessa får bedömas med en viss försiktighet. På 
frågan ”vill ni ha ett skydd” har man svarat ”ja tack”. En mycket grundligare analys behövs av 
hur frågorna har ställts och vem inom företagen som har svarat på frågorna. Den debatt som 
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När den nordiska utredningen inleddes hade Finland således redan på initiativ av den 

Finska patentombudsföreningen påbörjat sin egen väg mot en lag om 

nyttighetsmodeller. Som konstaterat hade man på ett nordiskt plan uppdagat problem i 

och med att skyddet för nyttomönster i praktiken inte gav det skydd man enligt 

lagförarbetena hade kunnat förvänta sig. Därför upplevde man ett behov av ett 

förbättrat skydd för funktionellt betingade varuutformningar. Troligtvis var det samma 

orsaker som föranledde den Finska patentombudsföreningen att ta kontakt med 

Handels- och industriministeriet. Ifall så var fallet kan konstateras att man genom ett 

misslyckat ibruktagande av en berättigad och behövd skyddsform halkade in på en helt 

annan väg och skapade något som skulle utvecklas till ett tekniskt idéskydd med 

samma rättsverkningar som ett patent.569 I förarbetena till NML diskuteras fördelar och 

nackdelar med ett lägre skillnadskrav inte närmare. Det anförs endast att den nya 

formen av industriellt rättsskydd hindrar att värdet av patentsystemet minskar genom 

skydd av småuppfinningar.570

På det europeiska planet har under senare år en mer ingående diskussion av 

ändamålsenligheten av ett bruksmodellskydd med lägre uppfinningshöjd ägt rum. I 

Grönboken om bruksmodellskydd på den inre marknaden571 baserade kommissionen 

sin argumentation på resultaten av Ifo-studien: För det första konstaterade 

kommissionen att erfarenheter i länder där system för skydd av mindre tekniska 

innovationer visar att en stor del av tekniskt framsteg härrör från små uppfinningar. 

När konkurrensen på området för innovationer blir starkare förekommer en större 

utveckling på området för kontinuerlig förbättring.572 Vidare anförde kommissionen att 

uppfinningar som endast innefattar en låg uppfinningshöjd (small inventive step) ofta 

är mycket användbara och av avsevärd kommersiell betydelse – små uppfinningar är 

inte mindre värdefulla kommersiellt än uppfinningar som har den uppfinningshöjd 

som skulle kvalificera dem för patent. Den innovation dessa uppfinningar innefattar 

                                                                                                                                                                  
varit visar att det ingalunda är lätta frågor. Det kan vara mycket svårt att i enkätform försöka att 
förklara vad ett skydd skulle innebära och vilka konsekvenser det skulle få i olika avseenden.” Se 
Ryberg 1986a, 473-474. 
569 Lagen välkomnades dock även av flera, och det faktum att det lämnades in ansökningar om 
nyttighetsmodellskydd sågs som ett tecken på att ett behov faktiskt förelåg. Exempelvis Feiring 
anförde följande: ”I den officiella utredning, som gjordes i Finland år 1986 för att fastställa 
huruvida en ny skyddsform för mindre uppfinningar, s.k. nyttighetsmodeller, borde införas i 
Finland, konstateras på sidan 69 att det finns ett tydligt behov av att kunna skydda även denna 
typ av uppfinningar. Att utredningens uppfattning om behovet av en nyttighetsmodellag träffat 
helt rätt bevisas av den popularitet denna nya skyddsmöjlighet rönt alltsedan 
nyttighetsmodellagen trätt ikraft den 1 januari 1992.” Feiring 1992, 200. 
570 RP 232/1990, 1. 
571 COM (95) 370. 
572 COM (95) 370, 61. 
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kan ibland vara precis lika stor som den innovation som ligger till grund för en 

patenterad uppfinning. Kommissionen påpekade att betydelsen av ”vanlig” (ordinary)

teknisk utveckling kan förväntas växa i framtiden i jämförelse med ”betydande” 

(extraordinary) utveckling.573

Ett annat faktum som enligt kommissionen talade för ett skydd med lägre 

uppfinningshöjd var det faktum att ett sådant system, i länder där det förekommer, 

offentliggör uppfinningar som annars hade hållits hemliga. Detta möjliggör för andra 

innovatörer att bygga vidare på den ursprungliga uppfinningen, och dessa har i sin tur 

en effektiv möjlighet att skydda sina egna förbättringar. Således främjar en lägre 

uppfinningshöjd ”vanlig” teknisk utveckling, vilket enligt kommissionen är i linje med 

de förändrade mönstren för innovativ aktivitet. Kommissionen påpekade även att 

system med lägre uppfinningshöjd har visat sig vara populärare än system med samma 

uppfinningshöjd som patenträttens, vilket även understöds av enkäter till 

industriföretag, oberoende uppfinnare och patentombud.574 Baserat på ovanstående

argumentation konstaterade kommissionen slutligen att den förespråkade ett system 

med lägre uppfinningshöjd än patenträttens. Avgränsningen mellan patent och 

bruksmönster bör ”formuleras på ett sätt som till lika delar motsvarar behovet hos 

användare, konkurrenter och domstolar”.575 Detta skulle enligt kommissionen vara 

enda sättet att beakta den ändrade efterfrågan på innovativ verksamhet.576

I den rättsvetenskapliga litteraturen har bland andra Goebel företrätt uppfattningen att 

ett med patenträtten parallellt skydd för mindre tekniska innovationer är att 

rekommendera.577 Han anför det vara empiriskt bestyrkt att ett skydd för uppfinningar 

med lägre uppfinningshöjd än patent är ekonomiskt ändamålsenligt och berättigat.578

Även han hänvisar här till Ifo-studien. Goebel anför även att förekomsten av ett 

Gebrauchsmuster-system är en bidragande orsak till att patenträttens uppfinningshöjd 

kan hållas på en hög nivå.579 Även Beier har anfört att man tack vare ett 

Gebrauchsmuster-system med mildare skyddsförutsättningar kan ”kräva mer” av de 

                                                       
573 COM (95) 370, 61. 
574 COM (95) 370, 62. I sitt yttrande kritiserade exempelvis det svenska patentverket grönboken 
för att ställa förenklade frågor, på vilka svaren inte kan bli annorlunda än av typen ”ja vi vill ha 
ett snabbt och billigt skydd som är enkelt att använda”. Se Yttrande från Patent- och 
registreringsverket 1995, promemoria, 6. 
575 COM (95) 370, 62. 
576 COM (95) 370, ix. 
577 Goebel 2005; Goebel 2008, 301 ff. 
578 Goebel 2005, 157. 
579 Goebel 2008, 303. 
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uppfinningar som skall erhålla patentskydd.580 Exempelvis Suthersanen hävdar i likhet 

med kommissionen att stora teknologiska framsteg inte hör till vardagen samtidigt som 

patentsystemet, enligt henne, kanske orättvist anpassas efter dessa teknologier. Även 

Suthersanen ser detta som ett starkt argument för ett separat skydd med lägre 

uppfinningshöjd.581

4.8.3. Incitament för FoU eller incitament för imitation? 

Ser man på nyttighetsmodellskyddet i ljuset av de policydiskussioner som ägt rum i 

samband med patenträttens uppfinningshöjd kan man anföra följande: I en modell där 

man antar att det finns en produktionsfunktion för kunskap, och där man följaktligen 

antar att innovatörer kan bestämma storleken på sina innovationer, kan ett 

nyttighetsmodellsystem med lägre skillnadskrav eventuellt leda till att företag inte är så 

ambitiösa som de annars skulle vara. Kan ett företag erhålla skydd redan för en liten 

förbättring kan företaget nöja sig med en mindre investering och ändå åtnjuta 

immaterialrättsligt skydd. I en modell där man antar att innovationer är beroende av 

den kreativa omgivningen spelar det lägre skillnadskravet däremot en mindre roll som 

incitament.

Nyttighetsmodellskyddet kan även diskuteras i ljuset av den andra aspekten av 

incitament-teorin, det vill säga belöningsaspekten. Incitament-teorin går ut på att 

uppfinnaren som belöning för att han berikat tekniken erhåller en tidsbunden 

ensamrätt. En avvägning av när ett berikande av tekniken är för handen anses vara 

förverkligad i patenträttens krav på uppfinningshöjd. Uppfinningen skall väsentligen 

skilja sig från det som var känt från tidigare.582 Den nordiska patentutredningen583 tog i 

början av 1960-talet upp den här frågan om avvägningen mellan uppfinnares och 

allmänhetens intressen. Utredningen frågade sig var gränsen för en patenterbar 

uppfinning bör dras när det handlar om en ”jämn gradvis övergång från en obetydlig 

fackmässig (hantverksmässig) ändring eller förbättring av konstruktionsmässig 

karaktär till en betydelsefull pionjäruppfinning”. Utredningen konstaterade att det 

handlar om avvägning med hänsyn till sökanden, vilken önskar skydd för sina idéer, 

och allmänheten, vars tillgång till tekniska hjälpmedel bara bör begränsas genom 

                                                       
580 Se Beier 1985, 614. 
581 Suthersanen 2003, 225. 
582 En utförligare analys och tolkning av formuleringarna i PL och NML äger rum i kapitel 7.2. 
583 NU 1963:6. 
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ensamrätter i form av patent i sådana fall där det föreligger skyddsvärt intresse. Här 

var man ense om att hänsyn till näringslivet i allmänhet bör väga tungt.584

I den finländska diskussionen av lämpligheten med ett separat nyttighetsmodellskydd 

med ett lägre skillnadskrav har den här diskussionen inte uppmärksammats. Man kan 

dock fråga sig varför en uppfinnare skall belönas med en ensamrätt för en prestation 

som är näraliggande och ligger under patenterbarhetsnivån. Den hänsyn till 

näringslivet som uppmärksammats i förarbetena till patentlagen verkar här helt ha 

glömts bort. Inom patenträtten har man velat lämna ett visst område öppet för 

teknikutveckling och teknikanpassning. Genom nyttighetsmodellskyddet har man 

begränsat detta område.

                                                       
584 NU 1963:6, 127. 
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Figur 6 Patent- och nyttighetsmodellskydd och förhållandet till känd teknik 

Patentskydd Nyttighetsmodellskydd

Teknikens ståndpunkt Teknikens ståndpunkt

Utrymme för tillämpning och experiment

SKYDDAT

(10 ÅR)

SKYDDAT
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Skiljer sig
tydligt

Det paradoxala i ett parallellt skydd med lägre uppfinningshöjd tydliggörs även genom 

det faktum att NML 8 § möjliggör omvandling av en avslagen patentansökan till en 

nyttighetsmodellansökan. Eftersom rättsverkningarna är desamma för de båda 

skyddsformerna och skyddsomfånget i praktiken bedöms tillämpande samma 

principer585 kan sökanden trots att patent inte anses vara berättigat ändå erhålla 

motsvarande skydd tack vare nyttighetsmodellrättens lägre skillnadskrav. 

Analyserar man nyttighetsmodellskyddet i ljuset av patenträttens incitament-funktion 

kan man konstatera att införandet av ett skilt belöningssystem i form av 

nyttighetsmodellskydd på flera sätt direkt inkräktar i patenträttens belöningsfunktion.

Förekomsten av ett skilt skydd med lägre uppfinningshöjd kan inverka negativt på en 

tidigare rättsinnehavares intressen och härigenom ”försvaga” hans belöning. 

Möjligheten att erhålla nyttighetsmodellskydd för små produktförbättringar torde i 

vissa fall kunna leda till att ett tidigare patent blir mindre värt. Existerar det en tidigare 

produkt, vilken är föremål för ett patent, kan en senare uppfinnare genom att skydda 

olika minimala ändringar och utformningsmöjligheter begränsa patenthavarens 

utvecklingsmöjligheter och genom korslicensering tilltvinga sig tillgång till den 

patenterade teknologin. Eventuellt kunde man argumentera för att förekomsten av ett 

nyttighetsmodellsystem med lägre uppfinningshöjd härigenom sporrar tidigare

rättighetshavare till att vara mer innovativa, eftersom det annars finns en viss risk för 

att konkurrenter utvecklar och erhåller skydd för förbättringar. Att med sådana 

                                                       
585 Se kapitel 7.3. 
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argument motivera skyddets innovationsstimulerande egenskaper förefaller dock något 

långsökt. 

Figur 7 Nyttighetsmodellskyddet som nackdel för tidigare rättighetshavare 

Patenterad teknologi

Nyttighetsmodellskyddade 
tillämpningar

Sämre förhandlingsposition

Bättre förhandlingsposition

Licens Licens

Utgående från det som van Dijk586 anför om skillnaden mellan imitation och förbättring 

kan man även argumentera för att förekomsten av ett separat nyttighetsmodellskydd 

med lägre uppfinningshöjd riskerar att stimulera till imitation. Utgår man ifrån den 

juridiska aspekten – produkten kan erhålla immaterialrättsligt skydd – för att avgöra 

om en förbättring eller en imitation är för handen, då finns en viss risk för att 

konkurrenter under nuvarande nyttighetsmodellregim erhåller skydd för en imitation 

med relativt små förändringar och hävdar att en produktförbättring är för handen trots 

att det uttryckligen handlar om en imitation. 

Slutligen kan man fråga sig om det verkligen finns ett behov av incitament för ”små 

uppfinningar”. Exempelvis Posner framhåller att patenträttens uppfinningshöjd även 

kan betyda detsamma som ”inte tillgänglig till låga kostnader”. Ju lägre kostnaderna 

för en uppfinning är, desto mindre är behovet av uppmuntran och desto större är 

faran för överinvestering ifall patent beviljas. På så sätt uppfyller patenträttens 

uppfinningshöjd även en funktion i och med att en högre uppfinningshöjd minskar 

risken för överinvestering. Posner använder sig av följande exempel: Om en idé värd en 

miljon dollar kostar 1000 dollar istället för 250 000 dollar kommer mängden av 

duplicerande FoU att vara större.587 I enlighet med detta kan man argumentera för att 

                                                       
586 van Dijk 1996, 152-153. 
587 Posner 1998, 43-44: ”Inventions are not patentable if they are “obvious”. The functional 
meaning of obviousness is, discoverable at low cost. The lower the cost of discovery, the less 
necessary patent protection is to induce the discovery to be made, and the greater is the danger 
of overinvestment if patent protection is allowed. If an idea worth $ 1 million costs $ 1,000 
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ett separat nyttighetsmodellskydd med lägre uppfinningshöjd medför en ökad risk för 

överinvestering samtidigt som behovet av incitament kan ifrågasättas. 

4.8.4. Incitament för offentliggörande 

Utgår man ifrån att den huvudsakliga funktionen hos det tekniska idéskyddet är att 

fungera som incitament för offentliggörande kan man anföra följande: Man kan 

eventuellt argumentera för att ett nyttighetsmodellsystem med en lägre 

uppfinningshöjd än patenträttens skulle sprida information i och med att företag kan 

skydda mindre uppfinningar som i annat fall hade hållits hemliga, eftersom 

patentskydd inte står att få. I kapitel 4.5.4 konstaterades att ett högre krav på 

uppfinningshöjd kan leda till att företag väntar med att offentliggöra en uppfinning tills 

de kan vara säkra på att de erhåller skydd. Det konstaterades däremot även att den här 

typen av informationsspridning leder till lägre kostnader för konkurrenterna samt att 

det, eftersom detta innebär en nackdel för det företag som offentliggör sin teknologi, 

inte nödvändigtvis ligger i företags intresse att skydda sin tillfälliga teknologi i en 

tävling med många stadier.588

Följaktligen kan man anta att nyttighetsmodellskyddet i vissa situationer kan fungera 

som incitament för offentliggörande – däremot är det inte sagt att företag verkligen 

väljer att ansöka om skydd och härmed publicera sina uppfinningar. En förutsättning

för att företag skall vara villiga att offentliggöra sina uppfinningar är dock även att 

det förväntade skyddet är hållbart. I kapitel 7 analyseras den här aspekten kring 

nyttighetsmodellskyddet närmare. 

Slutligen är följande att notera: NML möjliggör ett hemlighållande av ansökan ända 

upp till 15 månader från inlämnings- eller prioritetsdatumet. Motsvarande tidsfrist för 

offentliggörandet av innehållet i en patentansökan är 18 månader även om patent ännu 

inte har beviljats.589 Väljer sökanden följaktligen att hemlighålla sin ansökan genom att 

skjuta upp registreringen offentliggörs ansökan inte nämnvärt snabbare än en 

patentansökan för samma uppfinning. 

                                                                                                                                                                  
rather than $ $ 250,000 to discover, the amount of wasteful duplication to get a patent will be 
greater, perhaps $ 249,000 greater.”
588 Scotchmer & Green 1990, 144. 
589 Om ansökan har avskrivits eller avslagits blir dock handlingarna offentliga endast om 
sökanden begär att ansökan tas upp till förnyad behandling eller anför besvär eller gör en 
framställning enligt PL 71 a eller 71 b § (PL 22 § 2 mom.). 
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4.8.5. Incitament för kommersialisering 

Man kunde eventuellt argumentera för att ett system med lägre uppfinningshöjd 

stimulerar till kommersialisering, eftersom företagen inte behöver vänta med att 

introducera senare versioner tills uppfinningen är så ”stor” att den kan erhålla 

patentskydd. Ett system med lägre uppfinningshöjd kan dock, såsom konstaterades 

ovan, inte garantera detta, eftersom det finns flera skäl för företag att trots allt inte 

ansöka om skydd. Kan exempelvis varje minimal förbättring skyddas minskar värdet 

för de skyddade versionerna i och med att skillnaden dem emellan kan bli mycket liten. 

Är skillnaden mellan förbättringarna så liten att konsumenterna blir indifferenta, kan 

man argumentera för att det inte lönar sig för företagen att utföra förbättringarna även 

om nyttighetsmodellskydd skulle vara tillgängligt till låga kostnader. Precis som för 

offentliggörandefunktionen är dock en förutsättning att skyddet är hållbart. 

Det har framförts att betydelsen av små uppfinningar i framtiden kommer att öka, 

vilket har ansetts vara ett argument för ett skydd för små uppfinningar. Detta kan dock 

även utgöra ett argument mot ett skyddssystem med lägre uppfinningshöjd. Ett 

skyddssystem med lägre uppfinningshöjd, där så gott som alla små förbättringar kan 

skyddas, kan med största sannolikhet leda till kollisioner och licenseringsproblem. När 

det inom ett teknologiområde finns alltför många ensamrätter, varav flera dessutom 

står i beroendeförhållande till varandra, blir transaktionskostnaderna i form av olika 

kostnader förknippade med utredning av rättsläget och licensering höga. Det hävdas 

redan nu att patentsystemet håller på att skapa ett oöverskådligt och 

svårgenomträngligt nät av överlappande rättigheter, vilket, förutom att det inverkar 

hämmande på teknikutvecklingen, även försvårar kommersialiseringen av teknologi.

I grönboken anförde kommissionen att uppfinningar som endast innefattar en låg 

uppfinningshöjd ofta är mycket användbara och av avsevärd kommersiell betydelse.

Resonemanget att många små icke-patenterbara uppfinningar kan vara ”kommersiellt 

värdefulla” och att detta skulle motivera ett beviljande av ensamrätter ter sig dock inte 

övertygande. Exempelvis Domeij förehåller sig kritisk till kommersiell framgång som 

indicium för patenträttslig uppfinningshöjd. Han frågar sig om inte sökandens 

förväntningar drivits för långt när domstolar och patentmyndigheter tolkar 

kommersiell framgång som ett indicium på uppfinningshöjd: 

Det innebär att man vid gränsfall meddelar patent som ger upphov till särskilt stora 

monopolförluster (genom att produkter är en kommersiell framgång), samtidigt som patenten 

inte används för att stimulera patenthavaren att utveckla uppfinningen till en produkt som säljs 
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på marknaden eller till att avbryta ineffektivt dubbelarbete. Uppfinningen finns ju redan på 

marknaden när detta indicium på uppfinningshöjd kan bli aktuellt.590

Domeij kritiserar antagandet att den här typen av argument för uppfinningshöjd skulle 

ha någon incitament-skapande effekt för patentsökande att göra sina uppfinningar 

kommersiellt framgångsrika. För det första konstaterar han att regeln är främmande 

för många patentsökande, för det andra anför han att företag i vilket fall som helst 

försöker se till att deras produkter blir en kommersiell framgång – följaktligen kommer 

regeln knappast att medföra stimulans för ytterligare kommersiell framgång. Däremot 

får regeln negativa verkningar för konkurrenterna.591 Detta resonemang är i högsta 

grad belysande för det olämpliga i att använda kommersiella aspekter som motivering 

för beviljandet av ensamrätter för någonting som till och med ligger under det 

patenträttsliga kravet på uppfinningshöjd. 

En annan aspekt värd att notera i detta sammanhang är det faktum att immateriella 

rättigheter ur företagens synvinkel inte ens nödvändigtvis är det bästa alternativet för 

att skydda (ofta billiga) små förbättringar. Ur företagens synvinkel kan det vara 

värdefullare att fokusera på att förkorta tiden mellan idé och produktion samt på en 

snabb markandsintroduktion et cetera. 

4.8.6. Incitament för små företag 

Nyttighetsmodellsystemets införande i Finland motiverades med att skyddsformen 

skulle uppmuntra småindustrin och enskilda uppfinnare att skydda sina uppfinningar 

med immaterialrättsligt skydd. Den här aspekten har dock inte direkt med det lägre 

skillnadskravet att göra utan huvudsakligen med det faktum att 

registreringsförfarandet anses vara snabbare, enklare och billigare. Trots det kan det 

här vara på sin plats med en kommentar, eftersom ett lägre skillnadskrav även ibland 

försvaras med argumentet att skyddet är avsett för ”små företags små uppfinningar”.592

För det första kan man kritisera antagandet att små uppfinnare skulle åstadkomma 

små uppfinningar.593 För det andra kan man ifrågasätta det ändamålsenliga i att 

                                                       
590 Domeij 1998, 419. 
591 Domeij 1998, 420. 
592 I RP 232/1990 kommer den här tanken indirekt till uttryck i följande formulering: 
”Lagförslagets främsta mål är att ge skydd åt sådana uppfinningar som inte når upp till den 
uppfinningshöjd som krävs enligt den gällande patentlagstiftningen. Nyttighetsmodellen 
uppmuntrar främst småindustrin och den medelstora industrin samt enskilda uppfinnare att 
skydda sådana tekniska lösningar.” SE RP 232/1990, 1. 
593 Se kapitel 6.3.4 och 7.5.5. 



170

försöka utforma ett immaterialrättsligt skydd med sådana hänsynstaganden. På tyskt 

håll har exempelvis Trüstedt beträffande argumenten att det handlar om “ett billigare 

skydd”, ”med kortare skyddstid”, ”i avsaknad av prövning”, ”ägnat för den enskilda 

uppfinnaren och småindustrin” rätt fränt konstaterat att det industriella rättsskyddet 

inte är något slags socialstatut, utan en ekonomipolitisk angelägenhet med lika 

vinstchanser (ensamrätter) för likadana prestationer (uppfinningar).594 Att förhålla 

sig mildare till förutsättningarna för skydd med motiveringen att det ”gynnar de små 

företagen” är allt annat än lämpligt när det handlar om ett skydd vars rättsverkningar 

motsvarar ett patents. 

4.8.7. Konklusioner 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det tekniska idéskyddet har flera viktiga 

positiva effekter på samhället. Det stimulerar till innovationer genom att med 

tidsbundna ensamrätter belöna uppfinnare för att de offentliggör sina uppfinningar och 

bidrar härigenom till offentliggörande av information. Det stimulerar till 

kommersialisering och bidrar till att för samhället relevanta uppfinningar görs.  

Argumenterar man för att det är incitament-teorin som står som grund för det tekniska 

idéskyddet – incitament-genom-belöning-teorin – kan man anföra att ett parallellt 

system med samma uteslutanderätt men med lägre skillnadskrav i ljuset av denna inte 

kan rättfärdigas. Förekomsten av och kriterierna för den här teorin bakom 

patentsystemet i sin nuvarande utformning omintetgör alla försök att argumentera för 

behovet av ett separat nyttighetsmodellskydd med lägre skillnadskrav. Följaktligen kan 

man anföra att det saknar betydelse huruvida ett sådant system eventuellt i vissa fall 

kunde stimulera till snabbare publicering eller kommersialisering. Samtidigt bör 

noteras att de problem som idag präglar många teknologimarknader även får betydelse 

för diskussionen kring det ändamålsenliga med ett parallellt skydd med lägre 

                                                       
594 Trüstedt 1980, 881. „Wenn die Frage nicht beantwortet werden kann, wie eine verschiedene 
Wertung bei gleichen Faktoren vor sich gehen und begründet werden soll, dann bleibt nur noch 
und zwar unerlaubt die Hilfserwägung, warum verschieden gewertet werden soll. Dabei operiert 
man mit der kleinen Münze, mit der kürzeren Schutzzeit, mit der mangelnden Prüfung, mit dem 
Anliegen der Einzelerfinder, der "kleinen" Industrie und dem Handwerk, leicht und günstig zu 
einem Schutzrecht zu verhelfen. Darauf kann man nur antworten, daß der gewerbliche 
Rechtsschutz kein Sozialstatut ist, sondern eine wirtschaftspolitische Angelegenheit mit 
gleichen Gewinnchancen (Schutzrecht) für gleiche Leistung (Erfindung). Die geringere 
Schutzzeit - sie sollte auf zweimal 5 Jahre erweitert werden - findet ihr ausreichendes und allein 
entsprechendes Korrelat in schneller Eintragung und geringen Verfahrenskosten, Dafür auch 
mit den Schutzvoraussetzungen milder zu verfahren, ist in keiner Weise adäquat, wenn der 
Schutzbereich dem Patent entspricht.” 
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uppfinningshöjd. Ett ökat antal av varandra beroende rättigheter med små 

kvalitetsskillnader ökar transaktionskostnaderna för introduktion av ny teknologi och 

kan leda till så kallade hold-ups. Ökade transaktionskostnader och svårigheter att 

erhålla alla nödvändiga licenser hämmar utvecklingen istället för att främja den. 

Argumenterar man för att det tekniska idéskyddets främsta funktion ligger i det faktum 

att det fungerar som incitament för offentliggörande av teknisk information kan man 

anföra att ett nyttighetsmodellskydd med lägre skillnadskrav i vissa situationer 

eventuellt kan fungera som incitament för offentliggörande. En förutsättning för detta 

är att det förväntade skyddet är hållbart. Samtidigt är informationsvärdet hos sådana 

små förbättringar som skyddas inte nödvändigtvis särskilt stort. Exempelvis det 

svenska patentverket konstaterade i sitt yttrande till grönboken595 följande: 

Det finns knappast en nivå av uppfinningshöjd som är lägre än den som erfordras för 

patentskydd, men ändå tillräckligt hög för att motivera ett monopol. Man skulle komma riskabelt 

nära den nivå som uppnås under normalt konstruktions- eller utvecklingsarbete. Att låta varenda 

företagare som gör en förändring på en produkt få ett monopol på denna förändring kan aldrig 

gynna konkurrens, fri handel och tillväxt. Värdet av information om dessa små förändringar 

skulle vara litet, och de samhällsekonomiska förlusterna stora.596

Argumentet att förekomsten av ett separat skyddssystem med lägre uppfinningshöjd 

skulle kunna ”höja patentsystemets standard” och härigenom på något sätt gynna detta 

ter sig i mina ögon bakvänt. Vad patentsystemet slutligen vinner på detta förblir oklart. 

Tvärtom leder förekomsten av ett parallellt system med lägre uppfinningshöjd till att de 

målsättningar patentsystemet har undermineras. Man kan följaktligen ifrågasätta det 

rationella med att i högtravande ordalag propagera för ett patentsystem med strikta 

krav på en ”hög” uppfinningshöjd samtidigt som man genom en annan skyddsform 

ändå beviljar i princip samma uteslutanderätt för uppfinningar som ligger under den 

här nivån. 

Avslutningsvis kan man konstatera att nyttighetsmodellskyddet eventuellt kan ha 

positiva effekter på samhället genom sin karaktär av ett snabbare och 

kostnadseffektivare alternativ till patentskydd. För det första kunde man eventuellt 

argumentera för att nyttighetsmodellskyddet kan utgöra ett incitament för 

kommersialisering genom kostnadsaspekten och tidsaspekten. Ett 

nyttighetsmodellskydd som träder ikraft snabbare och är något billigare än patent om 

                                                       
595 COM (95) 370. 
596Yttrande från Patent- och registreringsverket 1995, promemoria, 3. 
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man ser på de administrativa registreringskostnaderna torde i vissa fall kunna utgöra 

incitament för kommersialisering. När en kumulativ innovation består av en sådan 

förbättring av en tidigare produkt att det handlar om en produkt på en ”kvalitetsstege” 

och konkurrensen mellan företagen är hård, kan ett nyttighetsmodellskydd eventuellt 

ha den fördelen att de administrativa kostnaderna är lägre än för ett patent, vilket 

medför att produktförbättringen eventuellt är lönsam även om prisskillnaden mellan 

de olika versionerna är låg.  Dessutom träder skyddet ikraft snabbare, vilket innebär att 

innehavaren till nyttighetsmodellen således omedelbart kan föra ut produkten på 

marknaden medan efterfrågan överlag är stor. Eventuellt kunde man argumentera för 

att ett nyttighetsmodellsystem kan leda till ett större utbud av alternativa produkter, 

eftersom företag endast utför de produktförbättringar som är ekonomiskt lönsamma. 

Vid en avvägning av huruvida det lönar sig att vidareutveckla en produkt kan ett 

patentskydd bedömas som olönsamt, medan förekomsten av ett snabbare och billigare 

nyttighetsmodellskydd kan vara av betydelse. Även uppfinningar med patenträttslig 

uppfinningshöjd kan värderas som olönsamma att patentera (och följaktligen att 

utveckla) ifall det på marknaden förekommer flera produktversioner, vilka inverkar på 

prissättningen. För det andra kunde man argumentera för att nyttighetsmodeller kan 

leda till snabbare omsättning av innovationer tack vare ett snabbare ikraftträdande.

Man kan argumentera för att det snabba ikraftträdandet av nyttighetsmodellskyddet 

leder till att produktförbättringar når konsumenterna i ett tidigare skede än 

patentskyddade förbättringar. 

För att man skall kunna dra slutsatser om nyttighetsmodellskyddets inverkan på 

samhället i egenskap av ett ”snabbare och billigare alternativ till patent” måste dessa 

egenskaper utredas närmare. En sådan analys måste dock göras ur ett något 

annorlunda perspektiv. Utgångspunkten är att de här egenskaperna måste garanteras 

utan att de får negativa följder för skyddets användbarhet.  I den problemdiskuterande 

delen i kapitel 7.4 analyserar jag huruvida registreringsprocessen i sin nuvarande 

utformning verkligen har den avsedda effekten i form av kostnadseffektivitet och ett 

snabbt ikraftträdande skydd, samt utvärderar huruvida den eftersträvade balansen 

mellan olika intressen har åstadkommits. 
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5 ETT FÖRETAGSEKONOMISKT PERSPEKTIV 

5.1. Inledning 

Efter en analys av nyttighetsmodellrätten i en samhällsekonomisk kontext är det här på 

sin plats att byta perspektiv. Detta kapitel beaktar inte samhälleliga intressekonflikter 

och problem utan ser på nyttighetsmodellskyddet uteslutande ur ett företags 

aktörsperspektiv. Målsättningen är att genom en litteraturstudie undersöka de 

praktiska användningsmöjligheter nyttighetsmodeller har beaktande den roll det 

tekniska idéskyddet spelar och att undersöka hur rättigheterna kan generera värde för 

företag. Kapitlet utgör även grunden för den empiriska undersökningens utformning 

samt grunden för en diskussion kring nyttighetsmodellskyddets framtid i kapitel 8. 

Följaktligen inleder jag med en mer generell analys med fokus på patent för att därefter 

övergå till användningen av nyttighetsmodeller. 

5.2. Den ekonomiska betydelsen av immateriella rättigheter för företag 

Immateriella rättigheter i allmänhet och patent i synnerhet utgör allt mer värdefulla 

tillgångar för ett företag, speciellt för teknologiföretag. ”Their presence or absence can 

make or break such companies.”597 Att IBM år 2000 erhöll 1,8 miljarder dollar i 

royaltyn och licensavgifter, vilket utgjorde 16 % av företagets nettoinkomst598 är ett 

faktum som knappast undgått någon som sysslar med hantering av immateriella 

rättigheter. Även Texas Instruments har, efter att ha övergått till ett aggressivare 

licenseringsprogram, erhållit mer än 1,5 miljarder genom licensering – under vissa år 

har licensarvodena till och med överstigit rörelsevinsten.599 På vilket sätt immateriella 

rättigheter tillför ett företag värde är dock både branschberoende och företagsspecifikt. 

Immateriella rättigheter ses ofta som en möjlighet till lönsamhet på kort sikt eller i en 

nära framtid på grund av deras tidsramar och taktiska fokus.600 En stor del av en 

patentportföljs innehåll skyddar nämligen sådana produkter som redan är ute på 

marknaden eller utgör grunden för aktuella joint ventures och strategiska allianser.601

Samtidigt är dock förekomsten och utformandet av en patenteringspolitik för företaget 

av mer långsiktig karaktär och den första tiden, ansökningsskedet, präglas uteslutande 

av kostnader. 

                                                       
597 van Wijk 2005, 1. 
598 Elton et al, 2002, 19. 
599 Thurow 1999, 118. 
600 Sullivan 1998b, 106. 
601 Sullivan 1998b, 103. 
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Immateriella rättigheter utgör en del av vad som brukar benämnas ett företags 

intellektuella kapital. Exempelvis Sullivan definierar intellektuellt kapital som 

”kunskap som kan omvandlas i vinst” (Knowledge that can be converted into 

profits)602. Att notera är dock att det finns något olika syner och definitioner på 

intellektuellt kapital.603 Bilden nedan beskriver ett företags intellektuella kapital enligt 

Sullivan och visar var i detta de immateriella rättigheterna befinner sig. 

Figur 8 Immateriella rättigheter i kontexten av ett företags intellektuella kapital 

(Källa: Sullivan 1998, 22. Bilden är modifierad för att ange de immateriella 

rättigheter som är tillgängliga i Finland) 
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Humankapital kan definieras som ”förmågan” eller ”möjligheterna” hos anställda, 

entreprenörer, leverantörer och andra som är förbundna med företaget. 

Humankapitalet omfattar de kollektiva erfarenheter, färdigheter och allmän know-how

som innehas av alla personer inom företaget och som kan tillföra företaget värde.604

                                                       
602 Sullivan 1998a, 22. 
603 Exempelvis vid Skandia definierar man ett företags intellektuella kapital som summan av 
humankapitalet och det strukturella kapitalet; se Edvinsson 1998, 281 (exhibit 20.1). Pionjär 
inom området intellektuellt kapital var Sveiby, som i slutet av 1980-talet publicerade bland 
andra “Kunskapsföretaget - seklets viktigaste ledarutmaning?” (1987) och ”Osynliga 
balansräkningen nyckeltal för redovisning, styrning och värdering av kunskapsföretag” (1989). 
Se exempelvis www.sveiby.com. För närmare information om utvecklingen inom området för 
intellektuellt kapital, se exempelvis Westberg & Sullivan 1998, 59.ff. 
604 Sullivan 1998a, 22. 
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Intellektuella tillgångar utgör de kodifierade, konkreta eller fysiska beskrivningar av 

viss kunskap, för vilka företaget kan göra anspråk på ägande. Varje definierad kunskap, 

exempelvis nedskriven eller inmatad i ett datorprogram, kvalificerar sig som en 

intellektuell tillgång. Man kan även säga att intellektuella tillgångar är den 

innovationskälla företaget kommersialiserar.605 Intellektuella tillgångar kan erhålla 

juridiskt skydd – dessa utgör i sin tur immateriella rättigheter. Innan ett företag har 

fattat beslutet att exempelvis ansöka om patent kan deras immateriella tillgångar 

automatiskt skyddas genom upphovsrätt eller som företagshemligheter.606

Intellektuellt kapital är dock av relativt litet värde om det saknar ett företags 

distributionssystem och stödande resurser, såsom datorer, telefoner och dylikt. Denna 

infrastruktur benämns företagets strukturella kapital (structural capital).607

5.3. Vilka funktioner kan patent och nyttighetsmodeller ha? 

Vilka funktioner rättigheterna innehar i ett visst företag är beroende av företagets 

patentstrategi och den patentpolicy som utarbetats inom ramarna för denna. Patent 

och nyttighetsmodeller kan ha följande funktioner: 

1) De kan utgöra en resurs, det vill säga medföra direkta intäkter (resource). Detta 

kan exempelvis ske i form av tillverkning och försäljning av den skyddade 

produkten, genom att licensera rättigheten eller genom att på basis av den erhålla 

extern finansiering. Patent kan även i vissa länder medföra direkta skattefördelar, 

påverka värderingen av ett företag samt även utgöra grund för företagsköp eller 

fusioner.608

2) De kan användas som utgångspunkt för att förhandla (enabler), exempelvis för 

företag som vill komma in på en viss marknad genom korslicensering eller för 

företag som vill kunna ta till motåtgärder vid eget intrång i annans rätt. Patent och 

nyttighetsmodeller kan även underlätta snabbare och effektivare förhandlingar i 

och med att man delvis undkommer problematiken kring nondisclosure

                                                       
605 Sullivan 1998a, 23. 
606 Sullivan 1998a, 23. Varken skyddet för företagshemligheter eller upphovsrätt kräver någon 
form av registrering för att skyddet skall träda ikraft. 
607 Sullivan 1998a, 23. 
608 Miele 2000, 1, 3. 
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agreements beträffande sådan teknologi som i avsaknad av immaterialrättsligt 

skydd skulle höra till företagets know-how och skyddas som företagshemligheter.609

3) De kan användas för att förhindra att konkurrenter får tillträde till marknaden

(barrier). Detta kan ske i syfte att själv i lugn och ro kunna vidareutveckla en viss 

teknologi (design freedom) eller helt enkelt för att inskränka en konkurrents 

handlingsmöjligheter (blocking).

4) De kan användas som informationskälla för att följa upp konkurrenternas 

verksamhet eller som grund för egen FoU.610 I själva verket utgör patentsystemet 

den största enskilda källan till teknisk information; enligt Knight hävdas det att 70-

80 % av all teknologi endast står att finna i patent, eftersom dessa innehåller 

teknisk information som vanligtvis inte skulle publiceras exempelvis i en 

försäljningskatalog eller ens i en teknisk tidskrift.611  Att följa upp konkurrenternas 

rättigheter är viktigt exempelvis för att undvika eget intrång i annans rätt och för att 

värdera giltigheten av konkurrenternas rättigheter. En studie av 

ansökningshandlingar får även betydelse för nygrundade företag eller företag som 

vill få tillträde till nya marknader i och med att de härmed kan ta reda på vilken 

teknologi som är fritt tillgänglig, vilken teknologi som eventuellt måste införskaffas 

genom licensering samt vilken teknologi företaget kan vara tvunget (har 

möjligheten) att utveckla själv.612

5) De kan användas för att stärka företagets prestige eller ego.613 Detta kan 

exempelvis eftersträvas i marknadsföringssyfte. Många företag väljer att i 

marknadsföring eller på sina produkter ange att en viss produkt är skyddad eller att 

skydd söks (patent pending).614 Företag kan även ha ett intresse av att ge intryck av 

att företaget är innovativt för att locka kompetent personal.615 En forskare som 

beviljats patent för en uppfinning kan även använda detta för att få erkännande.616

                                                       
609 Miele 2000, 3. 
610 Oesch & Pihlajamaa 2008, 323. 
611 Knight 2001 57. 
612 Se Miele 2001, 30-32. 
613 Oesch & Pihlajamaa 2008, 335. 
614 van Wijk 2005, 6. 
615 van Wijk 2005, 6. 
616 Knight 2001, 47.
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5.4. Strategiska aspekter 

Immaterialrättslig strategi kan delas in i offensiv strategi och defensiv strategi

beroende på den roll de immateriella rättigheterna spelar i företagets affärsstrategi.617

För många företag med stora resurser gäller ofta principen ”skydda produkten från alla 

tänkbara vinklar”, vilket innebär att skydd söks genom alla immateriella rättigheter 

som kan komma ifråga för produkten. Ur en undersökning av Mansala framgår dock att 

begreppet oftast omfattar strategier för det industriella rättsskyddet.618 van Wijk 

konstaterar att begreppet patentstrategi blivit ett slags modeord som fått fotfäste även 

i styrelserummen i och med den ökade betydelse immateriella rättigheter kommit att få 

inom företagsvärlden. van Wijk definierar begreppet som ”en ram för 

beslutsfattandeprocessen, vilken skall garantera att företagets patentaktiviteter stöder 

företagets gällande verksamhet och att de stöder företaget i att förverkliga dess 

affärsvision.” Vidare anför han att ett företags patentstrategi skall säkerställa att 

företagets patent verkligen tillför företaget värde samtidigt som företaget skall kunna 

verka kommersiellt utan större patenthot eller tvister på marknaden. Vid behov kan en 

patentstrategi utarbetas skilt för varje affärsområde, teknologiområde eller skild 

teknologi.619 Enligt van Wijk står ett företags patentstrategi i ett beroendeförhållande 

till såväl företagets FoU-strategi som företagets affärsstrategi, för vilka i sin tur 

företagets vision är av central betydelse.620 Först när företagets affärsvision är klar kan 

företagets FoU- och patentpositioner utarbetas. Genom den här modellen 

åstadkommer man således tre ideala framtida positioner: den önskade 

affärspositionen, den önskade FoU-positionen och den önskade patentpositionen. De 

handlingar som syftar till att uppnå den önskade affärssituationen utgör företagets 

affärsstrategi, de handlingar som syftar till att uppnå den önskade FoU-positionen 

utgör företagets FoU-strategi, de handlingar som syftar till att uppnå den önskade 

patentpositionen utgör företagets patentstrategi.621 För att veta vart ett företag ”är på 

väg” måste det dock veta var det står: 

In other words, first the competitive landscape needs to be known. This means that the 

company’s position in terms of market share, technology development, and patent activities must 

be asserted with respect to the competition. In that way, strengths, weaknesses, opportunities, 

                                                       
617 Sullivan 1998b, 108. 
618 Mansala 1994, 217 fotnot 325. 
619 van Wijk 2005, 5. 
620 Företagets vision utgörs av företagets målsättningar och framtida planer och är beroende av 
företagets storlek, kultur, kompetens, resurser och restriktioner. Se van Wijk 2005, 27. 
621 van Wijk 2005, 27.
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and possible threats can be identified. In addition, factors such as market size and market growth 

and the relevance of technologies and patent rights in the marketplace need to be considered 

because they will make an IP function understand to what extent patent assets can be used as 

strategic business tools to realize the company’s business goals.622

Exempelvis Knight illustrerar begreppet patentstrategi genom att tillämpa allmänna 

definitioner av begreppet strategi på patenträtten.623 Han poängterar här att begreppet 

får olika betydelse i olika sammanhang och kommer fram till följande definitioner: 

Patent strategy for a product line is the science and art of employing the business, technical and, 

and legal resources of a company to afford the maximum support to adopt policies with and 

without competition.624

Patent strategy for a technology area is the science and art of managing research to meet 

competitors in the marketplace under advantageous conditions.625

Patent strategy for an invention is a careful plan for gaining an end, including clever schemes for 

outwitting a competitor.626

Som en del av patentstrategin bör även en strategi för nyttighetsmodeller utarbetas för 

de länder där skyddet förekommer. 

                                                       
622 van Wijk 2005, 29. 
623 Se Knight 2001, 68 ff. 
624 Knight 2001, 69. 
625 Knight 2001, 70. 
626 Knight 2001, 70.
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Figur 9 Nyttighetsmodellstrategi i förhållande till företagets affärsstrategi 

(baserad på Oesch & Pihlajamaa 2008, 328) 
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Inom ramarna för företagets övergripande patentstrategi kan företaget utarbeta en 

policy för patentering, patent policy, det vill säga riktlinjer för vilka uppfinningar som 

skall skyddas. Genom att instifta en patenteringspolicy kan man undvika att skydd söks 

för uppfinningar som inte stöder företagets vision eller affärsstrategi.627 Enligt Sullivan 

kan ett företags patenteringspolitik exempelvis se ut på följande sätt628: a) patentera i 

syfte att åstadkomma en portfölj för förhandlingar, b) efter snabb granskning, 

patentera största delen av de uppfinningar som har en chans att bli framgångsrika 

(technical success), c) patentera endast de uppfinningar som efter noggrann 

granskning sannolikt kan visa sig bli framgångsrika, d) patentera endast de 

uppfinningar som har klara användningsmöjligheter för det egna företagets produkter 

eller processer, e) patentera sådana uppfinningar som kan blockera eller försena 

liknande uppfinningar för konkurrenterna, f) patentera största delen av de 

uppfinningar som kan patenteras, g) patentera endast uppfinningar av exceptionell 

betydelse, h) patentera ingenting. Även om Sullivan diskuterar uteslutande kring 

patent kan samma utgångspunkter i princip gälla även för nyttighetsmodeller. 

                                                       
627 Sullivan 1998c, 259. 
628 Sullivan 1998c, 259.
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Mansala har presenterat en modell där företags patenteringspolitik består av olika 

trappsteg. Trappstegsmodellen är i första hand utformad med tanke på patent, men 

den kan tillämpas även på andra immateriella rättigheter.629

1) På det första trappsteget bekantar sig företaget med andra företags 

patenthandlingar för att hitta intressanta lösningar. I det här skedet fungerar 

patentsystemet sålunda uteslutande som informationskälla. 

2) På det andra trappsteget börjar företaget själv sporadiskt lämna in egna 

patentansökningar.

3) När företaget har beviljats patent måste dessa även försvaras. Detta inleds på det 

tredje trappsteget där företaget idkar en defensiv patentpolitik, det vill säga 

försvarar sina rättigheter vid intrång. Hit hör både invändningar mot konkurrenters 

patent och väckande av talan vid intrång. 

4) På det fjärde trappsteget börjar företaget inse vidden av patentens betydelse och 

inleder uppbyggandet av en patentportfölj. 

5) På det femte trappsteget börjar företaget använda sina patent kommersiellt som 

”vapen”. Här används patenten för att framhäva en produkts eller ett förfarandes 

överlägsenhet i samband med egna erbjudanden. 

6) På det sjätte trappsteget inleder företaget en aggressiv patentpolitik. Det följer 

aktivt upp konkurrenternas produkter för att utreda eventuella intrång och gör 

invändningar mot konkurrenternas alla patentansökningar för att försäkra sig om 

att de egna patentens skyddsomfång förblir så breda som möjligt. Syftet med en 

aggressiv patentpolitik är att skrämma bort svaga konkurrenter från marknaden. 

7) På det sjunde och sista trappsteget strävar företaget efter att erhålla patent på en 

produkt som utgör standard på marknaden. 

                                                       
629 Mansala 1994, 69-70. Mansala har lånat modellen av patentingenjör Esko Hirvonen vid 
Nokia Ab. 
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Figur 10 Trappstegsmodellen 

Trappstegsmodellen i den här utformningen är först och främst tillämplig på 

storföretag. Endast större företag med enorma resurser för hantering av immateriella 

rättigheter är kapabla att ta sig upp till det fjärde trappsteget eller högre. Det är, som 

ovan konstaterats, inte ens alltid önskvärt att ett företag strävar efter att bygga upp en 

större portfölj om det inte har en klar strategi över vilken funktion ytterligare patent 

som inte direkt kan kommersialiseras har. Ur den trappstegsmodell som Mansala 

beskriver är det inte helt klart på vilken nivå licenseringsstrategier och försäljning av 

patent kommer med i bilden. Att döma av modellen skulle detta ske på det fjärde 

trappsteget under kommersialisering, vilket inte alltid stämmer överens med 

verkligheten. Många företag inleder de facto med att licensera till sig den teknologi de 

behöver för sin verksamhet. 

5.5. Patentets livscykel 

Ett patents livscykel kan delas in i olika stadier med mer eller mindre klara gränser. Det 

första stadiet präglas av FoU, test och produktutveckling. I det här skedet skall 

”uppfinningarna” värderas och företaget måste bestämma vilka uppfinningar det 

eventuellt lönar sig att patentera. På det andra stadiet, själva ansökningsstadiet, 

utarbetas en patentansökan, i regel i samarbete med ombud. Här bör företaget redan 

vara på det klara med i vilket syfte skydd söks. Efter att ansökan lämnats in prövas den 

av registreringsmyndigheterna. Själva prövningsförfarandet är omfattande och tar 

mycket tid i anspråk, eftersom förfarandet vanligtvis innebär korrespondens mellan 

myndigheterna och sökanden (ombud) inom ramarna för specifika tidsfrister. Ansökan 

offentliggörs senast 18 månader efter dess inlämnande även om patent i detta skede 
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knappast redan beviljats. Efter det att myndigheterna prövat ansökan och konstaterat 

att den uppfyller de formella och materiella kraven och efter det att de slutliga 

patentkraven har fastslagits meddelar myndigheterna om beviljande av skydd. Efter det 

att patent beviljats har dock tredje man möjlighet att göra invändningar mot patentet 

inom en tidsfrist på nio månader. Först efter detta är patentet slutgiltigt beviljat.630 Det 

tredje stadiet består slutligen av ett beviljat patent, vars livstid kan förlängas i upp till 

20 år efter ansökans inlämnande. För läkemedel har införts en möjlighet att anhålla om 

en ytterligare tilläggstid på fem år. Den effektiva livslängden är dock beroende av 

utvecklingen, och i många fall är den uppfinning patentet avser redan efter några år 

inte längre kommersiellt intressant. Eftersom patentskyddets nyhetskrav är absolut och 

patentmyndigheterna i praktiken inte kan ha tillgång till alla eventuella nyhetshinder i 

ansökningsskedet, kan tredje man under patentets hela giltighetstid vid domstol yrka 

att patentet förklaras ogiltigt. 

Figur 11 Ett patents livscykel. 
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630 Se exempelvis Levin 2007, 228 ff. 
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5.6. Ansökningsstrategier för patent 

5.6.1. Inledning 

Själva ansökningsskedet är av mycket central betydelse för ett patent – exempelvis 

Domeij har konstaterat att patentskyddet troligtvis är den immateriella rättighet som är 

mest beroende av vad sökanden gör vid registreringen.631 Den strategi ett företag 

använder sig av i ansökningsprocessen är bland annat beroende av följande faktorer: 

företagets storlek, företagets struktur, branschen inom vilken företaget är verksamt, 

företagets inställning till immateriella rättigheter och konkurrenssituationen på 

marknaden.632 Viktigt är dock att företaget utför en systematisk analys av de rättigheter 

det redan innehar. För att vara effektiv skall strategin omarbetas årligen och anpassas 

efter den aktuella situationen.633

5.6.2. Ett brett kontra snävt skydd 

Vid ansökningsförfarandet måste ett företag ta ställning till hurudant skydd som 

eftersträvas. Är det mera ändamålsenligt att eftersträva ett snävare eller ett bredare 

skydd? Svaret är beroende av uppfinningen ifråga. Ett bredare skydd kan ofta te sig 

attraktivt ur patenthavarens synvinkel. 

Sökanden strävar i princip efter att hos patentverket få godkänt ett så brett krav som möjligt. 

Konkurrenter får då svårt att kringgå patentet. Ett smalt krav innehåller många eller 

omotiverade särdrag och ett sådant är av litet värde. Vid ombudets kravformulering måste 

bedömas om det finns alternativ till särdrag eller om man kan förvänta sig att sådana utvecklas i 

framtiden.634

Ett brett skydd innebär i regel att skyddskraven är formulerade på ett sådant sätt att de 

omfattar – eller kan tolkas så att de omfattar – stora delar av ett teknikområde. De 

innehåller ofta flera utformningar av en uppfinning och innefattar eventuellt helt ny 

teknik. Breda patent innefattar ofta flera självständiga och osjälvständiga krav.635 Vid 

kravformuleringen kan skyddet exempelvis göras bredare genom att man undviker 

alltför många särdrag. Ett exempel636 på ett brett krav är ”Tråd, kännetecknad av att 

                                                       
631 Domeij 2007, 28. 
632 Se bland andra Rebel 2003, 35. 
633 Rebel 2003, 35. 
634 Domeij 2007, 30. 
635 Knight 2001, 48. 
636 Lånat av Knight 2001, 60.
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den innehåller ämnet X”. Skyddet blir dock genast smalare om man till kravet tillfogar 

ett annat ämne, Y, och ännu smalare om även förhållandet mellan X och Y definieras. 

Även om ett brett patentskydd ofta kan vara en fördel kan det i praktiken vara svårt att 

uppnå, och det finns även en risk för att konkurrenter lyckas slå hål på vissa delar av 

patentet. Dessutom kan konkurrenter naturligtvis vidareutveckla teknologin och själva 

skydda förbättringar.637

Det är även möjligt att erhålla ett skydd som täcker ett brett område genom att söka ett 

flertal patent med snävare skyddsomfång inom samma teknikområde.638  Snäva skydd 

innebär smala skyddskrav, som ofta är utformade så att de innehåller många eller 

omotiverade särdrag.639 För att man med snäva patent skall kunna blockera ett 

teknikområde krävs dock ett stort antal patent, vilket kan bli dyrt både i form av 

ansökningskostnader och i form av kostnader för att göra patenten gällande i en 

intrångssituation.640 Snäva patent kan ändå vara det enda möjliga inom teknologier 

som redan är långt utvecklade eller där utvecklingen är snabb.641 Knight påpekar även 

att snäva patent i vissa fall kan vara att föredra: ifall det vid ett senare tillfälle uppdagas 

något som medför att skyddet delvis upphävs kan hela skyddet riskeras ifall det bara 

existerar ett brett patent. Har företaget däremot skyddat en viss teknologi med flera 

snävare patent är chansen större att företaget förmår upprätthålla åtminstone en del av 

patenten. Tillämpas en strikt bokstavstolkning av kraven kan det vara skäl att lämna in 

flera ansökningar med snävt formulerade krav i stället för brett formulerade 

ansökningar.642

Figur 12 Ett brett kontra snävt skydd 

A B

                                                       
637 Knight 2001, 49. 
638 Knight 2001, 49. 
639 Domeij 2007, 30. 
640 Knight 2001, 49. 
641 Knight 2001, 50. 
642 Knight 2001, 50.
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Bilden ovan visar hur patent kan skydda stora delar av ett teknologiområde. I fallet A är 

teknologin skyddad med ett brett patent medan B beskriver en situation med många 

snäva patent. Nedanstående bild ger i sin tur en överblick över hur patentsituationen 

inom en viss teknologi kan se ut beaktande eventuella konkurrenter. 

Figur 13 Exempel på patentsituationen inom ett visst teknologiområde även 

beaktande konkurrenter (Källa: Harrison & Rivette 1998, 123) 

BB

CC

AA

I situation A har ett företag skyddat sin kärnteknologi och skyddat teknologier som står 

i relation till denna. Det här förfarandet kallas clustering. I B-fallet har ett företag 

skyddat sin nyckelteknologi med egna patent, men en konkurrent har delvis lyckats 

blockera speciella vidareutvecklingar med egna patent. I situation C har en konkurrent 

däremot med egna patent blockerat de teknologier som behövs för vidareutvecklingar 

av nyckelteknologin i det ursprungliga patentet (bracketing). På det här sättet lyckas 

konkurrenten förhindra att företaget utvecklar sin produkt.643

5.6.3. Kostnadsaspekten 

En central fråga vid patenteringsbeslutet är kostnadsfrågan. För att avgöra vad 

som skall skyddas borde företaget göra en kostnadsuppskattning. Har företaget 

de ekonomiska resurserna för att konsultera ombud, hantera 

registreringskostnaderna och, framför allt, för att göra patentet gällande mot 
                                                       
643 Harrison & Rivette 1998, 123-124. 
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potentiella intrångsgörare? Problemet med kostnadsberäkningar av den här 

typen är dock att intäkterna syns först mycket senare och den första tiden 

präglas uteslutande av kostnader.644 Samtidigt kan risker vara svåra att 

uppskatta. 

5.6.4. Produktens beskaffenhet 

En avgörande faktor för beslutet att ansöka om skydd är själva uppfinningen eller den 

slutgiltiga produkt uppfinningen resulterar i. Enligt Sullivan borde varje uppfinning 

värderas två gånger; först ur ett tekniskt perspektiv och därefter ur ett 

lönsamhetsperspektiv. Den tekniska analysen utförs för att utvärdera uppfinningens 

tekniska förtjänster utgående från företagets perspektiv. Av intresse är huruvida 

uppfinningen är förenlig med företagets övriga teknologi, huruvida uppfinningen 

bidrar till att stärka företagets tekniska position, huruvida företaget önskar 

vidareutveckla teknologin i framtiden samt huruvida det i framtiden kunde löna sig att 

staka ut teknologiska intressen inom ett nytt område.645 En affärsorienterad 

lönsamhetsanalys av ett eventuellt patent omfattar i sin tur hur marknaden reagerar på 

olika användningsmöjligheter av teknologin, om de produkter eller processer som kan 

tas fram på basis av teknologin skulle ligga inom ramarna för företagets nuvarande 

eller planerade affärsområden, om dessa produkter eller processer skulle förutsätta 

ytterligare investeringar, hur stora sådana investeringar skulle vara, vilken intäktsnivån 

för produkterna skulle vara samt när dessa intäkter kunde realiseras. Andra 

affärsrelaterade frågor är vilken användning patentet kunde ha. Skulle det vara fråga 

om ett patent i syfte att kommersialisera uppfinningen eller skulle det ha en defensiv 

funktion i konkurrenssyfte? Hur enkelt skulle det vara att påvisa intrång och hur skulle 

möjligheterna att göra patentet gällande mot tredje man se ut?646

När ett företag överväger om en ny produkt kan vara lämplig för patentskydd kan det 

vara skäl att undersöka konkurrenternas patenthandlingar för att bilda sig en 

uppfattning om vad som utgör teknikens ståndpunkt och hur mycket den egna 

innovationen skiljer sig från detta. Oftast omfattar den nya produkten nämligen flera 

element som redan är kända. Även om produkten på vissa punkter skulle skilja sig 

tillräckligt för att kunna erhålla patentskydd, kan det faktum att det på marknaden 

redan finns flera variationer som baserar sig på samma kända teknik innebära att det 
                                                       
644 Rebel 2003, 36. 
645 Sullivan 1998, 113-114. 
646 Sullivan 1998, 114.
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inte lönar sig att ansöka om patent. Eftersom skyddskravens utformning skulle bli så 

snäv att konkurrenterna utan problem kunde uppfinna runt utan att riskera intrång 

skulle patenteringskostnaderna i det här fallet överstiga intäkterna. 

5.7. Om förhållandet mellan patent och nyttighetsmodeller ur ett 
strategiskt perspektiv 

5.7.1. Inledning 

Möjligheten att erhålla nyttighetsmodellskydd bör beaktas i ett företags patentstrategi 

för de länder där skyddsformen förekommer. Att beakta är att skyddet kan se olika ut i 

olika länder. Samtidigt som patentsystemet har flera klara fördelar framom 

nyttighetsmodeller innefattar nyttighetsmodellskyddet några strategiskt intressanta 

aspekter. 

Patentskyddet har följande fördelar: den främsta fördelen med patent är att ett beviljat 

patent är en prövad rättighet, vilket, även om det inte innebär att skyddet är vattentätt, 

ger en betydligt större tillförlitlighet. I och med att ett ogiltighetsyrkande för ett patent 

efter invändningsfristen behandlas i domstol medan detsamma för en nyttighetsmodell 

behandlas direkt hos registreringsmyndigheterna, kan tröskeln för att försöka 

ogiltigförklara ett patent även vara högre än tröskeln för att ogiltigförklara än en 

nyttighetsmodell. Även härigenom kan ett patent upplevas som ett säkrare kort. 

Patentsystemet är också långt harmoniserat, och det är möjligt att göra en europeisk 

eller internationell ansökan och härigenom erhålla skydd i flera länder. Skyddstiden för 

ett patent är även dubbelt så lång som för nyttighetsmodeller, det vill säga 20 år, och 

skyddet kan även erhållas för förfaranden, vilka fortfarande är uteslutna från 

nyttighetsmodellskydd. Patenthandlingarna kan hållas hemliga 18 månader medan 

ansökningar om nyttighetsmodeller blir offentliga senast efter 15 månader. I vissa fall 

kan kostnaderna för att erhålla patent vara endast något högre än för 

nyttighetsmodellskydd. Slutligen kan man konstatera att patent är en mer erkänd 

skyddsform. En ansökan om nyttighetsmodellskydd kan däremot eventuellt sända ut 

signaler till konkurrenterna om att uppfinningen inte bara är i avsaknad av 

uppfinningshöjd utan även av den skillnad som förutsätts för ett giltigt 
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nyttighetsmodellskydd.647 Beträffande den strategiska användningen av 

nyttighetsmodeller är däremot följande aspekter av intresse: 

1) Tidsaspekten 

2) Kostnadsaspekten 

3) Graden av uppfinningshöjd som förutsätts för skydd 

4) Uppfinningens beskaffenhet i förhållande till teknikens ståndpunkt 

5) Möjligheten att ändra en patentansökan till en nyttighetsmodellansökan 

6) Möjligheten att lämna in en ansökan om nyttighetsmodellskydd samtidigt med en 

patentansökan för samma uppfinning 

7) Avsaknaden av prövning 

8) (Endast lokalt skydd eftersträvas) 

De olika fördelarna hänger ofta samman med varandra – nedan presenteras de dock för 

klarhetens skull skilt för sig. 

5.7.2. Tidsaspekten 

Den kanske största fördelen med nyttighetsmodellskyddet är det snabba 

ikraftträdandet. Eftersom nyttighetsmodellskydd träder ikraft vid registreringen som 

sker redan efter några månader, har företag härmed möjlighet att försnabba 

introducerandet av en produkt på marknaden. Skyddet medför även möjligheten att 

erhålla licensintäkter tidigare. Genom att samtidigt lämna in en 

nyttighetsmodellansökan med en patentansökan för samma produkt erhålls dessa 

fördelar även för en uppfinning för vilken företaget egentligen ansöker om patentskydd. 

Således kan ett företag exempelvis genom licensering av den registrerade 

nyttighetsmodellen sätta igång en tidigare intäktsström för patentet och på så sätt öka 

sina intäkter från den uppfinning för vilken patent söks. Tidsaspekten är viktig, 

eftersom det kan räcka flera år innan ett patent beviljas. 

                                                       
647 Jämför Vingtoft 2003, 658. 
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5.7.3. Kostnadsaspekten 

De administrativa kostnaderna för att lämna in en ansökan om nyttighetsmodellskydd 

är lägre än kostnaderna för att ansöka om patent. Detta innebär för det första att 

skyddet är ett alternativ för uppfinningar vars förväntade avkastning eventuellt är låg, 

men kostnadsaspekten får även andra följder. Exempelvis utgör 

nyttighetsmodellsystemet härmed ett enkelt och relativt billigt forum för att publicera 

uppfinningar i syfte att förhindra att konkurrenter lämnar in patent- eller 

nyttighetsmodellansökningar avseende dessa. Nyttighetsmodeller kan även vara ett bra 

komplement för företag, vars patentpolitik är aggressiv i syfte att skydda alla lösningar 

inom ett visst teknologiområde. 

5.7.4. Det lägre skillnadskravet 

5.7.4.1. Potentiella fördelar 

Skydd för förbättringar. Det lägre kravet på uppfinningshöjd har den fördelen att man 

kan skydda för mindre förbättringar av en produkt – redan skyddad eller ej. Genom att 

förbättra en produkts egenskaper kan man förlänga dess livslängd – eftersom det finns 

konsumenter som är villiga att betala för version 2 och version 3 skapas det en ny 

marknad för produkten. Eftersom den ursprungliga produkten utgör en del av den nya 

fortsätter företaget att täcka dess fasta kostnader så länge de nyare versionerna säljs. 

För ett företag som innehar ensamrätt på förbättringarna (om den tidigare versionen 

produceras av flera företag) medför detta skalfördelar och företaget kan producera 

kostnadseffektivare än konkurrenterna. Naturligtvis kan produktförbättringar även 

skyddas med patent – tröskeln för detta är dock betydligt högre i och med det 

patenträttsliga kravet på uppfinningshöjd. Samtidigt kan det hända att det snäva skydd 

förbättringen kan erhålla och den korta tid förbättringen är intressant ur marknadens 

perspektiv leder till att patenteringskostnaderna inte täcks. 

Nyttighetsmodellskyddets lägre skillnadskrav kan, på motsvarande sätt, även användas 

för vidareutveckling av en konkurrents redan skyddade produkt. Det är möjligt att 

ringa in en konkurrents produkt genom att skydda alla tänkbara förbättringar. 

Visserligen blir de senare nyttighetsmodellerna beroende av den tidigare rättigheten – 

dock kan nyttighetsmodellskyddet medföra en relativt god förhandlingsposition för 

korslicensering. I många fall fungerar publicerade patenthandlingar precis så; eftersom 
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de är tillgängliga för allmänheten och kan användas som lärobok av andra kan de 

sporra till att försöka uppfinna runt eller förbättra redan skyddade produkter.648

Figur 14 Patent- och nyttighetsmodellsituationen för en viss teknologi 

A

B

C

I situation A har ett företag patenterat en viss teknologi (eller produkt) och sedan 

skyddat utvecklingar av densamma genom nyttighetsmodeller. I situation B har en 

konkurrent däremot gjort detta och kan på så sätt driva igenom korslicenser och få 

tillgång till den ursprungligen patenterade uppfinningen. Bild C visar däremot en 

situation där mindre förbättringar har registrerats som nyttighetsmodeller turvis av 

patenthavaren och en konkurrent. På så sätt uppstår beroendeförhållanden mellan 

dessa. 

Försvar vid eget intrång i annans rätt. En indirekt fördel av det lägre kravet på 

uppfinningshöjd kan uppkomma i en intrångssituation: intrång föreligger om ett 

föremål uppvisar alla de element som är angivna i skyddskraven. Ifall det påstådda 

intrångsföremålet däremot avviker något från kraven kan ekvivalensläran bli tillämplig. 

Här kan intrångsgöraren genom att ha lämnat in en ansökan om 

nyttighetsmodellskydd argumentera för att uppfinningen inte är en ekvivalent 

utföringsform av den patentskyddade uppfinningen utan en vidareutveckling av 

                                                       
648 Detta är även en aspekt som överlag måste beaktas vid övervägandet av huruvida en produkt 
bör patenteras eller ej samt vid övervägandet av hur mycket information om en uppfinnings 
olika utformningsmöjligheter en patentansökan skall innehålla; se Knight 2001, 88-89. 
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densamma.649 Här torde dock nyttighetsmodellen i många fall bli beroende av det 

tidigare patentet – samtidigt uppstår eventuellt en bättre förhandlingsposition för 

licensering. 

Formstein-invändningen. Den lägre uppfinningshöjden kan även få en annan betydelse 

i en intrångssituation. På tyskt håll har BGH i fallet Kabeldurchführung650

vidareutvecklat den så kallade ”Formstein-invändningen” (Formstein-Einwand)651,

som innebär att det alster den påstådda intrångsgöraren utnyttjar inte med hänsyn till 

teknikens ståndpunkt utgör en patentduglig uppfinning. Med andra ord kan sådana 

tekniska lösningar som på stridspatentets prioritetsdag var kända eller som inte hade 

uppfinningshöjd fritt användas av alla, och patentets skyddsomfång kan följaktligen 

inte omfatta sådana lösningar. I Kabeldurchführung fastslog BGH att Formstein-

invändningen även kan åberopas vid Gebrauchsmuster-intrång.652 Formstein-

invändningen innebär att den som begår den påstådda intrångshandlingen måste 

bevisa att den utnyttjade produkten inte uppfyller kravet på uppfinningshöjd

(erfinderische Tätigkeit). Endast om detta inte lyckas kan patenthavaren använda sig 

av ekvivalensskyddet.653 Däremot måste en uppfinning endast uppfylla kravet på 

erfinderischer Schritt för att en Gebrauchsmuster-skyddad uppfinning skall kunna 

göra anspråk på ekvivalensskydd. För rättighetshavaren är tröskeln alltså här lägre än 

för en patenthavare för att ekvivalent intrång skall kunna göras gällande.654

Motsvarande torde gälla även i Finland. 

Svårare att ogiltigförklara en registrering. Som en följd av den lägre 

uppfinningshöjden kan en nyttighetsmodell i vissa situationer visa sig vara en starkare 

                                                       
649 Se även Vingtoft 2003, 662. 
650 BGH GRUR 1997, 454  – Kabeldurchführung.
651 Se BGH GRUR 1986, 803 – Formstein.
652 Dementsprechend muß auch im Gebrauchsmusterrecht als Grundsatz gelten, daß ein Bekl., 
der wegen Schutzrechtsverletzung in Anspruch genommen wird, eine Klageabweisung erreichen 
kann, wenn er darlegt und beweist, daß die als äquivalent angegriffene Ausführungsform mit 
Rücksicht auf den Stand der Technik keine die Voraussetzungen des § 1 GebrMG erfüllende 
Erfindung darstellt. Denn der Grund für die Zulassung des Einwands ist bei einem 
Ausschließlichkeitsschutz durch ein Gebrauchsmuster in gleicher Weise gegeben wie bei 
Gewährung eines Patents. 
653 Jämför Bruder 2003, 146. 
654 Se även Westendorp & Viktor 1998, 452. Samtidigt är det här precis det som motståndarna 
till Gebrauchsmuster-skydd vill undvika – att tredje mans handlingsfrihet begränsas, och att en 
rättighetshavare t.o.m. kan utesluta andra från utnyttjande av ekvivalenta uppfinningar. Frågan 
är om ekvivalensskydd överhuvudtaget borde gälla för Gebrauchsmuster. Denna aspekt 
behandlas närmare i kapitel 7.3. 
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rättighet än ett patent. Det lägre skillnadskravet kan göra det svårare att ogiltigförklara 

en nyttighetsmodell än att ogiltigförklara ett patent.655

5.7.4.2. Potentiella nackdelar 

Ur företagens synvinkel finns det åtminstone en aspekt kring den lägre 

uppfinningshöjden som kan utgöra en viss risk. Nyttighetsmodellskyddet omfattas inte 

av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar (656/1967). Lagen tillämpas endast på 

uppfinningar som uppfyller patenträttens krav på uppfinningshöjd.656 Detta innebär att 

anställda kan lämna in ansökningar på små uppfinningar och härigenom eventuellt 

undgå att de övergår i företagets ägo. Det står naturligtvis företaget fritt att särskilt 

avtala om att även registrerade nyttighetsmodeller övergår på företaget.657

5.7.5. Uppfinningens beskaffenhet i förhållande till teknikens 
ståndpunkt

Om det på marknaden redan finns flera variationer av en produkt och de alla baserar 

sig på samma kända teknik, är det möjligt att det inte lönar sig att ansöka om patent 

även om det vore möjligt, eftersom konkurrenterna utan problem kunde uppfinna runt 

och patenteringskostnaderna skulle överstiga de intäkter ett patent skulle ge. Här kan 

nyttighetsmodellskydd vara ett alternativ. Skulle skyddsomfånget bli onödigt snävt kan 

det således ur ett ekonomiskt perspektiv vara förnuftigare att ansöka om 

nyttighetsmodellskydd. Är uppfinningens användningsmöjligheter kända, kan 

alternativet vara att ansöka om nyttighetsmodellskydd för dessa. 

5.7.6. Möjligheten att avleda en nyttighetsmodellansökan från en 
patentansökan 

I och med möjligheten att avleda en nyttighetsmodellansökan från en patentansökan 

kan sökanden försäkra sig om skydd även efter att det fastställts att uppfinningshöjden 

inte är tillräckligt hög för patentskydd. ”Räcker uppfinningen inte till” för att patent 

skall kunna beviljas, kan sökanden genom att avleda ansökan trots allt erhålla skydd. 

Det föreligger även en möjlighet att avleda en ansökan om nyttighetsmodeller från en 

                                                       
655 Detta har exempelvis uppmärksammats av Heinonen & Baltscheffsky 2005, 86. 
656 Heinonen & Baltscheffsky 2005, 87. Bruun & Mansala har anfört att även nyttighetsmodeller 
borde omfattas av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar, dock med ett förbehåll. 
Förutsättning borde enligt dem vara att arbetsgivaren verkligen registrerar en nyttighemsodell. 
Se Bruun & Mansala 1998, 38. 
657 Om immaterialrättsliga avtalsförhållanden, se exempelvis Siivola 2004. 



193

patentansökan medan patentansökan förblir ikraft – härigenom kan ett företag erhålla 

en snabb förbudsrätt om en patentansökan drar ut på tiden eller om sökanden 

upptäcker att en konkurrent utnyttjar den uppfinning som är föremål för 

patentansökan. I det här sammanhanget förekommer ytterligare en klar fördel; kraven i 

ansökan om nyttighetsmodellskydd kan formuleras med det ”intrångsgörande” 

föremålet för ögonen.658 Kraven får dock inte formuleras så att de kommer att avse 

något som inte framgick av den ursprungliga patentansökan. 

Med nyttighetsmodellskydd kan man även förstärka eller lappa ett patent (delvis 

motsvarande osjälvständiga patentkrav).659 Eftersom även delar av en patentansökan 

kan göras till föremål för nyttighetsmodellskydd, samtidigt som patentansökan hålls 

ikraft, kan man trots allt skydda de element i patentansökan som slutligen inte 

uppfyller patenterbarhetskraven. Även i en situation när en konkurrent väcker talan om 

ogiltighet mot ett patent, kan man genom att avleda en nyttighetsmodellansökan 

försäkra sig om att ett visst skydd kvarstår, ifall hela eller en del av patentet förklaras 

ogiltigt.

I och med möjligheten att avleda en nyttighetsmodellansökan från en patentansökan 

kan patentsystemet även utnyttjas för att förstärka en nyttighetsmodellregistrerings 

tillförlitlighet för en uppfinning där sökanden vet att uppfinningshöjden knappast 

räcker till för patent. Genom att först lämna in en patentansökan och sedan, efter att 

registreringsmyndigheterna prövat i vilken grad skyddsförutsättningarna nyhet och 

uppfinningshöjd är uppfyllda, avleda en Gebrauchsmuster-, nyttighetsmodell- eller 

brugsmodel-ansökan kan rättighetshavaren försäkra sig om ett relativt starkt skydd. Är 

den prövning som genom NML står rättighetshavaren till förfogande däremot lika 

tillförlitlig som en patenterbarhetsprövning är detta dock ett onödigt krångligt, dyrt och 

tidskrävande alternativ. 

5.7.7. Möjligheten att lämna in en ansökan om nyttighetsmodellskydd 
samtidigt med en patentansökan för samma uppfinning 

En ansökan om nyttighetsmodellskydd kan även inlämnas samtidigt som en 

patentansökan för samma uppfinning. Eftersom skyddet beviljas snabbt, ger det en 

förbudsrätt medan patentansökan behandlas. 

                                                       
658 Se exempelvis Schuster & Hess 1997, 27. 
659 Vingtoft 2003, 661. 
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5.7.8. Avsaknaden av prövning 

Avsaknaden av en materiell prövning leder till att nyttighetsmodellskyddet utgör ett 

snabbt och billigt medel för att erhålla ett registreringsbevis. Det faktum att 

registreringsmyndigheterna inte prövar att skyddsföremålet i ansökan uppfyller de 

materiella skyddsförutsättningarna i kombination att de administrativa kostnaderna 

för registrering är låga, och det faktum att tredje man måste stå för kostnaderna av ett 

yrkande om ogiltigförklaring gör nyttighetsmodellskyddet till ett effektivt medel att 

genom skenrättigheter skrämma eller blockera konkurrenter. Har man inte som avsikt 

att skapa ett hållbart skydd, är det relativt enkelt att formulera och lämna in hur många 

ansökningar som helst och att få dem godkända. Som rättighetshavare behöver man 

senare varken ta ställning till ett yrkande om ogiltigförklaring eller stå för några som 

helst kostnader. 

5.8. Paradigmskifte för hanteringen av immateriella rättigheter 

Trots att ett företags beslut om att använda sig av immateriella rättigheter och dess 

ansträngningar i ansökningsskedet är av stor vikt, är en effektiv förvaltning (IP

Management) av de rättigheter företaget redan innehar av lika stor betydelse. Företag 

som saknar effektiva inventarie- och värderingssystem för sina immateriella rättigheter 

kan ha kostnader för rättigheter som de aldrig använder eller kommer att använda. Det 

kan vara fråga om kostnader för ansökningar, registrering och upprätthållande, vilka 

för patent med effekt i flera länder kan uppgå till 100 000 dollar under ett patents 

livstid.660 Företag vinner inte endast på att kommersialisera sina immateriella 

rättigheter utan även på att donera dem661 eller avveckla dem. Även om royaltyn och 

licensavgifter motsvarande IBM:s torde vara en omöjlighet för de flesta företag, anser 

exempelvis konsultbyrån McKinsey att många företag trots allt kunde öka sitt resultat 

med 5-10 % genom strängare förvaltning av immateriella rättigheter och exploatering 

av ”gömda pärlor”.662 Ett exempel på detta är Dow Chemicals.  År 1994 erhöll Dow 

Chemicals 25 miljoner dollar i licensintäkter utan att speciellt fokusera på licensering. 

Företaget gjorde upp en plan för att mer effektivt utnyttja sina rättigheter för 

licensering med målsättningen att år 2000 erhålla årliga licensintäkter på 125 miljoner 

dollar – en målsättning som företaget nådde redan år 1997.663 I samband med att 

                                                       
660  Se Elton et al. 2002, 19. 
661 Exempelvis i USA kan ett företag erhålla skattelättnader genom att donera patent. 
662  Se Elton et al. 2002, 19. 
663 Sullivan 1998, 107. 
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poängtera vikten av att inrätta olika arbetsgrupper för förvaltning av företagets 

immateriella rättigheter konstaterar van Wijk664 att det, trots att vikten av dessa kan 

tyckas självklar, fortfarande är vanligt att företag i sista minuten före ett företagsköp 

kontaktar specialister för att, när det redan är för sent för att upptäcka direkta risker, 

utföra immaterialrättslig due diligence. På samma sätt hamnar flera företag i 

kostsamma intrångsrättegångar, eftersom ingen utförlig analys av eventuella hindrande 

patent utförts före lanseringen av en produkt, samtidigt som flera företag snabbt 

förlorar den konkurrensfördel marknadsintroduktionen av en ny, framgångsrik 

produkt medfört, eftersom behörigt patentskydd inte införskaffats.665 En effektiv 

hantering av immateriella rättigheter omfattar dock mer än endast strategiska element. 

van Wijk poängterar att ett företag som effektivt önskar hantera sina immateriella 

tillgångar borde beakta åtminstone följande aspekter: patentstrategi (patent strategy),

upprättandet av olika strategier (alignment of strategies), värdering av uppfinningar 

(invention valuation), mätning av vad de immateriella rättigheterna ”presterar” 

(measurement of IP performance), en ny immaterialrättslig kultur (a new IP culture)

samt bekräftelse från ledningen (business endorsement).666

Det verkliga värde en immateriell rättighet medför ett företag är beroende av ett flertal 

faktorer. Av betydelse är för det första bransch inom vilken företaget är verksamt, 

betydelsen av teknologi och patentsituationen inom branschen men också olika 

aspekter kring själva uppfinningen som skyddas. Avgörande är även den syn på och den 

inställning till immateriella rättigheter företaget självt har. I kapitel 5.2 nämndes att 

immateriella rättigheter ofta anses medföra intäkter på kort eller medellång sikt. På 

kort sikt (under inkommande år) handlar det om att minska portföljkostnaderna 

genom att minska på antalet rättigheter i portföljen samt öka portföljintäkterna genom 

att effektivera licenseringen.667 På medellång sikt (två till fyra år) handlar det om att 

förbättra portföljkvaliteten, öka användningen av egna rättigheter vid förhandlingar 

samt öka aktiviteter som berör licensering, joint ventures och strategiska allianser.668

Enligt Sullivan förekommer två filosofiska inriktningar beträffande på vilket sätt de 

immateriella rättigheterna kan (skall) generera värde: Den första synen ser 

immateriella rättigheter främst som ett sätt att skydda företagets innovationer mot 

konkurrenters imitation. Det här utgör den ”traditionella” synen, vilken Sullivan kallar 

                                                       
664 van Wijk 2005, 33. 
665 van Wijk 2005, 33. 
666 van Wijk 2005, 5.  
667 Sullivan 1998b, 106. 
668 Sullivan 1998b, 107-108.
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the portfolio-as-protection-view. Patent används endast i syfte att skydda egna 

produkter, eftersom övrig användning skulle leda bort viktiga resurser från företagets 

kärnaffärsverksamhet. Den här synen är till stora delar defensiv till sin karaktär. 

Sullivan hävdar att företag som har den här inriktningen ofta är decentraliserade och 

strukturerade enligt strategiska affärsenheter (strategic business units, SBUs). Vinsten 

görs på relativt kort sikt i form av försäljning av enheternas produkter och processer, 

vilka de ofta själva innehar äganderätt till. Besluten om vad som skall patenteras fattas 

av enheterna själva och patenteringsbesluten är ofta en lokal och juridisk 

angelägenhet.669

Den andra synen, vilken Sullivan benämner the-portfolio-as-business-asset-view, går 

ut på att företagen intar en mer aggressiv position beträffande sina immateriella 

rättigheter för att göra större vinst. Dessa företag utgår ifrån att effektivt utnyttjande av 

de egna innovationerna inte är begränsat till att förse marknaden med bättre 

produkter. Om ett företag inte själv förmår bringa en skyddad produkt ut på 

marknaden tvekar det inte att licensera ut den patenterade teknologin till företag som 

är kapabla att använda den. För företag som ser på sina immateriella rättigheter enligt 

den här synen kan rättigheterna användas för joint ventures och strategiska allianser, 

men även försäljning av patenterad teknologi kan komma ifråga. Huvudsaken är att de 

immateriella rättigheterna medför intäkter.670

5.9. Framtida utmaningar 

5.9.1. Värdering 

Den ökande betydelsen av immateriella rättigheter överlag och det faktum att patent 

inte längre huvudsakligen används i protektionistiskt syfte för med sig nya utmaningar 

för företagen. Ett problem har visat sig vara själva värderingen av rättigheterna. En 

värdering kan exempelvis bli aktuell för licensering och överlåtelse av enskilda 

rättigheter eller vid företagsköp, fusion, konkurs, utmätning och behov av extern 

finansiering. Att utreda vad en skyddad teknologi eller produkt de facto är värd har 

dock visat sig vara en komplicerad fråga. Enligt en studie av PricewaterhouseCoopers 

medger ett flertal teknologiföretag att de har problem med detta671, och frågan har varit 

                                                       
669 Sullivan 1998b, 104-105. 
670 Sullivan 1998b, 105. 
671 Se PricewaterhouseCoopers 2007, 18. 
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föremål för ett flertal undersökningar.672 Man kan argumentera för att de metoder som 

tillämpas för värdering av patent inte är direkt överförbara på värderingen av 

nyttighetsmodeller i och med den ökade risk osäkerheten i en oprövad registrering 

medför.

5.9.2. Hållbara rättigheter 

Tendensen att allt offensivare använda patent (och nyttighetsmodeller) ställer även 

andra krav på rättigheterna. Det faktum att synen på immateriella rättigheter övergår 

mot en allt offensivare användning ställer ytterligare krav på rättigheternas hållbarhet.

Röster har höjts för att de nuvarande immaterialrättsliga systemen inte håller måttet.673

För att immateriella rättigheter skall kunna användas effektivt måste de vara 

överskådliga, ha klara gränser och enkelt kunna göras gällande mot tredje man. På en 

marknad där immateriella rättigheter övergått från att vara ett sätt att skydda den egna 

verksamheten till att utgöra en tillgång som licenseras ut eller överlåts, måste 

hållbarheten och överskådligheten stå i fokus. 

5.9.3. Förekomsten av patenttroll 

De immateriella rättigheternas allt växande betydelse har dock även lett till andra typer 

av fenomen. Bland annat har nödvändigheten av tillgång till patent i kombination med 

höga processkostnader i intrångssituationer lett till att företag häri sett en lukrativ 

affärsidé. Företag som tillskansar sig immateriella rättigheter endast i syfte att genom 

hot om intrångsrättegång erhålla licenseringsavgifter har fått benämningen 

”patenttroll” (patent trolls). Det kan handla om en rättighetshavare själv, men även 

exempelvis administratörer för så kallade patent pools eller företag som själva erhållit 

en exklusiv licens av patenthavaren kan genom sitt agerade definieras som ett troll – 

det väsentliga är att företaget inte tillverkar eller säljer den patenterade teknologin utan 

endast använder den som ett medel att göra vinst.674 Samtidigt verkar det finnas en 

tendens hos företag att använda sin (visserligen inom den egna verksamhetsbranschen) 

patenterade teknologi allt aggressivare, även mot företag som inte utgör direkta 

konkurrenter.675 Förekomsten av den här typen av företag bör uppmärksammas. 

                                                       
672 Se exempelvis Gassmann et al. 2008 i samarbete med PricewaterhouseCoopers.
673 Exemelvis Bessen & Meurer 2007, 9; Thurow 1999, 122. 
674 Cook & Bevan 2007, 24. 
675 Shapiro 2001, 120. Se även Bessen & Meurer 2008, 69. 
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5.10. Sammanfattning

Nyttighetsmodellskyddet kan på många sätt komplettera patentsystemet och skyddet 

medför i sin nuvarande utformning vissa strategiska fördelar jämfört med patent, 

speciellt med tanke på det snabba ikraftträdandet men även genom det lägre 

skillnadskravet och möjligheten att avleda en nyttighetsmodellansökan från en 

patentansökan. Trots att nyttighetsmodeller även, med vissa restriktioner, kan 

användas extensivt exempelvis i förhandlingssyfte, kan nyttighetsmodellskyddets 

funktion främst ses som protektionistisk – de mest uppenbara och effektiva 

användningsmöjligheterna ligger i att förstärka det egna skyddet eller bibehålla skydd i 

en situation där ett patent eventuellt ogiltigförklaras eller en patentansökan förkastas, 

samt att ansöka om nyttighetsmodellskydd medan en patentansökan behandlas. 

Det står klart att synen på immateriella rättigheter även ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv är mitt uppe i något av ett paradigmskifte, där tillgången till och 

hanteringen av immateriella rättigheter får en större betydelse för ett företags 

ekonomiska möjligheter och där en mer offensiv användning av de egna rättigheterna 

blir allt vanligare.  Man kan fråga sig vilken roll nyttighetsmodellskyddet i den här 

kontexten kan ha. Det faktum att skyddet är en oprövad rätt leder otvivelaktigt till att 

vissa användningsmöjligheter blir begränsade. Oberoende av om en registrering har 

varit föremål för en nyhetsgranskning, och det här inte har framkommit några direkta 

nyhetshinder, är registreringen fortfarande inte prövad, och skyddets giltighet och 

verkliga omfattning är följaktligen oklar. Detta försvårar möjligheterna att värdera och 

använda de egna rättigheterna men även möjligheterna att utvärdera rättsläget på olika 

teknologiområden i situationer där den egna teknologin skall introduceras på 

marknaden. 
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6 DET FINSKA NYTTIGHETSMODELLSKYDDET I 
PRAKTIKEN

6.1. Introduktion

Det finns rätt lite kunskap om hur det finländska nyttighetsmodellsystemet fungerar 

och används, samtidigt som olika antaganden ofta figurerar i litteraturen. Innan jag går 

närmare in på resultaten av undersökningen bör några inledande anmärkningar göras. 

Det finska nyttighetsmodellskyddet används huvudsakligen av finländska företag. 

Årligen inlämnas ca 500 ansökningar varav ca 80 % registreras.676 Merparten av 

registreringarna innehas av privatpersoner, enskilda näringsidkare och små företag. 

Samtidigt använder vissa storföretag skyddet mer eller mindre aktivt. På basis av de i 

registret införda nyttighetsmodellerna är det svårt att dra några slutsatser om varför

skydd söks – registret innehåller såväl nonsensregistreringar som registreringar 

avseende innovativa lösningar. 

I kapitel 2.4 konstaterade jag att syftet med rättsordningen är att erbjuda skydd för 

sådana tekniska idéer och lösningar som inte kommer upp till patenterbarhetsnivån 

men ändå innefattar ett visst mått av ”uppfinningshöjd”. Dessutom skall skyddsformen 

skydda sådana små uppfinningar och konstruktionsförbättringar som i och för sig 

uppfyller förutsättningarna för patenterbarhet, men för vilka patentskydd skulle vara 

för långsamt och dyrt med tanke på uppfinningens kvalitet eller korta livstid. Eftersom 

registreringsförfarandet anses vara enkelt och billigt skall det särskilt uppmuntra 

småföretagen att skydda sina uppfinningar. I samband med detta noterade jag att 

tillämpningsområdet för nyttighetsmodellskyddet således är mycket brett – skyddet 

skall tillgodose flera förmodade behov. Följaktligen är en intressant fråga vilka faktorer 

som verkligen är av betydelse för användarna: vilka faktorer inverkar i praktiken mest 

på ansökningsbeslutet?

I kapitel 5.3 presenterades de funktioner patent och nyttighetsmodeller kan ha för 

företag. I samma kapitel anfördes att nyttighetsmodellskyddets främsta fördelar ur ett 

strategiskt perspektiv kan anses vara följande: det faktum att skyddet träder ikraft 

genast vid registreringen, vilket möjliggör skydd även medan en patentansökan 

behandlas, de lägre administrativa kostnaderna i samband med att den förväntade 

avkastningen är liten, det lägre skillnadskravet i olika sammanhang samt avsaknaden 
                                                       
676 Se PRS:s årsberättelse för år 2006, 
http://www.prh.fi/material/attachments/tietoaprhsta/vuosikertomus/5uqljcSjG/Files/Current
File/arsberattelse2006.pdf, 19. Hämtad 9.5.2009. 
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av materiell förprövning i kombination med låga registreringskostnader, vilket gör 

skyddet till ett effektivt medel för att blockera för konkurrenter. En intressant fråga är 

om detta även återspeglas i praktiken. Undersökningen skall följaktligen ge svar på 

frågan: för vilka syften används nyttighetsmodellskydd i Finland?

För att man skall kunna dra meningsfyllda slutsatser om hur effektivt skyddet fungerar 

i praktiken är även andra aspekter av intresse. För det första är jag intresserad av hur

användarna går tillväga när de ansöker om skydd. Anlitar de ombud eller upplevs 

skyddet vara ett så ”enkelt skydd” att ombud inte behövs? Hur går de tillväga för att 

utreda huruvida den uppfinning deras ansökan avser är ny och tydligt skiljer sig från 

det som är känt? För det andra är jag intresserad av att utreda vilka erfarenheter av

och vilken inställning till skyddet användarna har.  Hur viktigt är skyddet för dem? 

Hur värderar de själva sina egna registreringars hållbarhet? Har de erfarenheter av att 

göra skyddet gällande mot konkurrenter? 

Slutligen skall undersökningen belysa följande: Eftersom nyttighetsmodellskyddet 

framför allt är ämnat att gynna små och medelstora företag, är det av särskilt intresse 

att utreda hur dessa de facto använder skyddet samt om det beträffande frågorna ovan 

förekommer skillnader mellan företag av olika storlek. För att utreda förekomsten av 

eventuella skillnader har jag använt följande test: ANOVA, Tamhane och Tukey. För att 

utreda samband mellan olika variabler har även Pearsons-korrelationsanalys utförts. I 

det här kapitlet presenteras resultaten. En del av svaren behandlas även senare i 

samband med diskussionen av speciella rättsregler och deras praktiska tillämplighet. 

6.2. Presentation av svaren 

6.2.1. Hur ser användarna ut? 

Av dem som deltog i undersökningen var största delen privatpersoner (19,5 %)677,

enskilda näringsidkare eller företag med endast en anställd (20,7 %) samt småföretag 

med mindre än 50 anställda (40,2 %). En inte helt obetydlig del utgjordes även av 

storföretag med mer än 250 anställda (13,8 %). Däremot utgjorde endast 5,8 % företag 

med 50-249 anställda. PRS:s statistik för år 2006 uppvisade följande indelning av de 

sökande: 46 % utgjorde enskilda uppfinnare, 37 % utgjorde små och medelstora företag 

                                                       
677 Vid angivelsen av procentandelar används, där ej annat anges, procentandelen av dem som 
besvarat frågan (valid percent). 
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och 17 % storföretag.678  Dessa andelar överensstämmer i stort med andelen 

respondenter. Andelarna torde således stämma rätt bra överens med det faktiska 

antalet användare. Eftersom gruppen företag med 50-249 anställda var så liten slogs 

den ihop med gruppen företag med mer än 250 anställda i samband med test. Den här 

gruppen benämndes företag med mer än 50 anställda. 

Figur 15 Indelning av respondenterna (%) enligt storlek 
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Största delen, 54 %, angav att de är verksamma i Finland (2,3 % lokalt). 11,5 % att de är 

verksamma i Norden, 13,8 % att de är verksamma i Europa och 20,7 % att de är 

verksamma globalt. Av respondenterna angav majoriteten (84 %) att produktutveckling 

och innovationer är viktiga (32 %) eller av avgörande betydelse för verksamheten (52 

%) inom deras bransch.679 Respondenterna fick även ta ställning till den upplevda 

konkurrenssituationen på en skala från ett till fem där ett stod för ”inga konkurrenter 

alls” och fem stod för ”många konkurrenter”. Fördelningen av svaren kan ses i 

diagrammet nedan. 

                                                       
678 RP 56/2008, 6. I förarbetena nämns ingen definition av indelningen i storlek. 
679 Respondenterna fick ta ställning till frågan på en skala från ett till fem, där ett stod för ”inte 
alls viktigt” och fem stod för ”av avgörande betydelse för verksamheten”.
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Figur 16 Respondenternas uppskattning av konkurrenssituationen 
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6.2.2. Användningen av nyttighetsmodellskydd 

6.2.2.1. För vilka syften söks nyttighetsmodellskydd av finländska företag? 

I kapitel 5.3 gick jag igenom de olika funktioner nyttighetsmodeller kan ha för företag. 

Det här kapitlet utgjorde grunden för en fråga, i vilken respondenterna fick ta ställning 

till olika syften med att ansöka om nyttighetsmodellskydd på en skala från ett till fem, 

där ett stod för ”inte alls viktigt” medan fem stod för ”mycket viktigt”. Företagen gavs 

även möjlighet att uppge andra syften än de uppräknade. 
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Figur 17 Medeltalen för olika syften med att ansöka om nyttighetsmodellskydd 
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Att förstärka den egna konkurrenskraften. Det viktigaste syftet med 

nyttighetsmodellskydd bland respondenterna var att förstärka den egna 

konkurrenskraften. 90,2 % upplevde detta syfte som viktigt (43,9 %) eller mycket 

viktigt (46,3 %)680. Här förelåg ingen skillnad mellan företag av olika storlek. 

Att exploatera uppfinningen. Exploatering, det vill säga att erhålla ensamrätt till 

tillverkning, försäljning eller import av den skyddade produkten, upplevdes som ett 

viktigt syfte; 82,1 % ansåg att detta var viktigt (32,1 %) eller mycket viktigt (50,0 %). 

Här förelåg ingen skillnad mellan företag av olika storlek. 

Att använda som förhandlingsmedel. 62,2 % ansåg det vara ett viktigt (32,9 %) eller 

mycket viktigt (29,3 %) syfte med nyttighetsmodellskydd att använda registreringen 

som förhandlingsmedel. Detta upplevdes som speciellt viktigt för företag med en 

anställd/enskilda näringsidkare, medan betydelsen tenderade att minska för de större 

företagen. Här var skillnaden signifikant mellan grupperna enskild 

näringsidkare/företag med en anställd och företag med mer än 50 anställda.681

                                                       
680 Värderade syftet högre än tre på skalan. 
681 Tukey-test, skillnaden signifikant med signifikansnivån 0,05. Bilaga 2.
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Figur 18 Medeltalen för syftet att använda nyttighetsmodellskyddet som 

förhandlingsmedel för företag av olika storlek. 
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Att använda som motåtgärd. 57,8 % angav att det är ett viktigt (32,5 %) eller mycket 

viktigt (25,3 %) syfte att använda nyttighetsmodellrätten som motåtgärd vid eget 

intrång i annans rätt. Endast 6,0 % ansåg att detta syfte inte alls var viktigt och endast 

14,3 % ansåg det vara föga viktigt. Här förelåg ingen skillnad mellan företag av olika 

storlek.

Att hålla konkurrenter borta från ett visst teknikområde. 54,4 % av respondenterna 

angav att det är ett viktigt (27,2 %) eller mycket viktigt (27,2 %) syfte med 

nyttighetsmodellskydd att se till att konkurrenter hålls borta från ett visst 

teknikområde. 21,7 % var neutrala och 20,5 % angav att denna typ av blockering inte 

alls är viktig eller av liten betydelse. Här förelåg ingen skillnad mellan företag av olika 

storlek.

Att förstärka företagets eller egen image. Majoriteten av respondenterna (58,8 %) 

ansåg att det är viktigt (36,3 %) eller mycket viktigt (22,5 %) att ansöka om 

nyttighetsmodellskydd i syfte att förstärka den egna imagen. 11,3 % av de svarande 

ansåg dock att detta syfte inte alls är viktigt. Svaren var mycket varierande682 och 

oberoende av företagens storlek. 

                                                       
682 Breda konfidensintervall. 
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Att utvidga det egna skyddet. Att förstärka det egna skyddet genom att ringa in en egen 

redan skyddad uppfinning (med patent- eller nyttighetsmodellskydd) med 

nyttighetsmodellskydd upplevdes som viktigt (28,4 %) eller mycket viktigt (17,3 %) av 

45,7 %. Majoriteten förhöll sig dock neutral, det vill säga värderade syftet som varken 

speciellt viktigt eller oviktigt. 23,5 % förhöll sig övervägande ointresserade av denna 

målsättning. Här förelåg ingen skillnad mellan företag av olika storlek. 

Att påvisa aktivt forsknings- och utvecklingsarbete. 49,4 % av respondenterna angav 

att det är ett viktigt (29,6 %) eller mycket viktigt (19,8 %) syfte att visa att de aktivt 

bedriver forsknings- eller utvecklingsarbete. 23,5 % var neutrala medan 27,2 % angav 

att detta syfte är av mindre vikt. Här förelåg ingen skillnad mellan företag av olika 

storlek.

Att licensera rättigheten. 39,8 % av respondenterna uppfattade licensering som ett 

viktigt (22,9 %) eller mycket viktigt (16,9 %) syfte med nyttighetsmodellskydd. 26,5 % 

förhöll sig neutralt medan 33,7 % ansåg licensering vara föga (22,9 %) eller inte alls 

(10,8 %) viktig. Här var skillnaden signifikant mellan grupperna enskild 

näringsidkare/företag med en anställd och företag med mer än 50 anställda.683

Figur 19 Medeltalen för syftet att använda nyttighetsmodellskyddet för licensering 

för företag av olika storlek. 
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683 Tukey-test, skillnaden signifikant med signifikansnivån 0,05. Bilaga 3.
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Att publicera uppfinningen. 34,2 % av respondenterna angav att publicering var ett 

viktigt (18,3 %) eller mycket viktigt syfte (15,9 %) med att ansöka om 

nyttighetsmodellskydd. En stor andel (28,0 %) av respondenterna förhöll sig neutralt 

till att använda nyttighetsmodellsystemet i syfte att publicera en uppfinning. 37,8 % 

ansåg att detta syfte inte alls var viktigt (17,1 %) eller att det var föga viktigt (20,7 %). 

Man kan således anta att beslutet att ansöka om nyttighetsmodellskydd i syfte att 

publicera uppfinningen är individuellt och beror på enskilda omständigheter som inte 

framgår av undersökningen. Här förelåg ingen skillnad mellan företag av olika storlek. 

Att erhålla finansiering. 31 % av respondenterna angav att möjligheten till extern 

finansiering var ett viktigt (15,5 %) eller mycket viktigt syfte (15,5 %) med att ansöka 

om nyttighetsmodellskydd. Största delen (26,2 %) ansåg att denna möjlighet inte alls 

var viktig medan 22,6 % ansåg den vara föga viktig. 20,2 % förhöll sig neutralt. Man 

kan utläsa en svag minskning i betydelsen av nyttighetsmodeller för extern finansiering 

när företagens storlek ökar.684 50 % av privatpersonerna, 27,8 % av enskilda 

näringsidkare och 33,3 % av företag med 2-49 anställda angav att detta var ett viktigt 

eller mycket viktigt syfte. Inget av företagen med mer än 250 anställda angav däremot 

att detta var viktigt. 

Att ringa in en konkurrent. Det syfte med nyttighetsmodellskydd som uppfattades vara 

minst viktigt av alla respondenter var att ringa in någon annans uppfinning som redan 

är skyddad med patent- eller nyttighetsmodellskydd och på så sätt begränsa hans skydd 

eller hans möjligheter att utvidga skyddet. Endast 18 % uppgav att detta är ett viktigt 

(12 %) eller mycket viktigt (6 %) syfte. 57,8 % angav att detta är inte alls (33,7 %) eller 

föga (24,1 %) viktigt. 

6.2.2.2. Hur viktiga är olika faktorer vid ansökningsbeslutet? 

I lagens förarbeten uppräknas ett flertal faktorer som av olika orsaker skall göra 

nyttighetsmodellskyddet attraktivt. Följaktligen är det av intresse vilka faktorer som i 

praktiken inverkar mest på beslutet att ansöka om nyttighetsmodellskydd. I en fråga 

fick respondenterna på en skala från ett till fem, där ett stod för ”inte alls viktig” medan 

fem stod för ”mycket viktig”, ta ställning till hur viktiga olika faktorer är för beslutet att 

ansöka om nyttighetsmodellskydd för en uppfinning. Företagen gavs även möjligheten 

att uppge andra faktorer än de uppräknade. 

                                                       
684 Skillnaden är dock inte signifikant. Det är möjligt att ett större stickprov skulle ha gett ett 
klarare resultat. Bilaga 4. 
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Figur 20 Medeltalen för hur mycket olika faktorer inverkar på beslutet att ansöka 

om nyttighetsmodellskydd 
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Lägre kostnader. Den faktor som klart inverkade mest på respondenternas beslut att 

ansöka om nyttighetsmodellskydd var skyddets lägre kostnader i förhållande till 

patentskydd. 77,1 % angav att detta är en viktig (41,0 %) eller mycket viktig (36,1 %) 

faktor och endast en respondent ansåg den vara helt betydelselös. Även om tester 

indikerar vissa skillnader mellan grupperna är skillnaden inte signifikant mellan 

företag av olika storlek när det gäller kostnadernas betydelse.685 Vad man däremot kan 

notera är att ingen ur grupperna privatpersoner, enskilda näringsidkare och företag 

med under 50 anställda ansåg kostnadsaspekten sakna betydelse för 

ansökningsbeslutet. För företag med fler än 50 anställda var konfidensintervallen 

bredare, vilket innebär större variation i svaren. Man kan ytterligare notera att båda de 

lokalt verksamma respondenterna värderade kostnadernas betydelse som mycket 

viktig.

Snabbt skydd. En annan faktor som upplevdes som viktig var skyddets snabba 

ikraftträdande i förhållande till patentskydd. 71 % angav att detta var en viktig (37,3 %) 

eller mycket viktig (33,7 %) faktor. Det snabba ikraftträdandet var viktigt för alla 

företag oberoende av storlek.

                                                       
685 ANOVA-test indikerade skillnader men ett Tamhane-test påvisade inga signifikanta 
skillnader. Bilaga 5. 
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Bra skydd. Majoriteten av respondenterna angav att de ansöker om 

nyttighetsmodellskydd eftersom det är ett bra skydd mot efterbildning. 72,6 % ansåg 

att detta var en viktig (44 %) eller mycket viktig (28,6 %) faktor. Här förelåg ingen 

skillnad mellan företag av olika storlek.

Enklare ansökningsprocess. 66,7 % uppskattade den enklare ansökan som en viktig 

(41,7 %) eller mycket viktig (25 %) faktor. Betydelsen av det faktum att en 

nyttighetsmodellansökan uppfattas vara enklare att göra än en patentansökan är 

beroende av om respondenterna representerar enskilda näringsidkare och småföretag 

eller storföretag. Av privatpersonerna värderade 87,5 % betydelsen av enklare ansökan 

som en viktig eller mycket viktig faktor medan motsvarade andel för företag med en 

anställd/enskild näringsidkare var 72,2 %, för företag med upp till 50 anställda 60,1 %

och för företag med mer än 50 anställda 52,9 %. Test visar att skillnaden är signifikant 

mellan grupperna privatpersoner och företag med 2-49 anställda och företag med mer 

än 50 anställda.686

Figur 21 Medeltalen för faktorn enklare ansökning för företag av olika storlek. 
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Här kan man notera att representanterna för större företag oftare angav att de anlitar 

sig av professionell hjälp vid utformandet av ansökan. Detta torde ge en förklaring till 

varför dessa inte uppfattar den enklare ansökan som lika viktig. 

                                                       
686 Tamhane-test, skillnaden signifikant med signifikansnivån 0,05. Tukey-test påvisade 
signifikant skillnad endast mellan privatpersoner och företag med mer än 50 anställda på 
signifikansnivån 0,05. Bilaga 6. 
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Ingen materiell prövning. Att nyttighetsmodellsystemet är i avsaknad av en materiell 

prövning utförd av registreringsmyndigheterna var en faktor där respondenternas 

meningar varierade beträffande beslutet att ansöka om nyttighetsmodellskydd. 

Majoriteten (32,5 %) ansåg att den här faktorn är varken oviktig eller viktig, 25,3 % 

angav att den är föga eller inte alls viktig och 42,2 % anger att denna faktor är viktig 

(26,5 %) eller mycket viktig (15,7 %).

Låg avkastning. 41,7 % av respondenterna upplevde att förväntad låg avkastning för 

produkten ifråga var en viktig (31,6 %) eller mycket viktig (10,1 %) faktor för beslutet 

att ansöka om skydd. 31,6 % var neutrala medan 26,6 % värderade denna som oviktig 

eller föga viktig.

Produkten är en förbättring av en känd produkt och kan inte patenteras. 32,1 % av 

respondenterna angav det vara inte alls (17,9 %) eller föga viktigt (14,1 %) för beslutet 

att ansöka om nyttighetsmodellskydd att uppfinningen ifråga är en icke-patenterbar 

förbättring av en redan existerande produkt. 46,1 % angav att detta var en viktig (34,6 

%) eller mycket viktig (11,5 %) faktor. På basis av testresultaten ser det ut som om 

privatpersoner inte i lika hög grad skulle skydda mindre förbättringar av existerande 

produkter, medan detta verkar vara viktigare för företag samt för företag som är 

verksamma globalt. Mellan grupperna privatpersoner och företag med 2-49 anställda 

och mellan privatpersoner och företag med mer än 50 anställda var skillnaden 

signifikant.687

                                                       
687 Tukey-test, skillnaden var signifikant med signifikansnivån 0,05. Bilaga 7. 
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Figur 22 Medeltalen för faktorn produkten är en förbättring av en redan 

existerande produkt och kan inte patenteras för företag av olika storlek. 
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Produkten har en kort livscykel. Att en produkt förväntas ha en kort livslängd är den 

faktor som inverkade minst på respondenternas beslut att ansöka om 

nyttighetsmodellskydd. Endast 34,6 % ansåg att detta är en viktig (25,6 %) eller mycket 

viktig (9 %) faktor. En tredjedel (34,6 %) förhöll sig neutral. Det förekom inga 

skillnader mellan företag av olika storlek, inte heller spelade det någon roll var 

företagen är verksamma.

6.2.3. Respondenternas syn på skyddsformen 

6.2.3.1. Inställningen till skyddet 

Respondenterna fick ta ställning till hur effektivt de upplever att 

nyttighetsmodellskyddet är. På en skala från ett till fem fick de ange huruvida de anser 

att nyttighetsmodellskydd är ett effektivt innovationsskydd. Ett stod för ”mycket 

negativ, skyddet har ingen som helst praktisk betydelse”, medan fem stod för ”mycket 

positiv, skyddet fungerar väl och är användbart”. 

En stor del (48,8 %) uttryckte sig positivt till skyddet och av dessa angav 10,7 % att de 

är mycket positivt inställda till skyddsformen. Endast 6,0 % hade en mycket negativ 

inställning. Det förelåg ingen skillnad mellan företag av olika storlek. Däremot hade de 

som hade en positiv inställning till möjligheterna att försvara en nyttighetsmodell vid 
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intrång även en positivare inställning till skyddet överlag.688 Detsamma gällde för 

positiva erfarenheter av ett domstolsförfarande.689

6.2.3.2. Uppskattning av skyddets betydelse för den egna verksamheten 

Respondenterna fick värdera skyddets betydelse för den egna verksamheten på en skala 

från ett till fem, där ett stod för ”inte alls viktigt” och fem för ”mycket viktigt, 

nyttighetsmodellskydd har en central betydelse för verksamheten”. Betydelsen 

värderades relativt högt av de flesta respondenter; 52,6 % av dem som besvarat frågan 

ansåg att skyddsformen antingen är viktig eller mycket viktig för den egna 

verksamheten. Tester visade att svaren hos den grupp som representerade 

privatpersoner skilde sig signifikant från svaren hos företag med 2-49 anställda och 

från företag med mer än 50 anställda. Även företag med en anställd/enskilda 

näringsidkare skilde sig från desamma.690 Så kallade ”enskilda uppfinnare” tillmätte 

nyttighetsmodellskydd en större betydelse för den egna verksamheten än övriga 

respondenter – 68,8 % av dem angav att skyddsformen antingen är viktig eller mycket 

viktig, medan inte en enda ansåg att den inte alls är viktig. Däremot förekom ingen 

skillnad mellan företag med 2-49 anställda och företag med mer än 50 anställda. Båda 

grupperna hade lägre medeltal. Svaren inom dessa grupper varierade även mer än i 

grupperna privatperson eller företag med en anställd/enskild näringsidkare. 

                                                       
688 Pearson-korrelationsanalys, sambandet signifikant på signifikansnivån 0,01. Bilaga 10.1. 
689 Pearson-korrelationsanalys, sambandet signifikant på signifikansnivån 0,01. Bilaga 10.2. 
690 Tukey-test, skillnaden var signifikant med signifikansnivån 0,05. Bilaga 8. 
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Figur 23 Medeltalen skyddets betydelse för den egna verksamheten för företag av 

olika storlek. 
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Det visade sig finnas ett svagt samband mellan respondenternas svar när det gällde 

syftet att exploatera den skyddade uppfinningen och betydelsen av skyddet.691

Betydelsen korrelerade däremot starkt (0,630) med frågan om respondenterna ansåg 

att nyttighetsmodellskydd är ett bra skydd, det vill säga de som angivit att de ansöker 

om nyttighetsmodellskydd för att det är ett bra skydd mot efterbildning tillmätte även 

skyddsformen en större betydelse för den egna verksamheten.692 Skyddets betydelse var 

inte beroende av var respondenterna var verksamma. 

6.2.3.3. Uppskattning av de egna registreringarnas hållbarhet 

Respondenterna visade sig ha rätt stor tilltro till de egna registreringarnas hållbarhet. 

Respondenterna fick uppskatta konkurrenternas möjligheter att ogiltigförklara de egna 

nyttighetsmodellerna på en skala från ett till fem, där ett stod för ”mycket dåliga” och 

fem stod för ”mycket bra”. 48,2 % uppskattade att konkurrenterna har dåliga (27,7 %) 

eller mycket dåliga (20,5 %) möjligheter att ogiltigförklara de egna registreringarna. 

Endast en respondent uppskattade möjligheterna som mycket bra. 

                                                       
691 Pearson-korrelationsanalys, sambandet signifikant på signifikansnivån 0,01. Bilaga 10.3. 
692 Pearson-korrelationsanalys, sambandet signifikant på signifikansnivån 0,01. Bilaga 10.4.
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6.2.4. Respondenternas beteende vid registreringsprocessen 

6.2.4.1. Anlitandet av professionell hjälp med ansökan 

Respondenterna fick, på en skala från ett till fem, ta ställning till hur ofta de anlitar 

professionell hjälp i ansökningsskedet. Större företag förlitade sig i regel på 

professionell hjälp vid utarbetandet av ansökan samt vid utformningen av 

skyddskraven. Av representanterna för företag med mer än 250 anställda angav 83,3 % 

att de alltid anlitar professionell hjälp – resten angav att de gör det ofta. För enskilda 

näringsidkare och privatpersoner varierade situationen. 34,3 % av grupperna 

privatpersoner eller enskilda näringsidkare/företag med en anställd angav att de sällan 

eller aldrig anlitar professionell hjälp medan 51,4 % angav att detta ofta eller alltid är 

fallet.693 Även majoriteten (71 %) av småföretagen (2-49 anställda) angav att de ofta 

eller alltid vänder sig till professionella. 

6.2.4.2. Granskning av nyhet 

En förvånansvärt liten andel av respondenterna utnyttjar möjligheten att mot avgift 

låta PRS utföra nyhetsgranskning – största delen (62,7 %) angav att de utför en egen 

nyhetsgranskning. Endast 16,9 % angav att de dragit nytta av PRS avgiftsbelagda 

nyhetsgranskning. Endast 18,8 % av privatpersonerna anger att de låtit PRS utföra 

nyhetsgranskning. Motsvarande andel för enskilda näringsidkare/företag med en 

anställd var 29,4 %, för företag med under 50 anställda 15,6 % och för företag med mer 

än 50 anställda 5,9 %. Av alla respondenter angav 8,5 % att de utnyttjat PRS:s 

avgiftsbelagda förhandsgranskning. 

6.2.4.3. Ansökning i utlandet 

Respondenterna fick besvara en fråga om ansökning om nyttighetsmodellskydd i andra 

länder. Majoriteten (66,3 %) hade aldrig ansökt om nyttighetsmodellskydd i utlandet. 

30,2 % angav att de har ansökt någon enstaka gång. Endast 2,3 % angav att de ofta 

ansöker och 1,2 % (en respondent) att de regelbundet utnyttjar motsvarande rättsskydd 

i andra länder. 

                                                       
693 Tamhane-test. Mellan enskilda näringsidkare och företag med mer än 50 anställda var 
skillnaden siginifikant på signifikansnivån 0,05. Bilaga 9. 
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6.2.4.4. Möjligheten att avleda en ansökan om nyttighetsmodellskydd från en 
patentansökan eller att lämna in två ansökningar samtidigt 

I kapitel 5.7 konstaterade jag att två av nyttighetsmodellskyddets klara fördelar ur 

företagets perspektiv är möjligheten att avleda en ansökan om nyttighetsmodellskydd 

från en patentansökan, samt möjligheten att samtidigt med en patentansökan även 

ansöka om nyttighetsmodellskydd för samma uppfinning. Respondenterna fick ta 

ställning till hur ofta de utnyttjar dessa möjligheter på en skala från ett till fem, där ett 

var lika med ”aldrig” och fem ”alltid”. Möjligheten att omvandla en patentansökan till 

en ansökan om nyttighetsmodellskydd utnyttjades förvånansvärt sällan av 

respondenterna. 46,3 % besvarade frågan med ”ett” eller ”två”, vilket innebär att de 

aldrig (18,2 %) eller mera sällan (27,5 %) utnyttjar denna möjlighet. 12,5 % angav att de 

alltid avleder en ansökan om nyttighetsmodellrätt.694 Beträffande möjligheten att 

lämna in de båda ansökningarna samtidigt kan man notera att denna verkar utnyttjas 

ännu mer sällan. 38,6 % av respondenterna angav att de aldrig utnyttjar denna 

möjlighet medan 26,5 % gör det mera sällan. Endast 12 % angav att de ofta eller alltid 

lämnar in ansökan om nyttighetsmodellskydd samtidigt med en patentansökan. Här 

förekom ingen signifikant skillnad mellan företag av olika storlek. 

6.2.5. Respondenternas svar beträffande intrång och möjligheterna att 
försvara registrerade nyttighetsmodeller 

6.2.5.1. Åtgärder vid intrång 

29 respondenter (34,5 %) angav att någon begått intrång i deras 

nyttighetsmodellrätt.695 Av dessa angav dock endast två att de fört ärendet till domstol. 

22 respondenter angav att de skickat ut varningsbrev, 19 respondenter angav att de 

förhandlat med motparten medan 4 angav att de inte vidtagit några åtgärder alls. 

6.2.5.2. Erfarenheter av att försvara en nyttighetsmodell vid domstol 

40 respondenter (46 %) besvarade frågan om erfarenheter av att försvara en 

nyttighetsmodell vid domstol.696 Av dessa angav 50 % att de har mycket negativa (37,5 

                                                       
694 Här är att notera att frågan var formulerad så, att ”alltid” i princip kan innebära att varje 
ansökan om nyttighetsmodellskydd varit en avledd patentansökan, men även att respondenten 
omvandlat varje avslagen patentansökan till en ansökan om nyttighetsmodellskydd. 
695 Frågan avser respondenternas egen uppfattning om att någon kränkt deras rätt. 
696 Frågan var allmänt formulerad och kan därför omfatta såväl intrångsmål som yrkanden på 
ogiltighet i förvaltningsdomstolen – eventuellt även i PRS:s besvärsnämnd. Med tanke på att 
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%) eller negativa (12,5 %) erfarenheter. Största delen (40 %) förhöll sig neutralt medan 

endast 10 % var övervägande positiva. 

6.2.5.3. Respondenternas uppskattning av möjligheterna att försvara en 

nyttighetsmodell vid intrång 

Respondenterna fick även på en skala från ett till fem ge uttryck för sin uppskattning 

överlag till möjligheten att försvara en nyttighetsmodell vid intrång jämfört med 

möjligheten att försvara ett patent.697 Här varierade svaren. 74 respondenter (85 %) 

besvarade frågan. Av dessa var 5,4 % mycket negativa och ansåg att skyddet knappast 

håller. 10,8 % var negativa och ansåg att skyddet har ganska små chanser att hålla och 

att det inte lönar sig att försvara det. Största delen 62,2 % förhöll sig neutralt. 13,5 % 

var positivt inställda och ansåg att skyddet kan försvaras även om vinstchanserna är 

mindre än för ett patent. 8,1 % var mycket positiva och angav att vinstchanserna kunde 

vara ungefär desamma som för ett patent beroende på nyttighetsmodellens kvalitet. 

6.3. Diskussion

6.3.1. Kommentar 

Undersökningen påvisar flera intressanta aspekter. Flera av svaren motsvarar 

förväntningarna, men även några överraskande resultat kan påvisas. Vissa svar bör 

dock betraktas med viss försiktighet eftersom de har kunnat tolkas på olika sätt av olika 

respondenter.698

6.3.2. Nyttighetsmodellskyddets funktion 

Utgående från svaren i enkäten kan man notera följande om de funktioner 

nyttighetsmodeller har för finländska företag: 

                                                                                                                                                                  
endast två respondenter angav att de fört en intrångstvist till domstol torde även de flesta 
ärenden gälla yrkanden på ogiltighet. 
697 Här definierades svarsalternativen enligt följande: 1 = Mycket negativ, skyddet håller 
knappast 2 = Negativ, skyddet har ganska små chanser att hålla och det lönar sig inte att 
försvara det 3 = Neutral, har ingen åsikt 4 = Positiv, skyddet kan försvaras även om 
vinstchanserna är mindre än för ett patent 5 = Mycket positiv, beroende av nyttighetsmodellens 
kvalitet kan vinstchanserna vara ungefär desamma som för ett patent. 
698 Detta gäller särskilt frågorna om intrång och om att försvara en nyttighetsmodellregistrering. 
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Nyttighetsmodeller som resurs (resource). De viktigaste syftena med att ansöka om 

nyttighetsmodellskydd var att förstärka den egna konkurrenskraften och att tillverka 

och sälja den skyddade produkten. Nyttighetsmodellskyddet används dock som en 

resurs inte enbart i form av tillverkning och försäljning av den skyddade produkten, 

utan även i viss mån genom licensering av rättigheten och genom att på basis av den 

erhålla extern finansiering. Detta var dock speciellt utmärkande för enskilda 

näringsidkare och små företag. 

Nyttighetsmodeller som utgångspunkt för att förhandla (enabler). Flera respondenter 

angav att de ansöker om nyttighetsmodellskydd i syfte att använda registreringen som 

förhandlingsmedel för att få tillträde till en viss marknad, eller i form av motåtgärd vid 

ett eget intrång i annans rätt. Nyttighetsmodeller upplevdes vara klart viktigare som 

förhandlingsmedel för företag med en anställd/enskilda näringsidkare men betydelsen 

minskade för större företag. 

Nyttighetsmodeller för blockering (barrier). Att använda nyttighetsmodeller i syfte att 

blockera konkurrenter upplevdes inte som speciellt viktigt – detta var det syfte som 

värderades lägst. Det här är intressant och något förvånande med tanke på att skyddet i 

sin nuvarande utformning utgör ett bra medel för detta. 

Nyttighetsmodeller som informationskälla. På basis av svaren på frågan hur ofta 

företagen följer upp konkurrenters registreringar kan man, dock med viss försiktighet, 

anta följande om nyttighetsmodellskyddet som informationskälla: Det är främst större 

företag som följer upp vad som registreras som nyttighetsmodeller. Undersökningen 

påvisade att de som registrerat fler nyttighetsmodeller även följer upp sina 

konkurrenter aktivare samt att företag aktivare följer upp sina konkurrenter än 

privatpersoner, enskilda näringsidkare och små företag. Det här förefaller även rätt 

naturligt med tanke på att större företag har andra intressen och resurser än en enskild 

näringsidkare eller ett litet företag. 

Att stärka prestige eller ego. Flera företag angav att ett viktigt syfte med 

nyttighetsmodellskydd är att stärka den egna prestigen. Däremot var det inte ett lika 

viktigt syfte att påvisa aktivt forsknings- eller utvecklingsarbete. 
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6.3.3. Varför nyttighetsmodellskydd? 

De faktorer som inverkade mest på beslutet att ansöka om nyttighetsmodellskydd var 

skyddets lägre kostnader i förhållande till patent, skyddets snabba ikraftträdande och 

den enkla ansökan, men även det faktum att nyttighetsmodellskyddet upplevs vara ett 

bra skydd mot efterbildning. Kostnaderna uppfattades överlag som en viktig faktor av 

alla företag oberoende storlek, medan det faktum att ansökningsprocessen upplevs vara 

enklare än den för patent var viktigare för privatpersoner och enskilda näringsidkare än 

för större företag. Att notera är dock att flera sakförhållanden kan förstås under 

”enklare ansökan”; respondenterna kan uppfatta att ansökningsprocessen är enklare 

eftersom skyddet inte förutsätter att kraven formuleras i dialog med en 

prövningsingenjör men också därför att processen är snabbare. Det faktum att de låga 

kostnaderna upplevdes som viktiga bör ses i ljuset av det faktum att flera respondenter 

angav att de formulerar sin ansökan själv. 

Något överraskande var det inte lika viktigt att skydda mindre produktförbättringar 

som inte är patenterbara som att ”snabbt, billigt och enkelt” kunna erhålla skydd. Här 

kunde man dock utläsa en skillnad mellan företag av olika storlek. På basis av 

testresultaten ser det ut som om privatpersoner inte i lika hög grad skulle skydda 

mindre förbättringar av existerande produkter, medan detta verkar vara viktigare för 

företag samt för företag som är verksamma globalt. Betydelsen av att skydda icke 

patenterbara förbättringar ökade med företagets storlek – de respondenter som 

representerade större företag angav oftare att det faktum att en uppfinning endast 

utgör en mindre förbättring som inte är patenterbar är en viktig faktor för beslutet att 

ansöka om nyttighetsmodellskydd. En annan något överraskande aspekt var att inte 

heller det faktum att en uppfinning antas ha en förväntad kort livscykel upplevdes som 

en viktig faktor för beslutet att välja nyttighetsmodellskydd. Trots att slutsatser bör 

dras med viss försiktighet är det ett intressant faktum att respondenterna inte tillmätt 

den lägre uppfinningshöjden större vikt vid beslutet att ansöka om skydd. 

Nyttighetsmodellskyddet anses ofta vara intressant främst på nationell nivå. Svaren i 

undersökningen verkar stöda det här antagandet – endast 3,5 % angav att de ofta eller 

regelbundet ansöker om motsvarande skydd i utlandet. Detta trots att hela 34 % av 

respondenterna angav att de även är verksamma i Europa eller globalt. 
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6.3.4. De små företagens skydd 

En av orsakerna till att man införde ett nyttighetsmodellskydd i Finland var att det 

skulle uppmuntra små och medelstora företag att skydda sina tekniska innovationer 

genom att ge dem ett billigare och enklare alternativ till patentskyddet. Den här 

målsättningen verkar ha uppnåtts, eftersom skyddet huvudsakligen används av företag 

med mindre än 50 anställda och en avsevärd andel utgörs av privatpersoner och 

enskilda näringsidkare. Så kallade ”enskilda uppfinnare” tillmätte även 

nyttighetsmodellskydd en större betydelse för den egna verksamheten än övriga 

respondenter. Av svaren kan man sluta sig till att nyttighetsmodellskyddet upplevs som 

en viktig möjlighet till skydd för uppfinningar av enskilda näringsidkare och 

småföretag. Skyddsformen används även av större företag – dock verkar företagens 

storlek inverka något på hur skyddet används. Även om de huvudsakliga syftena med 

att ansöka om nyttighetsmodellskydd kan betraktas som traditionellt protektionistiska 

kan man notera att skyddet även används aktivare speciellt av ”små uppfinnare”. På 

basis av undersökningen verkar det som om nyttighetsmodellskydd för privatpersoner 

och enskilda företagare snarare skulle vara ett alternativ till patent än ett komplement. 

Detta kan vara riktgivande för en diskussion. Huruvida det i praktiken innebär att de 

uppfinningar småföretagarna valt att skydda med nyttighetsmodellskydd även skulle 

utgöra patenterbara uppfinningar är naturligtvis omöjligt att säga. En sådan 

uppskattning eller bedömning av de faktiska registreringarna måste göras av 

sakkunniga. Exempelvis Goebel har dock ifrågasatt antagandet att stora företag 

åstadkommer stora uppfinningar medan små företag åstadkommer små uppfinningar, 

och även i Ifo-studien har denna aspekt beaktats. En undersökning visade att små och 

medelstora europeiska företag oftare betecknar sina uppfinningar som ”stora” än 

storföretag. Man poängterade dock även här att detta utgör företagens egna subjektiva 

kvalitativa bedömningar och att frågan måste betraktas med visst förbehåll, även om 

slutsatsen verkar plausibel.699

6.3.5. Ansökningsförfarandet

Flera privatpersoner och enskilda näringsidkare verkar uppfatta ansökningsförfarandet 

som så enkelt att de inte ser sig föranledda att anlita patentombud. Enligt enkätsvaren 

förlitar sig däremot företag i regel på professionell hjälp vid utarbetandet av ansökan 

samt utformningen av skyddskraven. 

                                                       
699 Goebel 2005, 150, med hänvisning till Ifo-studien, 13. 
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En intressant aspekt i anslutning till ansökningsprocessen var att möjligheten att 

omvandla en patentansökan till en ansökan om nyttighetsmodellskydd samt 

möjligheten att lämna in de båda ansökningarna samtidigt verkar utnyttjas rätt 

försiktigt, trots de uppenbara strategiska fördelar detta kunde ha. Här kunde man 

eventuellt anta att det beror på att det speciellt bland små företag och enskilda 

näringsidkare inte finns tillräcklig kännedom och kunskap om de här alternativen. Att 

notera är dock att här inte förekom någon signifikant skillnad mellan företag av olika 

storlek.

6.3.6. En positiv inställning 

Överlag kan man konstatera att respondenterna, oberoende av storlek, visade en 

ganska positiv inställning till nyttighetsmodellskydd som effektivt skydd för 

innovationer. De som hade en positiv inställning till möjligheterna att försvara en 

nyttighetsmodell vid intrång hade även en positivare inställning till skyddet överlag. 

Något överraskande var respondenterna även positivt inställda till de egna 

nyttighetsmodellernas hållbarhet, trots att de flesta angav att de inte använt sig av 

myndigheternas möjlighet till nyhetsgranskning. 

6.3.7. Att göra rättigheten gällande 

Respondenternas uppskattning överlag av möjligheterna att försvara en 

nyttighetsmodell i domstol varierade, men största delen förhöll sig neutral. De flesta 

situationer där rättighetshavaren upplevde att intrång skett, hade enligt 

respondenterna lämnats obeaktade eller avgjorts genom förhandlingar. Här är det skäl 

att notera att det i Finland överlag endast förekommit några få rättstvister i domstol. 

Detta gör det svårt att säga något om hur skyddsformen i praktiken kan göras gällande 

mot tredje man. Samtidigt kan man notera att ett domstolsförfarande även på 

patentområdet torde vara en sista utväg när förhandlingar inte leder någonvart. 

Om man ser på det faktum att respondenternas uttalanden om att göra rättigheten 

gällande var mycket vaga och att en stor del hade negativa erfarenheter av att försvara 

en rättighet i domstol, är det något överraskande att många trots allt verkar ha en rätt 

positiv inställning till såväl skyddsformen överlag som de egna rättigheternas 

hållbarhet. Den positiva inställningen bör ändå ses i ljuset av att få hade direkta 

erfarenheter av att göra sina registreringar gällande mot tredje man. Trots allt kan man 

sluta sig till att det åtminstone verkar finnas stora förväntningar på skyddsformen. 
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7 ANALYS 

7.1. Inledning 

I det här kapitlet strävar jag efter att utvärdera utformningen av lagstiftningen. Jag har 

valt att närmare analysera tre ”problemområden”: nyttighetsmodellskyddets lägre 

skillnadskrav, bedömningen av skyddsomfånget för en nyttighetsmodellregistrering 

samt utformningen av skyddet till ett anmälningssystem. Inledningsvis diskuterar jag 

de svårigheter som i praktiken är förknippade med att på ett praktiskt plan dela in 

graden av nyskapande i en strängare ”uppfinningshöjd” för patent och ett lägre 

skillnadskrav för nyttighetsmodeller. Därefter går jag in på problematiken kring 

bestämmandet av skyddsomfånget för en nyttighetsmodellregistrering. I analysen av 

anmälningssystemet ser jag inledningsvis på bakgrunden och motiven till detta samt på 

hur intresseavvägningen mellan rättighetshavare och allmänheten skall fungera. 

Därefter gör jag en bedömning huruvida målsättningarna med den här utformningen 

av skyddet kan förverkligas och den eftersträvade balansen mellan olika intressen 

uppnås. Slutligen diskuteras de olika problemområdena i ljuset av varandra. 

7.2. Det lägre skillnadskravet i praktiken 

7.2.1. Inledning 

Frågan kring nyttighetsmodellrättens skillnadskrav innefattar två aspekter som måste 

utredas skilt. För det första har den en rent existentiell aspekt av teoretisk karaktär.700

För det andra omfattar frågan en något mer praktisk aspekt – själva genomförandet av 

en sådan utformning. Det är dock inte möjligt att helt och hållet åtskilja de båda 

aspekterna eftersom den teoretiska ibland styr den praktiska. I det här kapitlet strävar 

jag efter att beskriva försöken att definiera skillnadskravet i lagstiftningen och praxis ur 

ett praktiskt analytiskt perspektiv. Även om kapitlet också behandlar tidiga 

diskussioner kring uppfinningshöjd utgör det ingen historiskt uttömmande genomgång 

av uppfinningshöjdens och skillnadskravets utveckling genom tiderna.701 Fokus ligger 

på nyare ansatser att dela in måttet på ”uppfinningshöjd”. Eftersom kravet måste 

                                                       
700 Den teoretiska aspekten bottnar i det samhällsekonomiskt rationella. 
701 För en historisk överblick över patenträttens uppfinningshöjd ur ett tyskt perspektiv, se 
exempelvis Beier 1985, 606 ff., för en engelskspråkig version Beier 1986, 301 ff. 
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analyseras i ljuset av patenträttens krav på uppfinningshöjd redogör jag inledningsvis 

för hur detta definierats i lagstiftning och praxis.702

7.2.2. Patenträttens uppfinningshöjd 

7.2.2.1. Förhållandet mellan definitionerna i PL och EPC 

Att en uppfinning måste ”ha uppfinningshöjd” innebär att uppfinningen måste skilja 

sig från kända lösningar. Detta är ett objektivt krav.703 Uppfinningshöjd kan 

följaktligen ses som ett mått på ”hur tekniskt svårt det var att på ansökningsdagen ta 

steget ifrån teknikens ståndpunkt till uppfinningen”.704 Patenträttens uppfinningshöjd 

kommer till uttryck i formuleringen i PL 2 § 1 mom. enligt vilken patent endast 

meddelas på en uppfinning som väsentligen skiljer sig från vad som blivit känt före 

ingivningsdagen för patentansökan. Bestämmelserna i PL skall tolkas i ljuset av EPC705

där kravet på uppfinningshöjd uttrycks i artikel 52 (1). Artikeln föreskriver att ett 

europeiskt patent meddelas på uppfinning inom alla tekniska områden om den är ny, 

har uppfinningshöjd (i engelsk översättning inventive step) och kan tillgodogöras 

industriellt. Uppfinningshöjden definieras närmare i artikel 56 EPC, som anför att en 

uppfinning skall anses ha uppfinningshöjd om den inte är näraliggande (i engelsk 

översättning not obvious) för en fackman i förhållande till teknikens ståndpunkt. 

Exempelvis Godenhielm har anfört att den här bestämmelsen är intetsägande och han 

hänvisar här till de nordiska patentkommittéernas förslag till patentlagstiftning från år 

1967. I betänkandet förespråkade man nämligen formuleringen ”inte är näraliggande i 

förhållande till vad som blivit känt före patentansökan inlämnades”, och man 

hänvisade till att liknande regler var upptagna i EEC-förslaget och i Europarådets 

lagkonvention.706 Den här språkversionen upptogs även i propositionerna till 

lagstiftning707, men texten ändrades under riksdagsbehandlingen i alla nordiska länder, 

                                                       
702 För det första hänvisas i förarbetena till patenträtten i och med att man anför att 
nyttighetsmodellskyddet är avsett för uppfinningar som inte har den uppfinningshöjd som 
förutsätts för patentskydd, se RP 232/1990, 1. För det andra har lagstiftaren uttryckligen valt en 
formulering som är uppbyggd på samma sätt som patentlagstiftningens regler om 
uppfinningshöjd.
703 Levin 2007, 285. 
704 Domeij 2007, 82. 
705 I RP 52/2005 anförs att tolkningen av europeiska patentkonventionen och den finska 
patentlagen bör vara så enhetlig som möjligt för att rättssäkerheten skall kunna tryggas. Redan 
innan Finland tillträdde EPC år 1996 förespråkade Godenhielm i litteraturen en 
konventionskonform tolkning av PL. Se Godenhielm 1990, 12; Godenhielm 1994, 38. 
706 NU 1963:6, 127. 
707 RP 1966/101, 30. 
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eftersom de delegerade för parlamentsutskotten ansåg att regeln om uppfinningshöjd 

genom formuleringen ”väsentligen skiljer sig från” får en mer tillfredsställande 

precisering. Följaktligen införde de nordiska länderna en patentlagstiftning som i 

ordalydelsen för kravet på uppfinningshöjd kom att skilja sig från Europarådets 

lagkonvention. Trots detta avsågs ingen skillnad i sak708, och i samband med att de 

materiella bestämmelserna i EPC inarbetades i den nordiska patentlagstiftningen i 

slutet av 1970-talet valde man att inte införa ordalydelsen i artiklarna 52 (1) och 56 

EPC, utan behålla den nordiska formuleringen om väsentlig åtskillnad.709 Sålunda 

konstaterar Godenhielm följande om begreppens innehåll och inbördes förhållande: 

Man kan alltså konstatera, att uttrycken ”icke näraliggande” och ”väsentligen skiljer sig från” 

avser att uttrycka kravet på uppfinningshöjd och alltså i lagtexten väl kunde ersättas med ordet 

”uppfinningshöjd” enligt mönster från art. 52 (1) EPC. Med beaktande härav förefaller art. 56 

EPC inte utsäga annat än att en patentsökt uppfinning uppfyller kravet på uppfinningshöjd om 

uppfinningshöjd föreligger. Man rör sig alltså i en cirkel och är tillbaka vid utgångspunkten: hur 

och på vilka grunder skall man avgöra om uppfinningen är näraliggande för en fackman?710

7.2.2.2. Näraliggande för en fackman 

Fackmannen nämns inte som måttstock i den finska lagtexten i samband med 

uppfinningshöjden. Man kan dock säga att implementeringen av EPC har medfört att 

fackmannakriteriet indirekt accepterats även hos oss.711 Utgångspunkten är följaktligen 

att en uppfinning uppfyller kravet på uppfinningshöjd om den inte på ansökningsdagen 

var näraliggande för en fackman. Fackmannen är den som skall skapa objektivitet. 

Domeij anför följande: 

Inom ramen för rekvisitet uppfinningshöjd försöker man överbygga skillnaden mellan den 

nödvändigtvis subjektiva problemlösningen och den eftersträvade objektiva bedömningen, 

genom en hänvisning till en genomsnittlig fackman. Fackmannen blir det subjekt som alltid 

behövs vid en bedömning av svårighetsgrader. Övergången från det subjektiva till det objektiva 

sker dock inte smärtfritt. Det som gör prövningen objektiv existerar nämligen inte i realiteten. 

Objektivitet uppnås endast till priset av att man inför en rättslig fiktion. Resultatet blir att det är 

patentgranskarnas eller patentdomarens subjektiva uppfattning om den objektive, men inte 

existerande, genomsnittlige fackmannen som avgör utgången.712

                                                       
708 NU 1963:6, 127. 
709 Se Godenhielm 1994, 76-77. 
710 Godenhielm 1994, 77.
711 Så redan Godenhielm 1994, 77.
712 Domeij 1998, 336, hänvisande till Godenhielm 1990, 129. 
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Fackmannen är närmare definierad i EPO:s riktlinjer.713 Han utgör en fiktiv, 

genomsnittlig fackman inom det aktuella teknikområdet714 och förväntas själv inte ha 

förmågan att åstadkomma uppfinningar.715 Nyberg har dock anfört att formuleringen 

”fiktiv fackman” bör undvikas, eftersom det enligt honom föreligger en viss risk för att 

man tillmäter fackmannen egenskaper som ”ingen tekniker i mänsklig skepnad 

någonsin har möjlighet att besitta”. Härigenom ”bortkopplas fackmannen som 

bedömningsgrund från verkliga och iakttagbara förhållanden, vilket sannolikt minskar 

förutsägbarheten i de patenträttsliga bedömningarna”. Nyberg förespråkar att den 

patenträttsliga fackmannen istället bör knytas till de egenskaper som är genomsnittliga 

för de tekniker som i verkligheten är verksamma inom ett visst teknologiområde.716

Vad det innebär att uppfinningen inte får vara ”näraliggande” är inte helt entydigt. 

EPO:s tolkningsriktlinjer föreskriver att begreppet näraliggande avser det som inte går 

utöver normal teknikutveckling utan blott är en klar eller logisk följd av teknikens 

ståndpunkt, exempelvis någonting som inte förutsätter utövandet av färdigheter eller 

kunskap utöver vad man kan vänta sig av en fackman på området.717 Domeij framhåller 

att detta ger ett intryck av att näraliggande avser det som är direkt uppenbart för en 

fackman – man ”minimerar vad man förväntar sig av fackmannens insats”.718

I efterhand kan det vara svårt att avgöra om en uppfinning på prioritetsdagen de facto 

var näraliggande, eftersom en lösning ofta kan verka självklar efter att den gjorts.719

Samtidigt kan det hända att prioritetsdagen ligger flera år tillbaka i tiden när 

bedömningen skall göras.720 För att underlätta värderingen har den så kallade problem-

                                                       
713 EPO Guidelines C IV 11.3. The “person skilled in the art” should be presumed to be an 
ordinary practitioner aware of what was common general knowledge in the art at the relevant 
date. He should also be presumed to have had access to everything in the “state of the art”, in 
particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the normal 
means and capacity for routine work and experimentation. If the problem prompts the person 
skilled in the art to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the 
person qualified to solve the problem. The assessment of whether the solution involves an 
inventive step must therefore be based on that specialist's knowledge and ability (see T 32/81, 
OJ 6/1982, 225). There may be instances where it is more appropriate to think in terms of a 
group of persons, e.g. a research or production team, than a single person. This may apply, for 
example, in certain advanced technologies such as computers or telephone systems and in 
highly specialized processes such as the commercial production of integrated circuits or of 
complex chemical substances. 
714 Domeij 2007, 83. 
715 Norrgård & Bruun 2007a, 700. 
716 Nyberg 2000, 65. 
717 Guidelines C IV, 11.4. 
718 Domeij 1998, 337. 
719 Godenhielm 1994, 80.
720 Rahnasto 1996, 118. 
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lösningsmetoden utarbetats i praxis.721 Den är baserad på tanken att en uppfinning kan 

ses som lösningen på ett tekniskt problem som fanns på dagen för patentansökan. 

Genom att först avgöra vad i teknikens ståndpunkt (mothåll) som hade utgjort 

utgångspunkten för en fackman när han skulle försöka åstadkomma uppfinningen, och 

därefter bestämma vilka element i uppfinningen som skiljer den från teknikens 

ståndpunkt kan man formulera problemet.722 Frågan är följaktligen vilket tekniskt 

resultat som uppnås vid utövandet av uppfinningen, vilket inte har uppnåtts genom 

lösningen i det närmaste mothållet. Problemet kan exempelvis ha varit att förbättra 

effektiviteten eller att uppnå större säkerhet.723 Vid bedömningen av om 

uppfinningshöjd föreligger bör bedömaren endast söka ledning i teknikens ståndpunkt. 

Enligt Domeij skall man vid bedömningen inte primärt studera tekniska detaljer hos en 

uppfinning och jämföra den med mothåll i teknikens ståndpunkt, utan man skall ”se till 

de praktiska användningsmöjligheter som de tekniska detaljskillnaderna ger”.724 Av 

Guidelines framgår att frågan inte är om fackmannen kunde ha åstadkommit 

uppfinningen, utan snarare om han hade gjort det, eftersom teknikens ståndpunkt 

hade lett honom till det i hopp om att lösa det objektiva tekniska problemet eller i 

förväntan om en viss förbättring eller fördel (could-would approach).725

Det är även möjligt att en kombination av flera olika mothåll kan leda till 

patentkraven.726 Godenhielm anför följande: 

När det gäller uppfinningshöjden är det – såsom redan antyddes – inte fråga om en bedömning i 

relation till vart åberopat mothåll taget för sig, utan om fackmannens förmåga att vid behov 

kombinera uppgifterna i de åberopade mothållen. Om fackmannens kombinationsförmåga leder 

till den handlingsregel som innefattas i uppfinningen, är konklusionen att uppfinningen inte 

uppfyller kravet på väsentlig skillnad (PL 2 § 1 mom.), dvs. uppfinningshöjd. Detta 

överensstämmer med nordisk praxis och har fullt stöd i vad som sägs i Guidelines […].727

Domeij konstaterar att en kombination av flera mothåll ofta endast är realistisk om det 

fanns något i teknikens ståndpunkt som pekade mot just den kombinationen.728 Att 

kombinera ett par mothåll från samma teknikområde för att nå lösningen i kraven 

                                                       
721 Metoden finns beskriven i Guidelines C IV 11.7. Se även Domeij 1998, 342; Szabo 1986, 293 
ff.
722 Se Guidelines C IV, 11.7.1 och 11.7.2. 
723 Stenvik 2006, 241. 
724 Domeij 1998, 343. 
725 Guidelines C IV, 11.7.3. Se även T 2/83, OJ 6/1984, 265. 
726 Domeij 2007, 86. 
727 Godenhielm 1994, 83.
728 Domeij 2007, 86. Se även Domeij 1998, 386 och Guidelines C IV, 11.8 (i-iii). 
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anser han att fackmannen i normala fall bör kunna klara av.729 De flesta uppfinningar 

torde även bestå av en kombination av kända lösningar kombinerade på ett nytt, sätt 

och ju fler publikationer det hade varit nödvändigt att kombinera för att åstadkomma 

uppfinningen, desto starkare blir argumentet för att uppfinningshöjd föreligger.730

Även en överföring av en känd lösning till ett nytt område kan vara en grund för 

uppfinningshöjd, om det rör sig om ett så avlägset teknikområde att det inte var 

näraliggande för fackmannen att se sig om efter lösningar inom detta område.731 Också 

identifieringen av ett nytt problem kan motivera uppfinningens uppfinningshöjd. Även 

om problemet inte kan patenteras i sig, har detta inte ansetts utgöra ett hinder för att 

tillmäta problemställningen en viss betydelse vid värderingen av huruvida 

uppfinningshöjd föreligger.732

Uppfinningshöjden kan variera för olika branscher och olika teknologiområden. I 

betänkandet till nordisk patentlagstiftning konstaterade utredningen följande: Har 

teknikens nivå under en lägre tid varit densamma inom ett visst område, så att redan 

en relativt liten förbättring kan framträda som ett markant framsteg, då kan kraven på 

uppfinningshöjd vara något lägre än på områden där teknikens utveckling är stark.733

Utredningen framförde dock att även om kravet på uppfinningshöjd kan variera inom 

olika områden får det inte vara tal om att det för vissa grupper företas sådana lättnader 

att patent meddelas på uppfinningar som saknar den kvalitet som förutsätts.734 I 

litteraturen anför Levin: 

På områden där den tekniska utvecklingen är snabb och stark, bör det antagligen ställas tämligen 

höga krav på uppfinningshöjd. Patenträtten riskerar annars att blockera utvecklingen. På mera 

stagnerade områden förefaller det ofta rimligt med en mildare bedömning.735

Följaktligen kan en märkbar förbättring av en produkt indicera uppfinningshöjd när 

man har att göra med ett redan välutvecklat område av tekniken.736

                                                       
729 Domeij 2007, 86. 
730 Guidelines C IV, 11.8. Stenvik 2006, 232. Om kombinationsuppfinningar se Godenhielm 
1983, 215 ff. 
731 Stenvik 2006, 234. 
732 Domeij 2007, 88; Stenvik 2006, 234. 
733 NU 1963:6, 126. 
734 NU 1963:6, 127. 
735 Levin 2007, 288. Så även Stenvik 2006, 227. 
736 Godenhielm 1994, 96. Godenhielm 1983, 214. 
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7.2.2.3. Övriga bedömningsgrunder 

Eftersom enbart fackmannaregeln inte ger ett tillräckligt objektivt kriterium för 

bedömningen av uppfinningshöjd737 har regeln i administrativ praxis och rättspraxis 

kompletterats med ytterligare kriterier, vilka kan benämnas ”objektiva omständigheter 

eller sekundära indicier”738 Vissa faktiska förhållanden kan alltså indikera att steget 

från känd teknik till uppfinningen är så långt att det är motiverat att bevilja patent.739

Ett kriterium kan vara att uppfinningen har en ny teknisk effekt eller att den innebär 

ett tekniskt framsteg.740 Exempelvis Godenhielm anför att ”en med uppfinningen 

vunnen ny teknisk effekt utgör den gräns, över vilken fackmannens kunnande och 

prestationsförmåga inte sträcker sig”, och han är av uppfattningen att detta är ett 

”objektivast möjligt kriterium”.741 Ny teknisk effekt leder dock inte i sig till att 

uppfinningshöjd är för handen – effekten måste ha varit oförutsebar för fackmannen.742

Enligt Guidelines skall effekten ha varit ”oväntad”.743 Är den nya effekten endast en 

följd av att det inte fanns andra alternativ och har teknikens ståndpunkt således 

fungerat som en ”enkelriktad väg”, då kan den nya tekniska effekten endast betecknas 

som en slags bonuseffekt, som inte medför uppfinningshöjd.744 Godenhielm anför att 

det kan vara särskilt motiverat att använda exempelvis ny teknisk effekt som objektivt 

kriterium i gränsfall, när det inte är alldeles klart huruvida en uppfinning uppfyller 

kravet på uppfinningshöjd: 

Med användande av enbart fackmannakriteriet – om uppfinningen är näraliggande för en 

fackman – skulle bedömningen i många fall bli osäker och en betydelsefull uppfinning lätt bli 

utan skydd. Genom hänvisning till en ny eller oväntad teknisk effekt ställs uppfinningen i 

relation till teknikens utveckling på ifrågavarande område: man frågar sig i vilken mån 

industrins intresse befrämjats genom uppfinningen.745

Han poängterar dock att registreringsmyndigheterna eller domstolen i det enskilda 

fallet bör avgöra om en uppfinning verkligen är värd skydd.746 Att notera är att även om 

tekniskt framsteg kan indikera uppfinningshöjd är det ingen förutsättning för 

                                                       
737 Exempelvis Godenhielm anför: ”fackmannakriteriet är […] en relativt osäker 
bedömningsgrund”. Se Godenhielm 1990, 15. 
738 Domeij 2007, 89. 
739 Westlander & Törnroth 1995, 289. 
740 Guidelines C IV, 11.9.2. Se även Godenhielm 1994, 87 ff.,  
741 Godenhielm 1990, 15. 
742 Godenhielm 1994, 90. 
743 Guidelines C IV, 11.9.3. 
744 Se Guidelines C IV, 11.9.3. 
745 Godenhielm 1994, 91. 
746 Godenhielm 1994, 91.
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uppfinningshöjd – även uppfinningar som ter sig som försämringar i förhållande till 

känd teknik kan ha uppfinningshöjd.747

En annan objektiv faktor som kan indikera uppfinningshöjd är exempelvis tidsfaktorn,

det vill säga hur lång tid det tog att åstadkomma uppfinningen efter offentliggörandet 

av den kända tekniken.748 Om uppfinningen löser ett problem som länge sysselsatt 

verksamma i en viss bransch eller om den i övrigt tillfredsställer ett behov som funnits 

länge, då kan detta ses som ett indicium på uppfinningshöjd.749 Själva bedömningen 

sker genom att man bestämmer den tid som gått mellan offentliggörandet av det 

mothåll som ligger närmast, det vill säga uppkomsten av problemet, och 

prioritetsdagen för patentansökan, det vill säga lösningen på problemet.750 Redan ett 

par år kan indikera uppfinningshöjd om det är fråga om ett betydelsefullt problem, 

särskilt om problemet finns på ett utvecklingsintensivt område.751 Även teknisk fördom 

kan utgöra en objektiv faktor för värderingen av uppfinningshöjden. Med teknisk 

fördom avses det faktum att det kan ha förekommit antaganden om att en viss lösning 

inte fungerar.752 Uppfinningshöjd kan även föreligga om själva problemställningen är

ny.753

Det faktum att uppfinningen är en kommersiell framgång kan i vissa situationer 

indikera uppfinningshöjd.754 Framgången kan exempelvis bero på att den tekniska 

effekt uppfinningen innefattar kan leda till lägre kostnader eller effektivare 

produktion.755 Kommersiell framgång i sig är inte ett indicium på uppfinningshöjd. 

Däremot kan ”bevis på omedelbar framgång förenat med bevis på ett behov som 

existerat under en längre tid” vara relevant, förutsatt att framgången kan härledas från 

tekniska särdrag i uppfinningen.756 Exempelvis Domeij framhåller att kommersiell 

framgång är besvärligt som indicium, eftersom det kan vara svårt att skilja mellan 

framgång som är beroende av den tekniska kvaliteten från framgång som hänger ihop 

med andra patenträttsligt ointressanta faktorer, exempelvis marknadsföring eller andra 

                                                       
747 Nyberg 2000, 60. 
748 Domeij 1998, 393 ff. 
749 Guidelines C IV, 11.9.4. Se även Godenhielm 1983, 213. 
750 Domeij 1998, 393. 
751Westlander & Törnroth 1995, 291. 
752 Domeij 2007, 89. 
753 Godenhielm 1983, 214. 
754 Guidelines C IV, 11.9.4. Godenhielm 1994, 95; Domeij 2007, 89. 
755 Rahnasto 1996, 122. 
756 Guidelines C IV, 11.9.4.
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tekniska element som, trots att de hänger ihop med den tekniska karaktären hos 

uppfinningen, inte faller under patentkraven.757

7.2.2.4. Kommentar 

Patenträttens uppfinningshöjd är en komplicerad fråga. De nordiska ländernas 

lagformulering ”väsentligen skilja sig” och den i konventionstexten använda 

definitionen, det vill säga att uppfinningen inte får vara näraliggande för en fackman, 

ger ensamma för sig inte mycken vägledning, och bedömningen av huruvida en 

uppfinning de facto uppfyller den här förutsättningen för patentskydd görs från fall till 

fall. I rättspraxis och genom administrativa beslut har vissa principer och riktlinjer 

utkristalliserats, vilka även präglas av samhällsekonomiska avvägningar. 

Den i den finska lagtexten använda formuleringen, att en uppfinning väsentligen skall 

skilja sig från det som var känt på ansökningsdagen, kan tyckas tyda på att 

uppfinningshöjden kan indelas i olika grader. Detta antagande finner delvis stöd i vad 

som sägs i det samnordiska betänkandet till nordisk patentlagstiftning om att 

utvecklingen kan ske i en gradvis övergång från en obetydlig fackmässig 

(hantverksmässig) ändring eller förbättring av konstruktionsmässig karaktär till en 

betydelsefull pionjäruppfinning.758 När man dock i praktiken skall bedöma om en 

uppfinning har uppfinningshöjd genom att avgöra om uppfinningen på prioritetsdagen 

var näraliggande för en fackman, kan man argumentera för att uppfinningshöjden inte

kan delas in i olika grader. Exempelvis Nyberg framhåller följande: 

För egen del har jag reservationer mot att använda avstånd till teknikens ståndpunkt som ett 

mått på uppfinningshöjd. Risken att hamna fel är inte försumbar. Uppfinningshöjd kan föreligga 

oavsett om det råder ett stort eller litet tekniskt avstånd mellan uppfinningen och teknikens 

ståndpunkt. Det centrala är i stället vilken skillnad i kunskap som föreligger mellan 

uppfinningen och teknikens ståndpunkt. Det kan mycket väl vara näraliggande för en fackman 

att förändra ett föremål i teknikens ståndpunkt så att stora tekniska skillnader uppnås, medan 

andra förändringar som endast ger små tekniska skillnader kanske inte alls är näraliggande.759

Det relevanta är således inte om uppfinningen skiljer sig mycket eller litet från vad som 

var känt – frågan som skall besvaras är om fackmannen beaktande sina kunskaper och 

                                                       
757 Domeij 1998, 395-396. 
758 NU 1963:6, 127. 
759 Nyberg 2000, 62.
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sin kombinationsförmåga hade åstadkommit uppfinningen om han haft orsak till det. 

Följaktligen kan man anföra att uppfinningshöjden är ett kvalitativt kriterium.760

7.2.3. Ansatser att definiera skillnadskravet för mindre uppfinningar 

7.2.3.1. Skillnadskravet i Finland 

NML 2 § 1 mom. föreskriver att en uppfinning för att erhålla nyttighetsmodellskydd 

skall vara ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för ansökan om 

nyttighetsmodellrätt och dessutom tydligt skilja sig från detta. I förarbetena till lagen 

konstateras att man med begreppet ”tydligt skilja sig” avser att kravet på 

uppfinningshöjd skall vara lindrigare än ifråga om patent.  Med en tydlig skillnad avses 

att uppfinningen inte alldeles uppenbart kan härledas från vad som är känt sedan 

tidigare. Vidare anförs att lösningen inte får vara självklar för en genomsnittsfackman. 

Dessutom skall uppfinningen vara resultatet av självständigt skapande.761

I förarbetena använder man sig således av fackmannakriteriet för bedömningen av 

uppfinningshöjden. Skillnaden mellan RP 232/1990 och artikel 56 EPC är dock den, att 

uppfinningen för att kunna erhålla nyttighetsmodellskydd inte får vara självklar för 

fackmannen. Som konstaterat har man inom patenträtten översatt EPC:s ”not obvious”

med ”inte näraliggande”, vilket innebär att det på svenska åtminstone finns en viss 

skillnad mellan begreppen, medan den ordagranna översättningen av begreppet till 

engelska kan skapa förvirring, eftersom ”självklar” naturligt översätts med ”obvious”.

Beträffande själva fackmannen inom nyttighetsmodellrätten finns det inget som tyder 

på att han skulle skilja sig ifrån patenträttens fackman. Oesch & Pihlajamaa har 

visserligen framfört att man kunde sätta kravet på fackmannen lägre för 

nyttighetsmodeller.762 Att försöka skapa ett skilt fackmannabegrepp inom 

nyttighetsmodellrätten är dock knappast önskvärt. 

I och med att definitionen av tydlig åtskillnad är otydlig måste ledning sökas i praxis. 

Eftersom en nyttighetsmodellansökan inte är föremål för en förhandsprövning 

motsvarande en patenterbarhetsprövning, tar registreringsmyndigheterna ställning till 

huruvida den uppfinning en registrering avser uppfyller skillnadskravet vid 

                                                       
760 Se även Rahnasto 1996, 168. 
761 RP 232/1990, 7.
762 Oesch & Pihlajamaa 2008, 385. ” Voitaneen sanoa, että jos patenttioikeudessa keksinnön 
mahdollista itsestäänselvyyttä tarkastellaan kyseisen alan asiantuntijan silmin, riittänee 
hyödyllisyysmallioikeudessa vertauskohteeksi alan ammattimies.” 
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behandlingen av ett yrkande om ogiltigförklaring. Ändring i PRS:s beslut kan sökas vid 

PRS:s besvärsnämnd och i sista hand i HFD. 

Besvärsnämnden. I sitt beslut 8.12.1995 (39/U/95) ändrade besvärsnämnden PRS:s 

beslut och förklarade registrering nr 1317 med benämningen ”plåtbalk” ogiltig med 

motiveringen att den balk registreringen avsåg inte skilde sig tydligt från vad som var 

känt i mothållet. Tidigare hade PRS förklarat registreringen delvis ogiltig och 

registrerat ett nytt skyddskrav. I sitt beslut 15.12.1995 (53/U/95) ändrade 

besvärsnämnden PRS:s beslut och förklarade registrering nr 1303 med benämningen 

”ställning för vinflaskor” ogiltig, eftersom uppfinningens grundidé var känd genom 

tidskriften The Wine Enthusiast och registreringen inte skilde sig tydligt från denna. I 

sitt beslut 29.5.1996 (174/U/95) ändrade besvärsnämnden PRS:s beslut och förklarade 

registrering nr 1606 med benämningen ”inkopplingsanordning för samtal” ogiltig, med 

motiveringen att uppfinningen var känd genom det åberopade mothållet. 

I sitt beslut 26.9.1996 (63/U/96) förkastade besvärsnämnden i likhet med PRS ett 

yrkande om ogiltigförklaring för registrering nr 932 av ett musunderlag. 

Besvärsnämnden ansåg att användningen av en i sig känd fästanordning i samband 

med ifrågavarande musunderlag inte var en självklar lösning för en fackman. 

Följaktligen skilde sig musunderlaget tydligt från det underlag motparten åberopade 

som mothåll. 

I sitt beslut 30.10.1998 (50/U/98) ändrade besvärsnämnden PRS:s beslut och 

förklarade registrering nr 3085 med benämningen ”tilluftsdon” ogiltig. PRS hade 

förklarat registreringen delvis ogiltig, men enligt myndigheterna skilde sig 

uppfinningen från tidigare kända lösningar genom att den från hålraden utåtblåsande 

tilluftssektorn alltid var mindre än 60 grader. Ingenstans i mothållet framgick att 

sektorvinken kunde vara mindre än 60 grader. Besvärsnämnden konstaterade å sin 

sida att det för uppfinningen var kännetecknande att den från hålraden utåtblåsande 

tilluftssektorn alltid var mindre än 60 grader och att det vid kåpans ända fanns en i sig 

känd hålighet för mätning av tryck. Enligt besvärsnämnden var motsvarande 

anordningar med vinklar 0-300 grader kända, och följaktligen måste den uppfinning 

nyttighetsmodellansökan avsåg anses vara självklar för en fackman. 

I sitt beslut 17.10.2001 (2001/U072) förkastade besvärsnämnden i likhet med PRS ett 

yrkande om ogiltigförklaring av registrering nr 1851 med benämningen ”sugvagn”. 

Skyddskravet hade följande ordalydelse: 
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Sugvagn för uppsamling av torr, lös torv från en mosses yta, till vilken sugvagn har en 

torvbehållare, en fläkt med tillhörande evakueringskanaler för åstadkommande av ett undertryck 

i torvbehållaren samt sugmunstycken, i närheten av torvmossens yta, från vilka till 

torvbehållaren leder sugkanaler, kännetecknad därav, att såsom en förlängning på 

evakueringskanalen finns en dämpare för torvdamm, vilken utgörs av ett i sin nedre ända 

öppetvarande cylinderlikt utrymme, mot vars mantels inneryta evakueringskanalens strömning 

är tangentiellt riktad. 

Besvärsnämnden konstaterade att lösningarna i mothållet inte innefattade en i sin 

nedre ända öppen cylinderlik strömningsdämpare, utan att evakueringskanalen istället 

blev rak eller ändrades till ett cirkelformigt fogmunstycke, varifrån evakueringsluften 

var riktad mot sugområdet. Med en sådan konstruktion ökade evakueringsluftens 

hastighet istället för att dämpas. Besvärsnämnden konstaterade att funktionen 

följaktligen var den motsatta och därför var det fråga om tydlig åtskillnad.

Högsta Förvaltningsdomstolen. I sitt avgörande 19.4.1995 (326/4/94) ändrade HFD 

inte besvärsnämndens beslut. PRS hade ogiltigförklarat registrering nr 308 av en 

fästplatta, med motiveringen att det faktum att man kan förse ett kamståls grundbult 

med en bottenkon hade blivit känt i ett tidigare patent och i en broschyr. PRS 

konstaterade att den lösning skyddskraven avsåg tydligt framgick av mothållet.

Besvärsnämnden ändrade inte PRS:s beslut utan konstaterade att den fästplatta som 

avsågs i skyddskraven var känd. 

I sitt avgörande 12.5.1995 (3635/4/94) tog HFD ställning till registrering nr 382 av en 

elektrisk ugn. PRS hade förkastat ett yrkande om ogiltigförklaring med motiveringen 

att det ingenstans i mothållet framgick att de klockor som här åberopades 

automatiskt skulle sätta igång ugnen efter en viss, på förhand bestämd, tidsperiod 

utan uppvärmning, så som framgick av nyttighetsmodellregistreringen. Dessutom 

var ugnarna i motpartens lösningar åtminstone en viss tid utan uppvärmning, medan 

åtminstone en del av värmemotstånden i de ugnar nyttighetsmodellregistreringen

avsåg höll den värmeackumulerande massan vid önskad temperatur. Besvärsnämnden 

fastställde PRS:s beslut. Besvärsnämnden konstaterade att det mothåll som åberopades 

av motparten kunde anses utgöra teknikens ståndpunkt. Som känd kunde följaktligen 

anses en sådan ugn, som hade en värmeisolerande yttre mantel, elektriska motstånd 

placerade i stenutrymmet för att värma upp den värmeackumulerande massan och 

upprätthålla den önskade temperaturen och av temperaturen beroende strömställare 

för ledning av elektrisk ström till de elektriska motstånden. Av mothållet kunde inte 

nyttighetsmodellens särdrag anses vara kända. HFD ansåg att den uppfinning 
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ansökan avsåg ”uppfyllde de krav på uppfinningshöjd som NML förutsätter”. Däremot 

konstaterade domstolen att skyddskravet i förhållande till beskrivningen var så brett 

formulerat att det kunde komma att omfatta även en styrningsanordning som skiljer sig 

från uppfinningen i ansökan. Av denna orsak återförvisade HFD ärendet till PRS för ny 

behandling ifråga om skyddskraven. 

I sitt avgörande 19.9.1997 (3294/4/95) tog HFD ställning till registrering nr 797 med 

benämningen ”förbättrat spånutrymme vid ett styckat rundsågsblad”. Motpartens 

yrkande om ogiltigförklaring förkastades av såväl PRS som besvärsnämnden. 

Besvärsnämnden anförde att det inte framlagts något stöd för att man skulle kunna 

anse att de ifrågavarande betten eller tandstommen hade kommit till allmänhetens 

kännedom. Efter att rättighetshavaren dock som en följd av en ny utredning och nytt 

mothåll begränsat sitt skyddskrav, ansåg HFD att uppfinningen inte tydligt skilde sig 

från vad som blivit känt i de åberopade publikationerna. 

I sitt avgörande 27.3.2003 (69/3/02 och 86/3/02) ändrade HFD inte 

besvärsnämndens beslut om registrering nr 2384 med benämningen 

”försäljningsförpackning för kött”. Enligt skyddskraven var förpackningen 

kännetecknad av att den ”omfattar djupfrysta separata spånformiga livsmedelselement, 

som är till tjockleken lämpligast 2 - 5 mm och vilkas tvärsnittyta är 10 - 40 cm2”. PRH 

ansåg det inte vara bevisat att uppfinningen var känd. HFD konstaterade däremot i 

likhet med besvärsnämnden att det enda som skilde registreringen från mothållet var 

tvärsnittytan, och att det var uppenbart för en fackman att man kunde välja den 

tvärsnittytan för den här typen av livsmedel. 

I sitt avgörande 11.9.2003 (847/3/02) avslog HFD rättighetshavarens besvär och 

ändrade inte besvärsnämndens beslut. PRS hade förkastat ett yrkande om 

ogiltigförklaring av registrering nr 3369 med benämningen ”vindkraftverksblad som 

uppvärms med hjälp av ett kolfiberskikt”. Besvärsnämnden konstaterade däremot att 

lösningen beaktande mothållet var alldeles uppenbar i förhållande till känd teknik och 

återförvisade ärendet till PRS. Rättighetshavaren lämnade in ändrade skyddskrav men 

HFD fastslog att inte heller dessa skilde sig från det som besvärsnämnden konstaterat 

utgöra känd teknik. I fallet HFD 2006:3679 konstaterade domstolen att det tekniska 

utföringssättet var en självklar lösning för en fackman inom området och att 

uppfinningen följaktligen inte skilde sig tydligt från vad som var känt. 
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I sitt avgörande 18.4.2007 ändrade HFD besvärsnämndens beslut ifråga om 

registrering nr 6562 av en ”tilläggsanordning för förbränning av pelletar”. Både PRS 

och besvärsnämnden ansåg att uppfinningen inte var ny i förhållande till mothållet. 

HFD konstaterade däremot att den lösning som beskrevs i det underordnade 

skyddskrav 1 medförde en effektiv förbränning av pelletar och att den här lösningen 

inte framgick av de åberopade mothållen.

Vilka slutsatser kan man då dra om det finska skillnadskravet i praxis? På basis av 

ovanstående fall är det svårt att dra några generella slutsatser om hur myndigheterna 

och domstolen går tillväga vid bedömningen av skillnadskravets innebörd. Man kan 

notera att varken PRS, besvärsnämnden eller HFD direkt har tagit ställning till 

skillnadskravet i förhållande till patenträttens uppfinningshöjd. Detta är beklagligt. I 

flera fall där ett yrkande om ogiltigförklaring vunnit bifall, har PRS och 

besvärsnämnden endast uttalat att innehållet i registreringen inte skiljer sig från 

mothållet och att lösningen därför är självklar för en fackman. I de fall där yrkanden 

om ogiltigförklaring har förkastats har orsaken angetts vara att uppfinningen inte varit 

densamma som i det åberopade mothållet. Resonemanget verkar vara följande: Om 

uppfinningen inte skiljer sig från mothållet är den självklar för en fackman. Om 

uppfinningen skiljer sig från mothållet anses skillnadskravet vara uppfyllt. 

Uppmärksamhet har däremot inte nämnvärt fästs vid om fackmannen med ledning av 

mothållet hade kunnat åstadkomma uppfinningen. Besvärsnämndens beslut 26.9.1996 

ter sig däremot rätt intressant. Här uttalade besvärsnämnden att en känd lösning 

(fästanordning) i kombination med ett annat element inte var en självklar lösning för 

en fackman. Fackmannen förväntades inte kunna överföra en lösning från ett 

teknologiområde till ett annat. Inom patenträtten anses fackmannen däremot i regel 

vara kapabel till detta. Handlar det däremot om en kombination av flera mothåll måste 

det finnas något i teknikens ståndpunkt som pekar mot just den kombinationen för att 

uppfinningen skall vara näraliggande.763 Det faktum att flera dokument kombineras 

med teknikens ståndpunkt kan vara ett tecken på att uppfinningen har patenträttslig 

uppfinningshöjd.764 Här kan man eventuellt utläsa ett försök till en gränsdragning i 

bedömningen av nyttighetsmodellrättslig åtskillnad å ena sidan och patenträttslig 

uppfinningshöjd å andra sidan. 

                                                       
763 Domeij 2007, 86. 
764 Guidelines C IV, 11.8. 
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7.2.3.2. Skillnadskravet i Tyskland 

Eftersom Tyskland har en lång Gebrauchsmuster-tradition kan det ge ett mervärde att 

närmare studera tyska ansatser att dela in den grad av uppfinningshöjd som krävs för 

ett tyskt Gebrauchsmuster. Frågan om vilket mått av uppfinningsrikedom som 

förutsätts och bör förutsättas för ett tyskt Gebrauchsmuster samt hur en sådan 

skyddsförutsättning skall komma till uttryck vid en bedömning har diskuterats nästan 

lika länge som den tyska lagen varit ikraft. Att notera är att den ursprungliga lagen från 

år 1891 endast föreskrev ett krav på nyhet: Gebrauchsmuster-skydd kunde erhållas för 

modeller för arbetsredskap eller nyttoföremål eller delar därav, såvitt de genom en ny 

utformning, uppställning eller anordning skulle tjäna ett visst arbets- eller 

användningsändamål (§ 1 Abs. 1 GebrMG 1891). Efter lagens ikraftträdande anfördes 

dock i litteraturen att nyhetskravet trots allt innefattade ett visst mått av 

uppfinningsrikedom765, något som sedermera fastslogs i rättspraxis.766 Trots att 

bedömningen av den Gebrauchsmuster-rättsliga ”uppfinningshöjden” uppfattades som 

en komplicerad fråga medförde revisionen av lagstiftningen år 1936 inga ändringar 

eller förtydliganden av denna.767 I ett avgörande år 1956 fastslog BGH att 

uppfinningshöjd förutsätts men att uppfinningshöjden för ett Gebrauchsmuster skall 

vara lägre än uppfinningshöjden för patent.768 År 1985 gjorde den tyska lagberedningen 

slutligen det medvetna valet att formulera Gebrauchsmuster-rättens 

skyddsförutsättning med orden erfinderischer Schritt till skillnad från patenträttens 

erfinderische Tätigkeit. Begreppsvalet skulle för det första klargöra att man även för 

Gebrauchsmuster förutsatte en viss uppfinningskvalitet, för det andra – vilket man 

klart uttalade – att skyddet trots allt förutsatte ett mindre mått (ein geringeres Mass)

av uppfinningshöjd än ett patent.769 Lagstiftningen kom dock inte att innehålla någon 

definition av uppfinningshöjden motsvarande patenträttens § 4 och artikel 56 EPC – i 

lagmotiven konstaterades dock att en uppfinning inte får basera sig på rent 

hantverksmässigt kunnande, och att man härmed kan utesluta uppfinningar som inte 

åtminstone i någon mån berikar tekniken.770

                                                       
765 Exempelvis Kohler 1894, 135. Se även Kraßer 1991, 630 ff. 
766 Goebel 1991, 630-631. För en detaljerad presentation av utvecklingen av kravet på en viss 
”uppfinningsrikedom” efter lagens ikraftträdande se Goebel 2005, 29 ff. 
767 Goebel 2005, 50. 
768 GRUR 1957, 271 – Unfall-Verhütungsschuh.
769 BT-Ds. 10/3903, 17-18. 
770 BT-Ds. 10/3903, 17-18. 
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Efter lagens ikraftträdande har tysk rättspraxis upprepade gånger strävat efter att 

sprida ljus över förhållandet mellan erfinderische Tätigkeit och erfinderischer Schritt.

I fallet Leitungskanal771 fastslog BPatG att om en fackman ingående måste befatta sig 

med de tekniska faktorerna för att åstadkomma uppfinningen kan uppfinningen 

uppfylla kravet på erfinderischer Schritt, även om den för övrigt är näraliggande för 

en fackman.772 I fallet Innerer Hohlraum773 preciserade BPatG detta genom att 

konstatera att åtgärder som hör till hantverksmässigt kunnande hos fackmannen 

däremot inte sträcker sig utanför ramarna för yrkesmässigt rutinarbete och sålunda 

inte kan anses uppfylla kravet på erfinderischer Schritt.774 Den här benämningen 

”hantverksmässigt kunnande“ användes som konstaterat även av lagberedningen.775 I 

fallet Materialstreifenpackung776 konstaterade BPatG att en uppfinning kan erhålla 

Gebrauchsmuster-skydd i enlighet med § 1 GebrMG även om den är näraliggande för 

en fackman beaktande teknikens ståndpunkt och därigenom inte uppfyller kravet på 

erfinderische Tätigkeit så som det definieras i § 4 PatG, om den trots allt utgör en 

uppfinning som ligger på en nivå över endast fackmannamässiga rutinförsök. Enligt 

domstolen kunde näraliggande skyddas under förutsättning att 

genomsnittsfackmannen inte utan närmare information kan åstadkomma 

uppfinningen på basis av sina allmänna fackkunskaper och under rutinmässigt 

beaktande av teknikens ståndpunkt.777 Det har framförts att den här tolkningen i 

praxis visat sig vara användbar.778 I fallet Schlagwerkzeug779 konstaterade BPatG 

följande: Fastställandet att ett föremål saknar patenträttslig uppfinningshöjd är inte 

samtidigt ett uttalande om Gebrauchsmuster-rättslig uppfinningshöjd. Även om 

patenträttslig uppfinningshöjd saknas kan skyddsföremålet ha den för 

Gebrauchsmuster-skydd relevanta uppfinningshöjden. Följaktligen saknar inte varje 

                                                       
771 BPatG Mitt. 2002, 46 – Leitungskanal.
772 Ist die unter Gebrauchsmusterschutz gestellte Lösung für den Fachmann zwar nahegelegten, 
muss er sich aber, um sie aufzufinden, eingehend mit den technischen Gegebenheiten 
auseinanderzusetzen, so kann die Annahme eines erfinderischen Schrittes zu bejahen sein. 
773 BPatG Mitt. 2002, 46 – Innerer Hohlraum.
774 Maßnahmen, die zum handwerklichen Können des Fachmanns gehören, übersteigen nicht 
den Rahmen fachlicher Routine und können deshalb nicht die Aufnahme eines erfinderischen 
Schritts begründen. 
775 BT-Ds. 10/3903, 17-18. 
776 BPatG GRUR 2004, 852 – Materialstreifenpackung, domslut punkt 1. 
777 Eine Erfindung kann auch dann als Gebrauchsmuster schutzfähig sein, wenn sie nicht auf 
einer „erfinderischen Tätigkeit“ beruht, also für den Fachmann aus dem Stand der Technik nahe 
gelegt ist; vielmehr kann sie in diesem Fall trotzdem auf einem „erfinderischen Schritt“ beruhen, 
nämlich dann, wenn sie der Fachmann nicht bereits auf der Grundlage seines allgemeinen 
Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Stands der Technik ohne weiteres 
finden kann. 
778 Se Michaelis 2004, 665. Michaelis hänvisar till ett föredrag av Goebel.
779 BPatG GRUR 2006, 489 – Schlagwerkzeug.
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prestation som kan förväntas av en fackman för att förbättra kända lösningar 

Gebrauchsmuster-rättslig uppfinningshöjd. Kan man inte utan vidare förvänta sig en 

viss problemlösning av en fackman utan endast tilltro honom att åstadkomma 

lösningen ”vid intensiv eftertanke” som går utöver hans fackliga rutin (wenn er über 

seine bloße fachliche Routine hinausgehend intensivere Überlegungen anstellt), så 

uppfylls kravet på erfinderischer Schritt. BPatG-rättspraxis har sålunda upprepade 

gånger fastslagit att uppfinningar kan vara föremål för Gebrauchsmuster-skydd även

om de är näraliggande för en fackman samt försökt definiera förutsättningarna för 

detta.

I litteraturen har Beckmann780 försökt definiera skillnaden mellan Gebrauchsmuster-

rättens erfinderischer Schritt och patenträttens erfinderische Tätigkeit genom att 

använda sig av tidsaspekten. Han hävdar att en gräns för fackmannen att avgöra om en 

uppfinning är näraliggande, det vill säga en gräns mellan att lyckas och inte lyckas, inte 

nödvändigtvis så enkelt kan dras. Formuleringen ”inte lyckas” innefattar nämligen 

enligt honom outtalat ett begränsat antagande om hur mycket tid och energi 

genomsnittsfackmannen kan investera i sina försök. I enlighet därmed beviljas han 

även endast några rutinförsök för att åstadkomma uppfinningen. Utan en sådan 

begränsning och med en valfri tidskontingent torde enligt honom nästan varje 

uppfinning som kan skyddas med patent eller Gebrauchsmuster vara genomförbar för 

en fackman781. Han ser därför tidsaspekten som en avgörande faktor för skillnaden 

mellan patent och Gebrauchsmuster.782 Tidsaspekten skulle enligt honom även vara 

överensstämmande med tanken att Gebrauchsmuster-skydd är ämnat för små, 

”snabba” uppfinningar.783

Under senare år har Goebel, som under flera år varit verksam som domare vid BPatG, 

ingående befattat sig med Gebrauchsmuster-rättens skillnadskrav.784 Goebel har 

visserligen anslutit sig till uppfattningen att patenträttens uppfinningshöjdskriterium 

”inte näraliggande” är kvalitativt och inte kvantitativt, men han anför att situationen 

                                                       
780 Beckmann 1997, 513 ff. Beckmanns inlägg är en reaktion på en artikel av Breuer, se kapitel 
7.2.4.2: Breuer 1997, 11 ff. 
781 Beckmann 1997, 514. 
782 „Lässt man obige Überlegungen zum Zeitfaktor bei der ‚Möglichkeit’ einer Erfindung gelten, 
so ist in Fortsetzung der Analyse Breuers doch eine ’weiche Stelle’ in der Definition des 
Naheliegens vorhanden, an der die geringere Erfindungshöhe des Gebrauchsmusters einhaken 
kann. Dem Durchschnittsfachmann wäre demnach für eine Gebrauchsmusterfähige Erfindung 
weniger Zeit und Muße zuzugestehen als für eine Patentfähige.“ 
783 Beckmann 1997, 514.
784 Se Goebel 2005; Goebel 2008, 301 ff. 
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när någonting konstateras vara näraliggande kan innebära flera olika scenarier.785

Vid en undre gräns finns de fall där lösningen visserligen inte var känd beträffande alla

element (alltså inte ny), men där lösningen ”var iögonenfallande” för en 

genomsnittsfackman (ihm ins Auge sprang). Vid den andra ytterligheten handlar det 

om fall där fackmannen inte genom att uppmärksamt befatta sig med teknikens 

ståndpunkt, utan endast med avsevärd svårighet och med insats av ”hela sin 

fackmannaförmåga” (unter Einsatz aller Kräfte seines Fachkönnens) kunnat skönja 

och uppmärksamma de faktorer som ledde till lösningen (Lösungshinweise).786 Enligt 

Goebel kan fackmannens möjligheter att åstadkomma en uppfinning ligga någonstans 

mellan dessa gränser och han konstaterar med hänvisning till rättspraxis att 

Gebrauchsmuster-rättslig uppfinningshöjd har ansetts kunna vara för handen när 

näraliggande rör sig närmare den övre gränsen. Något som är alldeles uppenbart (Auf

der Hand Liegend) eller så näraliggande att det kan inordnas i det lägre området för 

näraliggande har däremot inte ansetts kunna erhålla skydd.787

Goebel anför följaktligen att uppfinningshöjden kan delas in i en skala, där den 

patenträttsliga uppfinningshöjden ligger högst upp. Den Gebrauchsmuster-rättsliga 

uppfinningshöjden skall inte mätas i helt egna kategorier, utan den skall endast vara 

”lägre beräknad”, det vill säga inte helt uppfylla patenträttens uppfinningshöjd.788 Som 

måttstock för när en uppfinning trots allt uppvisar Gebrauchsmuster-rättslig 

uppfinningshöjd använder Goebel fackmannens insats. Uppfinningshöjden har således 

inte att göra med att lösningen skulle gå utöver en genomsnittlig fackmans kunskap. 

Tvärtom kan man enligt Goebel i princip förvänta sig av en fackman att han lyckas 

åstadkomma uppfinningar med Gebrauchsmuster-rättslig uppfinningshöjd – såvida 

teknikens ståndpunkt ger uppslag till detta. Tvärtemot detta kan man inte förvänta sig 

att en fackman lyckas åstadkomma uppfinningar med patenträttslig uppfinningshöjd, 

eftersom det i teknikens ståndpunkt inte finns någonting som skulle leda till 

uppfinningarna. Eftersom den Gebrauchsmuster-rättsliga uppfinningshöjden 

följaktligen inte har att göra med större eller mindre kunskap från fackmannens sida, 

kan man enligt Goebel endast mäta uppfinningshöjden i ett visst mått av 

ansträngning från fackmannens sida för att lösa ett visst problem. Goebel anser dock 

att även det här måttet är kvalitativt och inte kvantitativt samt att det är objektivt – det 

                                                       
785 Goebel 2005, 101. 
786 Goebel 2005, 101-102. 
787 Goebel 2005, 103. 
788 Goebel 2005, 110.
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handlar om vad man objektivt utan vidare kunde förvänta sig av fackmannen, inte om 

vilka konkreta subjektiva ansträngningar som föregick uppfinningen.789

Att notera är dock att BGH i ett relativt aktuellt avgörande uttalat sig kritiskt till att 

genom Gebrauchsmuster skydda sådana uppfinningar som är näraliggande för en 

fackman. I Demonstrationsschrank motiverade BGH en skärpning av skillnadskravet 

med att skyddsverkningarna för ett patent enligt §§ 9 och 10 PatG är desamma som för 

ett Gebrauchsmuster enligt §§ 11 och 12a GebrMG. Domstolen konstaterade att även 

om ett Gebrauchsmuster skiljer sig från ett patent genom att Gebrauchsmuster-skydd 

inte är tillgängligt för alla uppfinningar som kan erhålla patentskydd, och genom att det 

område som enligt § 3 Abs. 1 GebrMG skall anses höra till teknikens ståndpunkt är 

begränsat i förhållande till teknikens ståndpunkt för en patentansökan, är ett 

Gebrauchsmuster inte en ”mindre rättighet” än ett patent om man bortser från 

skyddets kortare skyddstid. Domstolen fastslog att kriteriet på erfinderischer Schritt

precis som kriteriet på erfinderische Tätigkeit är kvalitativt, inte kvantitativt, vilket den 

ofta använda formuleringen om att Gebrauchsmuster-rätten skulle innehålla ett lägre 

mått av uppfinningshöjd vill göra gällande. Ett sådant ”mått” på en uppfinningsrik 

prestation existerar nämligen inte enligt domstolen. Dessutom skiljer sig 

värderingskriterierna för patent och Gebrauchsmuster endast marginellt. Antagandet 

att Gebrauchsmuster-skydd skulle beviljas för en ”mindre” uppfinningsrik prestation – 

för något som rent av var näraliggande – ansåg domstolen utgöra ett systembrott. Detta 

skulle leda till att Gebrauchsmuster-systemet utnyttjades som ett slags förvaringsplats 

för sådant som enligt patenträtten inte skall kunna skyddas. Något sådant ville 

domstolen inte bli delaktig i. Därför tog BGH avstånd från den praxis som utvecklats 

inom BPatG enligt vilken näraliggande kunde erhålla Gebrauchsmuster-skydd.790 I och 

med BGH-avgörandet har frågan om det ändamålsenliga med ett Gebrauchsmuster-

skydd med ett skillnadskrav som ligger under patenträttens uppfinningshöjd åter 

aktualiserats i Tyskland. 

                                                       
789 Goebel 2005, 111. 
790 Exempelvis BPatG GRUR 2004, 852 – Materialstreifenpackung.



239

7.2.3.3. Skillnadskravet i Danmark 

Danmark har i sin lagstiftning använt sig av samma formulering som Finland: enligt 

BML § 5 Stk. 1 skall frembringelsen tydligt skilja sig från det som var känt. I 

anmärkningarna till lagförslaget konstateras att det rör sig om ett mindre tekniskt 

framsteg än för patent samtidigt som det dock krävs ett visst avstånd till lösningar 

som är helt näraliggande för en fackman. Ändringar i förhållande till teknikens 

ståndpunkt skall inte kunna leda till registrering om de saknar betydelse för den 

tekniska lösningen av problemet.791 I litteraturen anför Roth & Holm Svendsen att det 

förutsätts ett visst teknologiskt framsteg för att frembringelsehøjd skall föreligga.792

Koktvedgaard har närmare studerat hur skillnadskravet definierats i praxis, och han 

konstaterar att det i vissa fall synes rätt anspråkslöst och i andra fall närmar sig 

patenträttens krav på uppfinningshöjd793. I fallet U 1999/1070 SH konstaterade 

domstolen exempelvis att det mellan det skyddade föremålet och mothållet förelåg 

vissa likheter men även vissa skillnader. Domstolen fann dock att konstruktionen var 

en för en fackman näraliggande lösning. Koktvedgaard anför att detta indikerar en viss, 

inte helt ringa, stränghet i bedömningen.794 Motsvarande stränghet finner han i ett 

antal avgöranden av besvärsnämnden, ankenaevnet. Exempelvis i avgörandet B 2/94 

av 17.3.1996 kunde rättighetshavaren påvisa kommersiell framgång i form av 

försäljning av 150 000 exemplar i USA. Besvärsnämnden konstaterade att detta inte är 

bevis för patenträttslig uppfinningshöjd och följaktligen inte heller på tydlig åtskillnad i 

brugsmodel-rätten.795 Schovsbo & Rosenmeier konstaterar att försäljningsframgången 

visserligen inte i sig själv är något bevis på tydlig åtskillnad men att det dock indikerar 

en viss nyhet.796 I sitt avgörande B1/97 av 29.1.2001 konstaterade ankenævnet att den i 

brugsmodel-ansökan beskrivna kombinationen av de drag som var kända från tidigare 

inte kunde leda till en frembringelse som tydligt skilde sig från vad som var känt.797

                                                       
791 Se anmärkning till § 5 Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
792 Roth & Holm Svendsen 1993, 243. 
793 Koktvedgaard 1999, 259. 
794 Se Koktvedgaard 2001, 63. 
795 Koktvedgaard 2001, 63; även Schovsbo & Rosenmeier 2008, 332. 
796 Schovsbo & Rosenmeier 2008, 332. 
797 AN 1997 00923 (B 1/97). 
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7.2.3.4. Skillnadskravet i EG-bruksmodelldiskussionen 

I Max-Planck-utkastet798 till ett bruksmönsterskydd för gemenskapen förespråkade 

arbetsgruppen en helt ny metod för värderingen av ”uppfinningshöjden”. Istället för att 

åtskilja patenträttens och EG-bruksmodellrättens uppfinningshöjd endast genom att 

använda olika termer, ville man införa ett nytt kriterium: skydd skulle kunna erhållas 

för uppfinningar som har patenträttslig uppfinningshöjd (inventive step) eller medför 

en fördel av praktisk betydelse (advantage of practical significance).799 Man

poängterade att man härmed ville bibehålla den begreppsmässiga närheten till 

patenträtten. Samtidigt strävade man efter att skapa en graduell avgränsning till patent 

genom vilken man ville göra systemet attraktivare.800 Arbetsgruppen ansåg att ett EG-

bruksmodellskydd borde beviljas om en innovation antingen är ett resultat av speciell 

kreativitet eller om den uppvisar en teknisk eller ekonomisk fördel. Genom den här 

lösningen försökte man återuppliva den tidigare tyska patenterbarhetsförutsättningen, 

enligt vilken patent erhölls om uppfinningen innefattade ett tekniskt framsteg 

(technischer Fortschritt).801 Dock skulle det beträffande Gebrauchsmuster inte – så 

som fallet var för ett tyskt patent – förutsättas att uppfinningen uppfyllde båda 

förutsättningarna, utan det skulle räcka med att den uppvisade antingen tillräcklig 

uppfinningshöjd eller en teknisk eller ekonomisk fördel. Arbetsgruppen uttalade 

härvidlag att man genom den kombinerade lösningen ville skapa en 

skyddsförutsättning som jämfört med patenträtten var lättare att uppfylla. Dessutom 

hoppades man att förutsättningen för skydd åtminstone delvis skulle vara objektivare 

än att bestämma om en uppfinning är näraliggande för en fackman.802

I kommissionens första direktivförslag803 föreskrev artikel 3 (1) att bruksmodellskydd 

meddelas på nya uppfinningar som har uppfinningshöjd och industriell 

tillämpbarhet. Uppfinningshöjden definierades närmare i artikel 6, enligt vilken en 

uppfinning skulle anses ha uppfinningshöjd om sökanden i sin ansökan klart och 

övertygande anger att uppfinningen i förhållande till teknikens ståndpunkt a) är

                                                       
798 Se Diskussionsentwurf 1994, 569 ff.
799 Kern 1994a, 635. 
800 Kern 1994b, 557. 
801 Kern 1994b, 557. Det här kriteriet bortföll i samband med harmoniseringen av patenträtten. 
802 In erster Linie werde zwar versucht, durch die kombinierte Lösung eine im Vergleich zum 
Patentrecht abgestufte und leichter erfüllbare Schutzvoraussetzung zu schaffen; zusätzlich hoffe 
aber die Arbeitsgruppe, damit die in Frage stehende Schutzvoraussetzung wenigstens teilweise 
objektiver als durch die stark ermessensabhängige Prüfung des Naheliegens einer Erfindung 
zum Stand der Technik zu bestimmen. 
803 KOM (1997) 961. 
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särskilt effektiv, till exempel är lätt att tillämpa eller använda, eller b) har en praktisk 

eller industriell fördel. I det förnyade direktivförslaget804 omformulerades artikel 6 så 

att en uppfinning ansågs ha uppfinningshöjd om den i förhållande till teknikens 

ståndpunkt inte är helt uppenbar för en fackman. I samband med ändringen 

konstaterade kommissionen att ”denna formulering, som ansluter till definitionen av 

uppfinningshöjd i konventionen om Europapatentet (artikel 56), gör det möjligt att slå 

fast att uppfinningshöjd krävs för bruksmodellskydd”. Vidare anförde kommissionen 

att ”denna uppfinningshöjd är lägre än den som krävs för patent, genom att ordet ”helt” 

införts”. Här konstaterades även att formuleringar av detta slag redan finns i vissa 

länders lagstiftning. Den förnyade artikel 6 löd: 

1. Enligt detta direktiv anses en uppfinning ha uppfinningshöjd om den för en fackman innebär 

en fördel och inte helt uppenbart följer av teknikens ståndpunkt. 

2. Med fördel i föregående stycke avses en praktisk eller teknisk fördel för användning eller 

tillverkning av den berörda produkten eller förfarandet, eller en annan fördel för användaren, till 

exempel ifråga om utbildning eller fritid. 

Man införde således fackmannen som måttstock med liknande ordalydelse som i de 

finska förarbetena; uppfinningen får inte helt uppenbart följa av teknikens ståndpunkt. 

Dessutom kan uppfinningen uppvisa en praktisk eller teknisk fördel. 

7.2.4. Om definitionsproblemen kring två nivåer 

7.2.4.1. Kritik i den finländska rättsvetenskapliga litteraturen 

På finskt håll har bland andra Godenhielm uttalat sig i skillnadskravfrågan. Något år 

efter att den finska NML trätt ikraft uttryckte han sina betänkligheter i följande 

konstaterande: 

Det förefaller som om skillnaden mellan skillnadskravet enligt patentlagen och enligt lagen om 

nyttighetsmodellrätt är så hårfin (väsentlig skillnad/tydlig skillnad) att detta kan leda till 

besvärligheter i praktiken, särskilt som uppfinningshöjden också ifråga om patenterbara 

uppfinningar bedöms med hänsyn till att uppfinningen inte är näraliggande för en fackman. (jfr 

art. 56 EPC och rättspraxis hos oss). Strängheten i bedömningen skulle möjligen ligga i det nyss 

citerade motivuttalandet använda uttrycket ”alldeles uppenbart”. Men man frågar sig var 

gränsen går mellan ”alldeles uppenbart” och ”uppenbart”. Tydligen finns inte någon sådan gräns, 

                                                       
804 KOM (1999) 309. 
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då man i propositionen av vad som anförts om bedömningen drar slutsatsen att ”lösningen inte 

får vara självklar för en fackman”.805

Godenhielm frågade sig således hur ett lindrigare, respektive strängare krav på 

uppfinningshöjd i och med de nästan identiska definitionerna skall kunna förverkligas i 

praktiken. Även Rahnasto har något år senare konstaterat att det är svårt att dra 

gränsen mellan ”väsentlig” och ”tydlig” skillnad.806

7.2.4.2. Kritik i den tyska rättsvetenskapliga litteraturen 

Även det tyska skillnadskravet har kritiserats i litteraturen och det har argumenterats 

för att det inte är möjligt att dela in uppfinningshöjden i ”lägre och högre”. Sedan 1950-

talet har bland andra Trüstedt varit en ivrig förespråkare för att patenträttens och 

Gebrauchsmuster-rättens uppfinningshöjd måste bedömas lika. Ännu år 1980 

förespråkade han en skärpning av skillnadskravet och kritiserade påståendet om att 

man skulle kunna tillskriva uppfinningshöjden olika nivåer, varvid han jämförde detta 

med ett stop öl som i avsaknaden av mått ifyllts antingen bra eller dåligt. Utan mått kan 

en värdshusvärd alltid hävda att stopet är tillräckligt fullt. Påståendet att någonting 

innehåller ett tillräckligt stort mått på uppfinningsrikedom blir enligt Trüstedt inget 

annat en formel som inte kan bevisas och därför saknar all betydelse.807 Enligt Trüstedt 

leder ett lägre krav på uppfinningshöjd till att rättssäkerheten blir lidande – en 

uppfinningshöjd motsvarande patenträttens skulle däremot ha den fördelen att de 

komplicerade beslutskriterier och den värdering av fakta som är förbundna med 

patenträtten även skulle gälla för Gebrauchsmuster-rätten.808

                                                       
805 Godenhielm1994, 79. 
806 Rahnasto 1996, 22-23. 
807 Trüstedt 1980, 881. „Es ist anscheinend eine unausrottbare Annahme, der Erfindungshöhe 
verschiedene Grade zuschreiben zu können, etwa vergleichbar einem gut oder schlecht 
eingeschenkten Maß Bier. Es fehlt, wenn man die Erfindungsqualität als solche anerkennt, jeder 
Maßstab dafür, von dieser Feststellung ein X wieder abzustreichen, um im Bilde zu bleiben, wie 
ein schlechter Wirt behaupten zu können, das Glas sei immer noch einigermaßen genügend voll. 
Die praktizierte Art ist aber erst recht ungenügend, von vornherein und stets ohne fundierte 
Begründung zu sagen, es läge ein für ein Gebrauchsmuster ausreichendes Maß an erfinderischer 
Güte vor. Das klingt dann stets wie ein Gnadenappell und ist in Wahrheit nichts als eine 
unbeweisbare und damit leere Formel. Der manchmal angeführte Vergleich mit der hohen 
Kunst einerseits und der kleinen Münze des kunsthandwerklichen Geschmacksmusters 
andererseits hat keinen weiteren Vergleichswert, als daß es auch den Begriff ‚Muster’ enthält. 
Das ist nur eine geschichtliche Reminiszenz ohne Rücksicht auf die Rechtsentwicklung in 
grundverschiedenen Sparten geschützter Rechte, also wahrlich ein ‚Muster ohne Wert’.“ 
808 Trüstedt 1980, 881. „Wenn man unterstellt, daß die Erfindungsqualität des 
Gebrauchsmusters erhalten bleiben soll, dann ergibt sich die Überlegung, ob Identität mit dem 
Erfindungsbegriff im Patentrecht anzustreben ist oder ob das Gebrauchsmuster etwas weniger 
erfinderische Tätigkeit voraussetzen soll. Die erste Alternative hat den unbestreitbaren Vorteil, 
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Även Breuer809 finner samma kriterium som inom patenträtten, det vill säga ”inte 

näraliggande” lämpligt för att fastställa om erfinderischer Schritt föreligger, och enligt 

honom bör begreppet tolkas på samma sätt som inom patenträtten. Om en 

genomsnittsfackman är i stånd att utnyttja uppfinningen med beaktande av den 

fackkunskap han innehar, då ligger uppfinningen inom området för normal 

vidareutveckling, vilket innebär att det berikande av tekniken som kunde rättfärdiga en 

belöning i form av ensamrätt saknas. Här föreligger varken erfinderischer Schritt eller 

erfinderische Tätigkeit.  Breuer hävdar att det handlar om ett kvalitativt kriterium, där 

en genomsnittsfackman antingen lyckas åstadkomma uppfinningen eller inte. Även 

detta ser Breuer som ett tecken på att inte näraliggande måste definieras lika inom 

patent- och Gebrauchsmuster-rätten. Näraliggande har enligt honom ingenting med 

avståndet till känd teknik att göra.810 I ljuset av de svårigheter som redan är 

förknippade med det kvalitativa fastställandet av inte näraliggande, undviker den här 

förståelsen av begreppet faran för att inbegripa godtyckliga överväganden, när man 

försöker differentiera mellan patent och Gebrauchsmuster vid bedömningen av 

uppfinningskvalitet.811 Breuer kan inte se hur man inom Gebrauchsmuster-rätten

skulle kunna lyckas åstadkomma en annan värdering av uppfinningskvaliteten än 

patenträttens.812

BGH:s avgörande i fallet Demonstrationsschrank välkomnades av bland andra 

Hüttermann & Storz.813 I sin kommentar till fallet understryker författarna de 

svårigheter som redan, en legaldefinition till trots, är förknippade med en bedömning 

och värdering huruvida en uppfinning uppfyller patenträttens uppfinningshöjd. 

Beträffande ansatsen av BPatG att även skydda näraliggande under förutsättning att 

genomsnittsfackmannen inte utan närmare information kan åstadkomma 

uppfinningen på basis av sina allmänna fackkunskaper och under rutinmässigt 

                                                                                                                                                                  
daß die komplizierten Entscheidungskriterien und die Beurteilung der Beweisanzeichen für und 
gegen die Anerkennung der Erfindungsqualität auch für das Gebrauchsmuster gelten. Wer für 
das Gebrauchsmuster weniger fordert, der gewinnt nicht an Rechtssicherheit, wie der 
Ausschußbericht, a.a.O., S. 31, meint, sondern genau das Gegenteil.” 
809 Breuer 1997, 11 ff. 
810 Breuer 1997, 18. 
811 „Angesichts der Schwierigkeiten, die bereits mit der qualitativen Feststellung des Nicht-
Naheliegens verbunden sind, vermeidet dieses Verständnis des Begriffes die Gefahr, willkürliche 
Erwägungen einzubeziehen, wenn eine Differenzierung bei Beurteilung der Erfindungsqualität 
zwischen Patent und Gebrauchsmuster versucht würde.” 
812 Breuer 1997, 18. „Die Vorhersehbarkeit des erzielten Ergebnisses, eine 
Einbahnstraßensituation, eine bloße Aggregation der Wirkungen bekannter Merkmale, reine 
Routine oder ein Stoffaustausch sprechen ebenso gegen einen erfinderischen Schritt wie gegen 
eine erfinderische Tätigkeit. Andererseits sind die Anhaltspunkte, die positiv auf eine 
Erfindungsqualität hinweisen, immer auch Anhaltspunkte für eine erfinderische Tätigkeit.“ 
813 Hüttermann & Storz 2006, 3178 ff. 
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beaktande av teknikens ståndpunkt, omtalar författarna att denna formulering, inte 

utan viss träffsäkerhet, bland yrkesmän kommit att benämnas ”Verblödung des 

Fachmanns” – fördummandet av fackmannen.814 Hüttermann & Storz påvisar även den 

problematik som är förbunden med skilda mått på uppfinningshöjd genom att som 

exempel använda ett fall där det parallellt med ett Gebrauchsmuster även existerar ett 

patent, och innehavaren åberopar båda två emot en förmodad intrångsgörare samtidigt 

som denna till försvar gör en invändning mot och yrkar att Gebrauchsmuster-

registreringen skall upphävas och yrkar att patentet skall förklaras ogiltigt 

(Einspruchs/Nichtigkeits- und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren). Detta kan leda 

till att patentet förklaras ogiltigt medan Gebrauchsmuster-registreringen lever vidare, 

eventuellt dock med begränsade skyddskrav. Den ”svagare” ensamrätten visar sig 

härmed vara den ”starkare” och medför innehavaren ett lika starkt skydd som den 

förlorade patentet skulle ha medfört.815

7.2.4.3. Kritik i anslutning till det europeiska bruksmodellskyddet 

I sitt yttrande till grönboken om ett EG-bruksmodellskydd förhöll sig den Ekonomiska 

och sociala kommittén negativ till ett system med ett lägre mått av uppfinningshöjd än 

patenträttens.816 Enligt kommittén underskattade grönboken, genom att föreslå ett 

mönsterskydd817 som bygger på en lägre nivå av nyskapande än vad som krävs av ett 

patent, svårigheten och komplexiteten i att definiera olika nivåer av nyskapande – detta 

i synnerhet i ljuset av en europeisk standard (artikel 56 EPC). I artikel 56 EPC fastställs 

nämligen enligt kommittén att om en innovation är en utveckling av det aktuella 

forskningsläget är det inte någon uppfinning, och om den inte är resultatet av 

forskningsläget är det en uppfinning. Kommittén hävdade att det sålunda i princip inte 

finns någon möjlighet att särskilja olika nivåer av nyskapande (punkt 5.4). Om man 

kunde få mönsterskydd enbart för ”innovativa inslag” verkade den enda praktiska 

lösningen enligt kommittén vara att acceptera samma definition på innovativa inslag 

som gäller för patent (punkt 5.4.1). Följaktligen ansåg kommittén att kommissionen 

skulle överge tanken på att införa ett krav på nyskapande som skulle vara lägre än inom 

patenträtten med argumentet att ”detta skulle skapa stor osäkerhet när det gäller 

tolkning och tillämpning, i synnerhet när det skall bli juridiskt giltigt, med negativa 

konsekvenser för alla små och medelstora företag”. Kommittén anförde även att ett 

                                                       
814 Hüttermann & Storz 2006, 3179. 
815 Hüttermann & Storz 2006, 3179-3180. 
816 Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén 1996.
817 I den svenska textversionen av yttrandet används felaktigt benämningen ”mönster”. 
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sådant krav inte skulle uppmuntra innovationer som i sig inte är nyskapande, men som 

skulle ha en praktisk eller industriell nytta (punkt 6.8). Kommittén verkar dock senare i 

sitt ställningstagande till direktivförslaget KOM (97) 691 ha ändrat linje818. Här 

konstaterade den nämligen att ”bruksmodellskydd måste uppfattas som det lämpligaste 

systemet för att skydda enklare uppfinningar” samt att ”bruksmodellskyddet är 

idealiskt för uppfinningar som inte är patenterbara och är därför ett juridiskt 

instrument som lämpar sig väl för små och medelstora företag” (punkterna 3.4.3.1 och 

5.3).

I anslutning till direktivförslaget kom även Levin med kritik. Hon påvisade det 

olämpliga i att använda det inom patenträtten etablerade begreppet uppfinningshöjd 

för någonting annat än patenträttslig uppfinningshöjd och konstaterade att risken ändå 

förefaller stor för en oönskad sammanblandning, något som enligt henne till och med 

kunde leda till en ytterligare sänkning av patenterbarhetsnivån.819 Angående kriteriet 

på en praktisk eller industriell fördel anförde Levin följande: 

Kriterierna är ytterst oprecisa och medför risk för förvirring istället för avgränsning av det 

skyddsbara området. Man kan fråga sig: särskilt effektiv eller fördelaktig för vem eller i 

förhållande till vad? Hur den ”industriella fördelen” skall skiljas från den praktiska på det 

industriella området är diffust.820

Också det svenska patentverket uttalade sig i samband med direktivförslaget kritiskt till 

möjligheterna att dela in uppfinningshöjd i två nivåer. Redan i sitt yttrande till 

grönboken821 anförde patentverket att kravet på patenträttslig uppfinningshöjd under 

de senaste åren mildrats, inte minst genom EPO-praxis, vilket innebär att räckvidden 

för det område inom vilket varken patent eller mönster kan beviljas i praktiken blir 

obetydlig.822 I sitt yttrande till KOM (97) 691 noterade patentverket att ett av de oftast 

använda argumenten för bruksmodellskydd går ut på att det skulle finnas en grupp 

”mindre” uppfinningar som inte går att skydda genom patent. Patentverket anförde 

dock att det är ”högst osäkert om det verkligen finns en lägre uppfinningshöjd än 

patentets, som fortfarande är icketrivial”. Patentverket påpekade att det för att erhålla 

ett patent förutsätts att en uppfinning inte skall vara uppenbar för en fackman, 

hänvisande till artikel 56 EPC. Ett lägre krav än detta kan enligt patentverket inte 

innebära annat än att bruksmodellskydd skall beviljas även för uppfinningar som är 

                                                       
818 Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén 1998. 
819 Levin 1998, 674. 
820 Levin 1998, 674. 
821 COM (95) 370. 
822 Yttrande från Patent- och registreringsverket 1995, 2. 
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uppenbara för en fackman. I yttrandet konstaterade man att det är en spridd 

uppfattning att det behövs stora uppfinningar för att man skall få patent men hävdade 

att så är inte fallet. Tvärtom noterade man att redan nyhet ofta är ett stort problem för 

uppfinnare inom ”lågteknologiska” områden, som till exempel handredskap och 

hushållsföremål.823 Beträffande formuleringen i artikel 6 uttalade det svenska 

patentverket följande: 

Den föreslagna definitionen av uppfinningshöjd är oklar och kan antas bli svår att tillämpa i 

praktiken. PRV ser ingen skillnad mellan den föreslagna definitionen av uppfinningshöjd och 

nyhet. Skillnaden tycks endast bestå i att uppfinningen, utöver att vara ny, måste vara ”effektiv” 

eller ha en ”fördel”. Detta är ett extremt lågt krav på skillnad, och synes innebära att inget som 

helst tekniskt utvecklingsarbete skulle vara för litet för att kunna skyddas. Definitionen innebär 

också ett krav på att uppfinningen i någon mening skall vara ”bättre” än känd teknik. Detta 

kriterium är främmande för patentet, utom som en sekundär indikation på uppfinningshöjd. 

Kriteriet synes dessutom kunna leda till tolkningsproblem. Kan en bruksmodell bli 

ogiltigförklarad om den visar sig vara ”sämre” än tidigare känd teknik eller bara ”lika bra”?824

Avslutningsvis konstaterade patentverket att det ser den här ”svårhanterliga och 

godtyckliga definitionen av uppfinningshöjd” som en bekräftelse på att det knappast 

finns skyddsvärda uppfinningar med en lägre uppfinningshöjd än patenträttens.825

7.2.4.4. AIPPI

Under AIPPI-mötet i Rio de Janeiro år 1985 diskuterade man kring 

nyttighetsmodellskyddets ändamålsenlighet och framtida utformningsmöjligheter. Här 

anförde flera deltagare att det är mycket svårt att dela in en uppfinningsrik prestation i 

olika grader. Även här anfördes att en uppfinning antingen är näraliggande eller inte.826

7.2.5. Diskussion

Försöken att i lag definiera kriterier för när en tillräckligt uppfinningsrik prestation är 

för handen är inte nya. I samband med den nordiska patentutredningen övervägde man 

huruvida det vore möjligt att ange objektiva kriterier för bedömningen av 

uppfinningshöjd, men trots att flera försök i denna riktning gjorts, ansåg utredningen 

att det inte är möjligt att i lagtext ange sådana kriterier.827 Man kan argumentera för att 

                                                       
823 Yttrande från Patent- och registreringsverket 1998, 2. 
824 Yttrande från Patent- och registreringsverket 1998, 4. 
825 Yttrande från Patent- och registreringsverket 1998, 4. 
826 AIPPI årsbok 1985/III, 200. 
827 NU 1963:6, 127. 
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inget av försöken att dela in uppfinningshöjden i olika grader av nyskapande för patent 

och nyttighetsmodeller hittills varit övertygande.828 Beträffande fackmannakriteriet 

kan man anföra följande: Patenträttens begrepp ”inte näraliggande” har i sig själv en 

relativt liten betydelse vid en bedömning av patenträttens uppfinningshöjd. 

Bedömningsgrunderna för när en uppfinning inte är näraliggande för en fackman har 

utarbetats genom rättspraxis och administrativa beslut och är beträffande tolkningen 

av EPC närmare definierade i EPO:s tolkningsriktlinjer. Det finns även en klar orsak till 

att EPO:s problemlösningsmetod utvecklats: behovet av överskådlighet och 

rättssäkerhet. Det ligger nämligen i industrins, patentmyndigheternas och 

domstolarnas intresse att en metod utvecklas som är så enkel, kostnadseffektiv och 

överskådlig som möjligt för att avgöra om en uppfinning uppfyller kraven för skydd. Ur 

rättighetshavarnas synpunkt bör skyddet kunna meddelas snabbt samtidigt som det 

skall kunna göras gällande mot tredje man. Domstolarna bör kunna behandla talan om 

ogiltighet effektivt men även rättvist. Konkurrenterna bör i sin tur kunna bilda sig en 

uppfattning om sannolikheten för ett giltigt skydd.829 Här spelar 

problemlösningsmetoden en viktig roll i och med att den kan medföra större 

rättssäkerhet och rättvisare beslut än ett bedömningsförfarande som till fullo skulle 

beakta alla praktiskt relevanta aspekter.830

Införandet av fackmannakriteriet i nyttighetsmodellrätten ter sig inte lämpligt, 

eftersom man kan argumentera för att inte näraliggande för en fackman enligt 

problemlösningsmetoden blir ett kvalitativt kriterium, där fackmannen utgående från 

teknikens ståndpunkt i form av de mothåll som finns antingen kan åstadkomma 

uppfinningen eller också inte. Fackmannen som kriterium ger inte rum för en gradvis 

indelning av uppfinningshöjden. Beträffande den finska formuleringen i förarbetena 

till NML om att en uppfinning ”inte får vara självklar för en fackman” kan man 

konstatera att begreppet ”fördummandet av fackmannen” är en mycket träffsäker och 

beskrivande formulering av vad man åstadkommit med denna. Det här tydliggörs när 

man ser på motiveringarna bakom förkastade ogiltighetsyrkanden i Finland. I 

praktiken torde den lägre gränsen leda till att endast nyhet ofta räcker för att någonting 

skall kunna betecknas som inte självklart. 

                                                       
828 Visserligen kunde man anföra att det är möjligt att skilja på olika storleks uppfinningar i och 
med att det är möjligt att dela in uppfinningar i pionjäruppfinningar och konstruktionslösningar 
– denna indelning är dock inte direkt av betydelse i samband med den problematik som här 
görs gällande, eftersom dessa inte är av betydelse för förutsättningarna för patenterbarhet. 
829 Se Cole 1998, 214. 
830 Szabo 1986, 303. 
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Uttalandet i de danska förarbetena, att det krävs ett visst avstånd till lösningar som är 

helt näraliggande för en fackman, är rätt intressant, eftersom det skiljer sig något från 

vad som anförs i Finland och Tyskland. Det förutsätts nämligen inte ett visst avstånd 

till känd teknik utan ett visst avstånd till lösningar som är näraliggande. Hur den här 

avgränsningen i praktiken skall göras förblir dock oklart. I enlighet med den här 

definitionen skulle det dock eventuellt förutsättas ”mer” uppfinningshöjd än enligt 

Tysklands lagstiftning, åtminstone om man skall följa Goebels definition enligt vilken 

Gebrauchsmuster-rättsliga uppfinningar ofta är näraliggande, men för att kvalificera 

för skydd är förutsätter en viss ansträngning från fackmannens sida. 

Goebels ansatser att mäta uppfinningshöjden i fackmannens ansträngningar förefaller 

dock inte heller ändamålsenliga. Goebel påpekar att enda sättet att skapa ytterligare en 

avgränsning mellan normal vidareutveckling och ett skyddsvärt intresse är att se till 

fackmannens insats. Man kan dock argumentera för att den här indelningen av 

fackmannens skaparförmåga, det vill säga indelningen i å ena sidan en fackman som 

anstränger sig och å andra sidan en fackman som endast åstadkommer vad man utan 

vidare kan förvänta sig av honom, i princip likaväl kunde innebära två olika fackmän. 

En sådan indelning kan knappast betraktas som eftersträvansvärd. Samtidigt kan man 

ifrågasätta Goebels påstående om att detta skulle vara ett kvalitativt kriterium, 

eftersom begreppet ”ansträngningar” trots allt kan betraktas som relativt. Oberoende 

av det ändamålsenliga med en sådan indelning kan man dock även notera att 

indelningen dessutom förutsätter att man också ifråga om den patenträttsliga 

uppfinningshöjden utgår ifrån ett visst mått av ansträngning från fackmannens sida. 

Vad som förutsätts av fackmannen är dock inom patenträtten att han använder sin 

kunskap, sin förmåga att söka efter teknisk kunskap inom relevanta teknikområden och 

sin kombinationsförmåga.831 I övrigt förväntas inga större ansträngningar från hans 

sida. Guidelines föreskriver att han till sitt förfogande har normala medel och kapacitet 

för rutinarbete och experimentering.832 Att notera är även att utgångspunkten enligt 

den så kallade could-would approachen är om fackmannen genom sin kunskap och 

kombinationsförmåga hade åstadkommit uppfinningen om han haft skäl till detta, inte 

om han genom viss ansträngning kunde ha gjort det. 

Det har även visat sig att man inom patenträtten varit tvungen att komplettera regeln 

inte näraliggande för en fackman med vissa indicier som i enskilda fall kan tala för att 

en uppfinning har uppfinningshöjd. Även en genomgång av dessa bedömningsgrunder 
                                                       
831 Nyberg 2000, 65 ff. 
832 Se Guidelines C IV 11.3. 
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påvisar att det är mycket svårt att se var ”under” dessa en ytterligare gräns mellan det 

som hör till normal teknikutveckling och det som kan ha ett skyddsvärt intresse kunde 

gå. Beträffande kommissionens förslag att skydda uppfinningar som ”uppvisar en 

teknisk eller praktisk fördel” kan man konstatera att detta i sig – om fördelen är 

oväntad – även kan vara ett indicium på patenträttslig uppfinningshöjd. Fördelen får 

dock inte vara resultatet av att teknikutvecklingen kan ses som en ”enkelriktad väg”. 

Följaktligen verkar inte heller valet av detta kriterium helt lyckat, och det är tvivelaktigt 

om den här formuleringen verkligen hade bidragit till större klarhet och bättre 

avgränsning. Samtidigt kan man väl anta att det i praktiken, med lite fantasi, torde vara 

relativt lätt att formulera de flesta uppfinningar på ett sådant sätt att de till synes 

uppvisar en sådan fördel, samt att dessa, om ingen regel införs om att förbättringen 

skall vara oväntad, ofta torde falla under området för normal vidareutveckling. Det är 

dock uppenbart att det som endast hör till normal teknikutveckling inte skall skyddas 

med ensamrätter. En intressant fråga är även, vilket uppmärksammades av det svenska 

patentverket, hur man skall kunna ta ställning till yrkanden på ogiltighet, vilka som 

följd eventuellt baserar sig på att den uppfinning en registrering avser påstås vara 

sämre eller bara lika bra som kända lösningar. 

Man kan anföra att det faktum att ett lägre skillnadskrav i praktiken visat sig vara svårt 

att definiera leder till ad hoc beslut, vilka får negativa följder av olika slag. För det 

första leder oklarheterna till bristande överskådlighet och rättssäkerhet. Som 

konstaterat är redan patenträttens uppfinningshöjd en komplicerad fråga och det svåra 

i att dra gränsen för något som ytterligare ligger mellan denna och känd teknik leder till 

större osäkerhet, vilket belastar rättighetshavare, konkurrenter och domstolar. Att 

notera är även att PRS:s besvärsnämnd ofta verkar ha en fallenhet att ogiltigförklara en 

registrering trots att PRS ansett den vara giltig, om än med begränsade skyddskrav. 

Nyttighetsmodellrättens lägre skillnadskrav medför även andra problem. En fråga som 

direkt hänger ihop med detta är skyddets omfång, det vill säga hur brett skydd som 

skall tillåtas i en intrångssituation. Den här problematiken åskådliggörs tydligare i 

nästa kapitel. 
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7.3. Skyddsomfånget 

7.3.1. Inledning 

Enligt NML 24 § bestäms en nyttighetsmodells skyddsomfång av skyddskraven. Vid 

tolkning av skyddskraven kan ledning hämtas från beskrivning och bilder. Den här 

formuleringen är direkt överförd från patentlagen, närmare bestämt PL 39 §. I 

förarbetena till lagen om nyttighetsmodeller diskuterades skyddsomfånget inte 

utförligare i detalj, utan man konstaterade endast att skyddet inte omfattar något som 

inte nämns i skyddskraven och att motsvarande regel finns i patenträtten.833

Bedömningen av skyddsomfånget för en nyttighetsmodell är dock en fråga förknippad 

med vissa problem. Trots att lagformuleringen överensstämmer med motsvarande 

bestämmelse i patenträtten skiljer sig en nyttighetsmodell från ett patent på några 

viktiga punkter. 

För att belysa problematiken inleder jag med en kort genomgång av grunderna för 

bedömningen av skyddsomfånget för ett patent. Därefter går jag närmare in på de 

skillnader mellan patent och nyttighetsmodeller som har en viss relevans för 

bedömningen av en nyttighetsmodellregistrerings skyddsomfång. Därefter diskuterar 

jag kring några av de få avgöranden från Helsingfors tingsrätt och Helsingfors hovrätt 

som finns att tillgå. Efter detta följer diskussion med stöd av litteratur. 

7.3.2. Med patenträtten som utgångspunkt 

7.3.2.1. Den rättsliga regleringen 

Skyddsomfånget för ett finskt patent bestäms av PL 39 § som lyder: 

Patentskyddets omfattning bestämmes av patentkraven. För förståelse av 

patentkraven må ledning hämtas från beskrivningen. Regeln motsvarar artikel 

69 EPC med det undantaget att den finska lagen innehåller ordet ”må” medan 

den engelska texten i artikel 69 EPC föreskriver att ”description and drawings 

shall be used for interpretation” – beskrivning och teckningar skall användas 

vid en tolkning. Den finska lagstiftaren har dock anfört att någon skillnad 

                                                       
833 RP 232/1990, 11. 
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avseende innebörden inte avses.834 För att motverka skillnader i olika länders 

tolkning av patentkraven för europeiska patent har man infört ett 

tolkningsprotokoll till artikel 69 EPC.835  Protokollets artikel 1 lyder: 

Artikel 69 får inte förstås så att ett europeiskt patents skyddsomfång skall bestämmas genom en 

strikt bokstavstolkning av patentkraven och att beskrivning och ritningar får användas endast för 

att tolka oklarheter i patentkraven. Artikeln skall inte heller förstås så att patentkraven endast 

tjänar som riktlinjer för att fastställa skyddsomfånget och att skyddet omfattar allt som en 

fackman, som studerat beskrivning och ritningar, anser att patenthavaren avsett att skydda. 

Artikeln skall i stället ges en tolkning som ligger mellan dessa ytterligheter och som bereder 

patenthavaren ett skäligt skydd och samtidigt ger tredje man en rimlig säkerhet.836

Tolkningsprotokollet reviderades i samband med EPC 2000, varvid en artikel 2 

infördes. Artikeln föreskriver att tillbörlig uppmärksamhet skall fästas vid alla element 

som är ekvivalenta med de element som anges i patentkraven. Härigenom har den så 

kallade ekvivalensläran fått ett visst rättsligt stöd i de länder där den vunnit fotfäste. 

Tidigare var det inte helt klart vilken betydelse innehållet i och EPO:s tolkning av 

artikel 69 EPC skulle tillmätas av den finska domstolen vid en tolkning av PL 39 §. 

Medan en med EPC enhetlig tolkning förespråkades i den rättsvetenskapliga 

litteraturen837 ansåg HFD att finländska domstolar inte var bundna av EPO-praxis.838

Trots detta kan man notera att de principer som innefattas i tolkningsprotokollet till 

artikel 69 EPC åtminstone till viss del varit närvarande i finsk praxis tidigare. 

Exempelvis i sitt avgörande HD 1981-II-1984 (Lokari) konstaterade domstolen att den i 

sin bedömning av skyddsomfånget fäst uppmärksamhet vid patentbeskrivningen, 

teknikens nivå vid tiden för ansökningen och även andra omständigheter som 

framgått under ansökningsförfarandet. Att PL 39 § skall tolkas i enlighet med artikel 

69 EPC har sedermera uttryckligen fastslagits av lagstiftaren. I RP 92/2005 anfördes 

att tolkningen av europeiska patentkonventionen och den finska patentlagen bör vara 

så enhetlig som möjligt för att rättssäkerheten skall kunna tryggas. Följaktligen 

konstaterades att domstolen skall tillämpa artikel 69 i EPC när skyddsområdet för de 

europeiska patent som har satts ikraft i Finland tolkas. Eftersom det är ändamålsenligt 
                                                       
834 RP 92/2005, 30. 
835 Protocol on the Interpretation of Article 69 of the Convention, adopted at the Munich 
Diplomatic Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents on 5 
October 1973, as revised by the Act revising the EPC of 29 November 2000. EPC 2000 trädde 
ikraft 31.12.2007. 
836 Den svenska översättningen finns tillgänglig i RP 92/2005, 109-110. 
837 Exempelvis Godenhielm förespråkade en EPC-konform tolkning redan 1994, trots att 
Finland under den här tiden ännu inte var medlem. Se Godenhielm 1994, 38 ff. 
838 HFD 23.11.2000 (941/3/99). 
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att skyddsområdet för europeiska patent och nationella patent tolkas på samma sätt i 

domstolen ansåg lagstiftaren att innehållet i protokollet om tillämpning av artikel 69 i 

europeiska patentkonventionen bör beaktas vid tillämpningen av 39 § i patentlagen. 

Här noterades att den nuvarande 39 § i patentlagen ger möjlighet till detta och att 

domstolen har rätt att också i fortsättningen överväga när det är nödvändigt att 

använda också beskrivningen och ritningarna som hjälpmedel vid tolkningen av 

patentskyddet. 839

7.3.2.2. Tolkningen 

Patentkravsläran. Enligt PL 8 § 2 mom. skall en patentansökan innehålla en 

beskrivning av uppfinningen, vid behov innefattande även ritningar, samt bestämd 

uppgift om vad som söks skyddat genom patentet (patentkrav). Ansökningen skall 

dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivningen och patentkraven. Juridiskt sett 

är det patentkraven som definierar uppfinningen och endast något som innefattats i 

kraven erhåller skydd.840 Beskrivningens funktion är att beskriva uppfinningen så 

tydligt att en fackman841 med hjälp av den kan förstå och utöva uppfinningen, medan 

teckningar eller bilder fungerar som supplement till beskrivningen. I beskrivningen 

redogör sökanden för teknikens ståndpunkt samt för hur hans uppfinning skiljer sig 

från det som är känt från tidigare. Vanligtvis identifierar sökanden ett problem och 

visar hur uppfinningen löser problemet.842 För att fackmannen skall kunna bilda sig en 

uppfattning om vad uppfinningen avser läser han patentkraven i ljuset av 

beskrivningen och bilderna.843

Att i en intrångssituation bestämma vad ett patent avser och huruvida ett påstått 

intrångsföremål de facto begår intrång är en mycket komplex fråga.844 Utgångspunkten 

är ordalydelsen i skyddskraven – dessa skall läsas objektivt ur en fackmans perspektiv 

med ledning av beskrivning och bilder.845 Norrgård & Bruun framhåller att innebörden 

i PL 39 § inte skall tolkas så att kraven endast skall läsas i ljuset av beskrivningen när 

                                                       
839 RP 92/2005, 30. 
840 Domeij 2007, 29. 
841 Närmare om fackmannen se Norrgård & Bruun 2007a, 700; Godenhielm 1994, 270. 
842 Levin 2007, 232.
843 Norrgård & Bruun 2007a, 704. PL 8 § 2 mom. föreskriver även att beskrivningen skall vara 
så tydlig att en fackman med ledning därav kan utöva uppfinningen. Exempelvis Pagenberg 
anför att det ofta inte är möjligt att till fullo förstå vad uppfinnaren avser enbart genom att läsa 
kraven – trots att kraven vid en första anblick kan verka klara, behövs beskrivningen för att 
skapa visshet om innebörden. Se Pagenberg 2006, 256. 
844 Godenhielm1983, 239. 
845 Stenvik 2001,492 ff.; Godenhielm 1994, 270; Norrgård & Bruun 2007a, 700 ff. 
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kraven är oklara.846 I oklara fall kan ansökningshandlingarna ge ledning, speciellt i fall 

där det handlar om att tolka kraven snävt eller i syfte att välja ett tolkningsalternativ 

framom ett annat.847 Teknikens ståndpunkt utgör den tekniska kontext, i vilken kraven 

skall läsas. Hit räknas, åtminstone teoretiskt sett, alla kända lösningar samt lösningar 

som var näraliggande för en fackman.848 Intrångsprövningen bygger följaktligen på en 

helhetsprövning.849

Teknikens ståndpunkt kan även få en direkt inverkan på vad ett patent kan anses 

omfatta, eftersom regeln är att ett patents skyddsomfång inte kan innefatta kända 

lösningar. Följaktligen kan en påstådd intrångsgörare hävda att hans produkt de facto 

hörde till teknikens ståndpunkt på prioritetsdagen eller att den var näraliggande för en 

fackman.850

Om konstruktionslösningar och pionjäruppfinningar. Inom patenträtten har man 

traditionellt gjort en åtskillnad mellan ”små uppfinningar” i form av 

konstruktionslösningar och ”stora uppfinningar”, vilka man brukar benämna 

pionjäruppfinningar. Med pionjäruppfinning avser man en uppfinning med en hög 

grad av uppfinningshöjd eller en uppfinning som ger ett värdefullt bidrag i förhållande 

till teknikens ståndpunkt. En konstruktionslösning utgör däremot endast en enkel 

kombination av kända lösningar.851 För det första är den här indelningen av betydelse 

vid prövningsförfarandet för bedömningen av huruvida en uppfinning har 

uppfinningshöjd. För det andra beaktas vilken typ av uppfinning det handlar om av 

domstolen vid en bedömning av hur brett patentkraven skall tolkas i en 

intrångssituation. Är uppfinningen en pionjäruppfinning anses ett vidgat skydd vara 

befogat, medan enklare konstruktionslösningar erhåller ett snävare skydd.852

Exempelvis Aro har dock anfört att det inte är lämpligt att tillåta en bredare tolkning, 

utan att uppfinningens karaktär borde återspeglas i bredden i de beviljade kraven.853

Det är det faktum att patenthavaren skall ha rätt till ett skäligt skydd som medför att 

patent på viktiga tekniska framsteg tolkas mer generöst än patent på mindre 

modifieringar av något känt – uppfinningstanken skall vara lika med skyddets bredd. 

                                                       
846 Se Norrgård & Bruun 2007a, 704. 
847 Stenvik 2001, 521. HD 1981-II-184 (Lokari). 
848 Stenvik 2001, 538-539. 
849 Norrgård 2008, 445.
850 Stenvik 2001, 611. 
851 Bruder 2003, 143-144. 
852 Bruder 2003, 143-144. 
853 Aro 1982, 25-26. 
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Exempelvis Domeij har dock konstaterat att dagens relativt låga krav på 

uppfinningshöjd innebär att de flesta uppfinningar sannolikt hör till den senare 

kategorin och därmed knappast erhåller något skydd utanför kravens omedelbara 

innebörd.854 Även Godenhielm har anfört att största delen av de uppfinningar som 

leder till patent utgörs av så kallade små uppfinningar som ofta avser en förbättring av 

en tidigare känd anordning.855

Ekvivalensläran och dess tillämpning. Intrång är endast för handen om det påstådda 

intrångsföremålet innefattar alla de element som är inkluderade i patentkraven. I vissa 

situationer kan skyddet dock utsträckas till att även omfatta någonting som inte direkt 

framgår av kravens ordalydelse. Detta är kärnan i den så kallade ekvivalensläran som 

nu genom artikel 2 – åtminstone teoretiskt sett – har införlivats med 

tolkningsprotokollet till artikel 69 EPC.856 Idén bakom den här skenbara utvidgningen 

av skyddet är att det inte skall vara möjligt för tredje man att genom att undvika något i 

kraven även lyckas undvika att omfattas av skyddet. I enlighet med ekvivalensläran 

analyseras i en intrångssituation huruvida samma uppfinningstanke ligger till grund för 

det befarade intrångsföremålet, varvid skyddet således kan utsträckas till att även 

omfatta utnyttjande av uppfinning som uppvisar oväsentliga avvikelser från den 

patentskyddade uppfinningen.857 Ekvivalensläran medför således en viss möjlighet till 

skydd för något som trots att det inte framgår av patentkravens direkta ordalydelse 

ändå ligger inom det skyddade området. Det handlar om tekniska medel som är 

funktionellt likvärdiga med elementen i patentkraven.858 Behovet av, grunderna för 

och det ändamålsenliga med en tolkning som även omfattar ekvivalenta 

utföringsformer är en fråga som diskuterats under årtionden och fortfarande är aktuell 

idag.859 Tillämpningen skiljer sig i olika länder, vilket leder till att resultatet av en 

intrångsvärdering kan se olika ut beroende på vilket lands domstol som behandlar 

frågan.860

                                                       
854 Domeij 2007, 110. 
855 Godenhielm 1994, 55. 
856 Begreppet ekvivalent utföringsform definieras inte närmare i protokollet. 
857 Bruun 1990, 165. 
858 Godenhielm 1990, 93. Godenhielm 1994, 285. Norrgård & Bruun 2007b, 835 ff. 
859 Se Norrgård & Bruun 2007b, 830 ff. för en ingående litteraturöversikt och analys. 
860 Pagenberg 2006, 251. Som exempel Epilady-fallet, vilket fick olika utgång i England och i 
Tyskland. Se Bruder 2002, 62. Om behovet av mer strukturerad prövningsmodell för 
intrångsbedömningen se Norrgård 2008, 437 ff. 



255

7.3.3. Problematiken kring nyttighetsmodellskyddet 

7.3.3.1. Utgångspunkten: skydd för en ”liten uppfinning” 

Nyttighetsmodellskyddet är avsett att skydda sådana uppfinningar som inte uppfyller 

patentlagens krav på uppfinningshöjd.861 Utgår man ifrån principen om att 

uppfinningstanken är lika med skyddets bredd implicerar detta faktum i sig att 

skyddsomfånget för nyttighetsmodeller skall vara snävt.862 I lagstiftningen har man 

dock valt att inte uttryckligen reglera om detta. Orsaken torde vara att skyddsformen 

även är avsedd att fungera som ett snabbare och billigare alternativ till 

patentskyddet.863 Skall skyddet vara ett reellt alternativ till patent kan man svårligen 

begränsa skyddsomfånget med tanke på den nackdel detta skulle innebära för 

rättighetshavaren. 

Det motsägelsefulla i att tillämpa samma tolkning av skyddsomfånget på 

nyttighetsmodeller som inom patenträtten åskådliggörs dock bäst genom förekomsten 

av NML 8 §. Enligt den här regeln kan en patentansökan omvandlas till en 

nyttighetsmodellansökan, även i sådana fall där patentansökan avslås på grund av 

bristande uppfinningshöjd. På så sätt kan sökanden erhålla ett annat slags 

immaterialrättsligt skydd med identiska rättsverkningar och samma räckvidd av 

skyddet. Inkonsekvensen i det här är uppenbar. 

7.3.3.2. Nyttighetsmodellskyddet i egenskap av registreringsrätt 

Om man bortser från skillnadskravet skiljer sig nyttighetsmodellrätten från 

patenträtten även på en annan mycket viktig punkt – registreringsförfarandet. Det 

faktum att patentsystemet är uppbyggt så att det är patentkraven som definierar själva 

uppfinningen har en välmotiverad grund. Innan ett patent beviljas har (den av 

patentombud uppgjorda) ansökan varit föremål för en uttömmande prövning hos 

registreringsmyndigheterna. Vid prövningsförfarandet avgörs naturligtvis först och 

främst om en ensamrätt överhuvudtaget är motiverad, men därefter även ensamrättens

omfattning i förhållande till uppfinnarens bidrag.864 Härvidlag handlar det till stor del 

om hur brett kraven får formuleras beaktande den kunskap som var känd på dagen för 

                                                       
861 RP 232/1990, 1. 
862 Så även RP 56/2008, 5. 
863 RP 232/1990, 1. 
864 Domeij 2007, 43. 
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ansökans inlämnande.865 Ju större uppfinningen är desto bredare tillåts patentkraven 

vara.866 Förutom att prövningen hos registreringsmyndigheterna avgör huruvida 

uppfinningen har den uppfinningshöjd som förutsätts för ett patent fyller den således 

en annan mycket viktig funktion – kravens slutliga utformning avvägs i samarbete 

mellan sökanden själv (ombuden) och prövningsmyndigheterna. Själva finslipningen 

av de slutgiltiga kraven kan betecknas som en verbal kamp mellan sökanden (ombud) 

och prövningsmyndigheterna, och resultatet är ofta en kompromiss.867 Det här 

förfarandet skall bidra till större rättssäkerhet. Det skall vara klart för såväl 

rättighetshavare som konkurrenter vad skyddet avser. Samtidigt skall skyddet vara 

berättigat. Förfarandet leder till att patentkraven inte endast anses göra uttryck för 

sökandens vilja utan även för registreringsmyndigheternas. Godenhielm anför att 

patentkravet innehåller en förklaring av vad patentmyndigheten velat skydda genom 

det ifrågavarande patentet.868

Nyttighetsmodellskyddets registreringsförfarande är något annorlunda utformat, 

eftersom skyddet skall fungera som ett snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt 

alternativ till patentskyddet. Själva ansökan skall mer eller mindre innehålla samma 

delar som en patentansökan: en beskrivning och bilder av uppfinningen samt exakta 

uppgifter om skyddskraven, det vill säga det man vill ha skyddat (NML 6 § 2 mom.). 

Vid en första anblick ter sig rättigheterna identiska. Skillnaden ligger dock i det faktum 

att nyttighetsmodellskydd beviljas om ansökan uppfyller de formella kraven. Detta 

innebär att det inte företas någon prövning av huruvida den uppfinning ansökan avser 

de facto uppfyller kravet på tydlig åtskillnad – inte heller sker någon avvägning av 

kraven mot känd teknik. De beviljade skyddskraven är följaktligen identiska med de 

ursprungliga kraven uppgjorda av sökanden själv eller hans patentombud. Trots detta 

tillmäts kraven enligt NML 24 § lika stor vikt som patentkraven vid en bedömning av 

skyddsomfånget. 

En annan specifik aspekt med nyttighetsmodellskyddet är att ansökningsförfarandet 

anses vara ett “enkelt” alternativ för små och medelstora företag. Så som framgick i den 

empiriska undersökningen utarbetar dessa oftare än storföretag sina ansökningar 

                                                       
865 Domeij 2007, 34. 
866 Domeij 2007, 43-44. Enligt riktlinjerna för patentavdelningen vid patentverket i Sverige 
måste det sökta skyddsomfånget stå i rimlig proportion till det bidrag till känd teknik som 
uppfinningen utgör (1.4). 
867 Levin 2007, 307. Godenhielm konstaterar följande: ”I praktiken händer det ofta att 
prövningsingenjören föreslår vissa ändringar som han är villig att godta och som sökanden 
sedan godkänner.” Se Godenhielm 1994, 150. 
868 Godenhielm 1994, 150. 
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själva utan stöd av patentombud. Detta komplicerar naturligtvis situationen i och med 

att de sökande ofta kan ha obetydlig kännedom om immateriella rättigheter i allmänhet 

och intrång i synnerhet. Följaktligen kan man anföra att den subjektivitet 

nyttighetsmodellskyddets registreringsförfarande medför leder till att man kan 

ifrågasätta det ändamålsenliga med att tillämpa patenträttens principer vid en 

bedömning av skyddsomfånget för en nyttighetsmodellregistrering. I Finland har den 

här problematiken inte diskuterats närmare. 

7.3.4. Skyddsomfånget i finsk praxis 

I Finland har lagstiftaren uttryckt en önskan att överlämna åt domstolarna att fastslå 

de närmare ramarna för en nyttighetsmodells skyddsomfång. I RP 56/2008 

konstateras visserligen att ”ifråga om nyttighetsmodell borde skyddets omfång vara 

relativt snävt eftersom det är fråga om produkter som är relativt enkla och som 

befinner sig på ett relativt lågt utvecklingsstadium” – dock vill man även i 

fortsättningen överlåta åt domstolen att fastslå närmare gränser. Rättspraxis i Finland 

är dock sparsam och det finns inget prejudikat beträffande intrångsbedömningen. RP 

56/2008 uppmärksammar även detta.869

I sin dom 12.5.1998 konstaterade Helsingfors tingsrätt med argumentet att 

”produkterna var liknande” att svarandens produkt begick intrång i kärandens 

nyttighetsmodellregistrering. Även om produkterna till vissa delar skilde sig från 

varandra var det enligt tingsrätten klart att ”idén hade kopierats”. Tingsrätten varken 

nämnde regeln i NML 24 § eller hänvisade till innehållet i skyddskraven, utan den 

motiverade sitt beslut med hänvisning till vad som anförts av de tekniska experterna. 

Svaranden framlade besvär men ändrade sina yrkanden i hovrätten och bestred inte 

längre intrång. Följaktligen behandlades frågan om intrångsbedömningen inte i 

Helsingfors hovrätts dom 25.5.1999 870.

I sin dom 15.3.2005 såg hovrätten871 ingen anledning att ändra Helsingfors tingsrätts 

dom i ett fall där tingsrätten ingående hade befattat sig med frågan om en 

nyttighetsmodellregistrerings skyddsomfång. Tingsrätten fastslog inledningsvis att 

patenträttens principer kan användas för att bestämma en nyttighetsmodells 

skyddsomfång eftersom skyddsobjektet är detsamma – en uppfinning. Följaktligen 

                                                       
869 Se RP 56/2008, 5. 
870 Helsingfors hovrätt 25.5.1999, nr 1398 (S98/641). 
871 Helsingfors hovrätt 15.3.2005, nr 910 (S03/1978). 
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analyserade tingsrätten innehållet i skyddskraven i ljuset av beskrivningen och 

teckningarna. Här uppmärksammade domstolen det svåra i att definiera en uppfinning 

med ord och konstaterade att det i fallet ifråga var nödvändigt att ty sig till 

beskrivningen för förståelse av uppfinningen och dess skyddsomfång. Vid en jämförelse 

av den skyddade produkten och det påstådda intrångsföremålet fann tingsrätten dock 

att det rörde sig om två olika lösningar även om problemet var detsamma. Domstolen 

underströk att den i sin bedömning hade strävat efter att ge rättighetshavaren ”ett 

skäligt och acceptabelt skydd”. Dock förelåg inget intrång. 

I sin dom 22.11.2005 fastställde hovrätten872 tingsrättens dom och konstaterade att 

inget intrång förelåg. Nyttighetsmodellregistreringen i målet avsåg en bastuugn och 

tvistefrågan gällde placeringen av sensorn. Skyddskrav nummer ett var formulerat 

enligt följande: 

1. Elektrisk bastuugn, vilken innefattar en manteldel (1) som avgränsar stenutrymmet, 

ett eller flera elektriska motstånd (3) termostatanordningar som innefattar sensor (4.1) 

och brytardelar (5), kopplingsplint (7) för elektriska anslutningar och en bottendel (9) 

som består av en låda (10) vilken avgränsar stenutrymmets undersida, i vilken låda 

brytardelarna (5) och kopplingsplinten (7) är monterade, kännetecknad av, att sensorn 

(4.1) är placerad i den nämnda lådan (10) på en sådan plats (10.5) under bottendelens

(9) lock (10.4) som utsätts för en märkbar värmestrålning från det elektriska 

motståndet (3), och i lådan (10) har åstadkommits en kring sensorn (4.1) spolande 

luftströmningsförbindelse med rumsluften, varvid sensorn (4.1) upphettas snabbt och 

avkyls sakta. 

Eftersom vittnesmålen var motsägelsefulla om huruvida intrång förelåg valde 

tingsrätten att kalla in egna tekniska sakkunniga. Tingsrätten konstaterade att NML 24 

§ bestämmer en nyttighetsmodells skyddsomfång och att beskrivning och teckningar 

kan användas vid en bedömning. Vidare konstaterade rätten att skyddet inte kan 

utsträckas till någonting som inte inkluderats i skyddskraven samt att alla element i 

skyddskraven måste omfattas av intrångsföremålet. Här noterade tingsrätten att 

kraven var så tydliga att det inte fanns något behov av att hämta ledning ur 

beskrivningen.  De sakkunniga valde dock att läsa kraven i ljuset av beskrivningen. 

Tingsrätten fastslog att effekten av värmestrålningen på sensorn i avsaknad av 

detaljerade mätresultat måste värderas ur en fackmans perspektiv. Eftersom sensorn i 

det påstådda intrångsföremålet på grund av en skiva inte var direkt utsatt för 

                                                       
872 Helsingfors hovrätt 20.11.2005, nr 3776 (S03/2849). 
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värmestrålning från det elektriska motståndet, var sensorns plats inte specifik i 

enlighet med skyddskravet. Svaranden hade även åberopat ett tidigare patent, vari 

sensorn varit placerad i bottenlådan, och enligt tingsrätten innebar detta att om 

avsikten inte hade varit att begränsa placeringen av sensorn till en specifik plats, då 

hade nyttighetsmodellrätten inte varit ny i förhållande till det tidigare patentet. Här 

tillämpade domstolen alltså en snäv tolkning av ordalydelsen i skyddskraven med 

teknikens ståndpunkt som motivering för den snävare tolkningen. Kärandeparten 

överklagade men besvären avslogs. 

I sin dom 28.9.2001 fastställde hovrätten873 tingsrättens dom och konstaterade att 

intrång förelåg eftersom produkterna var ”funktionellt likartade”. Här poängterade 

hovrätten uttryckligen att det var fråga om en ekvivalent lösning. Den intrångsgörande 

produkten innefattade fyra av fem element i skyddskraven. Ett intressant faktum i det 

här fallet är att svaranden med stöd av HD 1981-II-184 försökte använda sig av 

argumentet att hans produkt hörde till teknikens ståndpunkt, hänvisande till att 

problemet redan hade lösts i ett tidigare patent. Här ansåg dock domstolen att den här 

typen av argument hänför sig till yrkande om ogiltigförklaring, något som skall 

behandlas hos registreringsmyndigheterna. Teknikens ståndpunkt var således enligt 

domstolen inte av någon betydelse i fallet ifråga. Svaranden överklagade men besvären 

avslogs.

Det är svårt att uttala någonting om bedömningsgrunderna i Finland, eftersom någon 

klar linje inte kan skönjas i finsk rättspraxis. Några aspekter kan dock noteras: 

Hovrätten verkar hittills inte ha tagit ställning till det faktum att 

nyttighetsmodellskyddet primärt kan anses vara avsett för mindre tekniska 

uppfinningar som inte är patenterbara. Skyddets omfång har inte i ett enda fall med 

stöd av detta argument tolkats snävt. Tvärtom har domstolen i åtminstone två fall 

tolkat skyddsomfånget extensivt och i ett fall med direkt hänvisning till att det var fråga 

om en ekvivalent utföringsform gett rättighetshavaren ett skydd som gått utöver den 

direkta ordalydelsen i kraven. 

                                                       
873 Helsingfors hovrätt 28.9.2001, nr 2534 (S00/320). 
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7.3.5. Skyddsomfånget i Tyskland 

7.3.5.1. Kort historisk överblick 

Den ursprungliga GebrMG från år 1891 innehöll ingen regel som definierade 

skyddsomfånget. Efter att GebrMG trätt ikraft i Tyskland diskuterade exempelvis 

Kohler kring detta. Kohler anförde att skillnaden mellan Gebrauchsmuster och patent 

låg i följande särdrag: för en uppfinning (patent) handlade det om en kraftkombination

– för ett Gebrauchsmuster handlade det om en Raumform-kombination.874 Enligt 

honom kunde följaktligen endast formen som sådan vara föremål för 

Gebrauchsmuster-skydd – dock inte formen ”i sitt individuella förverkligande”, utan 

formen som formidé. Detta tillät enligt Kohler många olika möjligheter för 

förverkliganden, men endast formidén var föremål för skydd, inte kraftidén.875 Kohler 

anförde även att Gebrauchsmuster-skyddet var ett skydd för framställning, försäljning 

och kommersiell användning. Framställningsskyddet var dock endast ett skydd för 

produktionen av modellen ifråga, inte ett skydd för produktion av varor med ett annat 

utseende – endast modellen som produkt var skyddad.876

Även Breslauer anförde att det måste finnas en skillnad mellan skyddsomfånget för ett 

patent och skyddsomfånget för ett Gebrauchsmuster. Medan ett patent skyddar 

uppfinningens föremål, inte endast i de utföringsformer som var kända när 

uppfinningen gjordes, utan i varje utföringsform, även genom utnyttjandet av 

ekvivalenta medel, skall skyddsomfånget för ett Gebrauchsmuster vara snävare. Enligt 

honom skyddade ett Gebrauchsmuster modellen, så som den hade avbildats i ansökan, 

det vill säga endast den utföringsform som var känd på dagen för ansökan. Skulle 

man även tillåta skydd för ”kombinationer”, då skulle patent och Gebrauchsmuster inte 

längre skilja sig från varandra. Ett så brett skydd skulle enligt Breslauer även leda till 

att gränserna för skyddet blev allt otydligare, osäkerheten inom berörda kretsar 

beträffande enskilda aktörers rättigheter ökade och processerna blev svårare.877

Breslauer uppmärksammade även att bedömningen av skyddsomfånget även försvåras 

genom det faktum att ett Gebrauchsmuster inte var prövat. Han påpekade dessutom 

                                                       
874 Kohler 1896, 200. 
875 Kohler 1894, 114. „Aber der wesentliche Charakter des Modells ist, daß nur diese Raumform 
als solche Gegenstand des Schutzes ist, allerdings auch hier nicht die Raumform in ihrer 
individuellen Verwirklichung, sondern die Raumform als Raumidée, welche eine große Reihe 
von Verwirklichungsformen zuläßt.“ 
876 Kohler 1894, 154. 
877 Breslauer 1910, 72. 
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att det för allmänheten inte är möjligt att ta ställning till skyddsomfånget för dessa 

”förmodade rättigheter”.878

Trots att det bland många förekom betänkligheter angående det ändamålsenliga i att 

tolka skyddsomfånget för Gebrauchsmuster alltför brett gick utvecklingen i riktning 

mot patenträtten. År 1928 konstaterade Reichsgericht879 att Gebrauchsmuster-

ansökningar sällan var helt klara, och att det ofta, även där innehållet i ansökan 

framstod som klart, visade sig vara svårt att på basis av modellen, teckningarna eller 

beskrivningen avgöra vad som skulle utgöra det skyddade föremålet. I samband med 

revisionen år 1936 bestämdes att en ansökan om Gebrauchsmuster-skydd måste 

innehålla ett skyddskrav för att skapa större klarhet beträffande skyddsobjektet.880 I ett 

avgörande år 1956881  konstaterade BGH dock att ett Gebrauchsmusters skyddskrav 

inte skulle ha samma betydelse vid en tolkning som skyddskraven för ett patent. Här 

noterade BHG även att skyddskraven som en del av en ansökan om Gebrauchsmuster

var någonting nytt. Domstolen uppmärksammade även det faktum att skyddskraven 

inte var föremål för någon prövning före registreringen. Därför skulle innehållet i 

ansökningshandlingarna vid en tolkning av skyddsomfånget enligt domstolen tillämpas 

i sin helhet.882 Domstolen konstaterade även att föremålet för skydd inte var ”formen 

som sådan”, utan ”uppfinningstanken så som den kommer till uttryck i formen”. Den 

här konkretiserade uppfinningstanken kunde enligt domstolen gå utöver rent tillfälliga 

gestaltningar eller särskilda egenskaper i den angivna formen.883 Någon regel om detta 

hade dock fortfarande inte införts i lagstiftningen. 

7.3.5.2. Situationen idag 

I samband med ikraftträdandet av Produktpirateriegesetz år 1990 infördes § 12a 

GebrMG, enligt vilken skyddets omfång skall bestämmas av skyddskraven. Lagstiftaren 

”ansåg sig inte längre kunna avvara en sådan regel” i och med att skyddsobjektet genom 

                                                       
878 Breslauer 1910, 73. 
879 GRUR 1928, 390 – Analysenwage. Se Goebel 2000, 477. 
880 Kraßer 191, 621. 
881 BGH GRUR 1957, 270 – Unfall-Verhütungsschuh.
882 Bei einem Gebrauchsmuster hat der Inhalt der Ansprüche nicht die gleiche Bedeutung wie 
bei einem Patent; zu ihrer Auslegung ist der Inhalt der Unterlagen in seiner Gesamtheit 
heranzuziehen.
883 Geschützter Gegenstand eines Gebrauchsmusters ist nicht die Raumform als solche, sondern 
der in der Raumform in Erscheinung tretende Erfindungsgedanke, der über rein zufällige 
Gestaltungen oder sonstige Besonderheiten der offenbarten Raumform hinausgehen kann. 
Seine Grenzen werden durch das Erfordernis ausreichender Offenbarung und durch den Stand 
der Technik bestimmt. 
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avskaffandet av kravet på konkret form kom att närma sig patenträtten.884 Sedermera 

har BGH fastslagit att endast något inkluderat i kraven är föremål för skydd. I sitt 

avgörande i fallet Profilkrümmer885 konstaterar BGH nämligen följande: Vid 

bedömningen av huruvida ett Gebrauchsmuster uppfyller skyddsförutsättningarna 

skall det faktum att en viss användning av föremålet avslöjats i beskrivningen lämnas 

obeaktat. Exempelvis Goebel har ifrågasatt den här utvecklingen och han tvivlar på att 

det skulle ha varit lagstiftarens avsikt att skapa ett med patenträtten identiskt system 

för bedömningen av skyddsomfånget.886 Här hänvisar Goebel till lagberedningens 

uttalande i samband med revisionen år 1986, där den uttryckligen konstaterade att 

man inte önskade göra patentsystemet och Gebrauchsmuster-systemet till ett 

likvärdigt dualt system.887 I samband med införandet av § 12a GebrMG konstaterade 

lagstiftaren däremot att även om Gebrauchsmuster-skyddet ursprungligen var tänkt att 

skydda ”små uppfinningar” i gränslandet mellan patent och mönster, har 

skyddsformen utvecklats till en skyddsform som kompletterar patentskyddet.888 I 

litteraturen torde även råda enighet om att patenträttens principer är tillämpliga vid 

bedömningen och tolkningen av ett Gebrauchsmusters skyddsomfång.889

7.3.6. Skyddsomfånget i Danmark 

Bestämmandet av skyddsomfånget för en dansk brugsmodel torde skilja sig något i och 

med att Danmark har infört en delvis avvikande lagstiftning beträffande skyddskravens 

utformning i ansökan. I litteraturen har även anförts att detta innebär att 

patentkravsläran inte kan tillämpas direkt på brugsmodel-rätten.890

För något år sedan tog dock Højesteret ställning till frågan om en brugsmodels 

skyddsomfång. I sin dom 3.5.2007 konstaterade Højesteret att även ekvivalenta 

utföringsformer kan göra intrång i en brugsmodel-registrering – detta trots att man 

hade konstaterat att det alster registreringen avsåg exakt ”var av det slag som lagen är 

avsedd att skydda”891 det vill säga en enkel uppfinning. Följaktligen kan man inte 

motivera utsträckningen till ekvivalenta utföringsformer med att produkten skulle ha 

haft patenträttslig uppfinningshöjd. Lindgreen et al. anför att det i ljuset av det här 

                                                       
884 Begründung 1990, 195, 200.
885 BGH GRUR 1997, 360 – Profilkrümmer.
886 Goebel 2000, 479 ff. 
887 BT-Ds. 10/3903, 16. 
888Begründung 1990, 200.
889 Se kapitel 3.8.1. 
890 Schovsbo & Rosenmeier 2008, 328. 
891 Lindgreen et al. 2008, 164. 
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avgörandet är svårt att finna stöd för att det skulle finnas en principiell skillnad mellan 

skyddsomfånget för patent och skyddsomfånget för brugsmodeller i enlighet med vad 

som anförts av exempelvis Koktvedgaard.892 Schovsbo & Rosenmeier lyfter dock fram 

att det är möjligt att det kan finnas en viss skillnad utgående från om rättigheten är 

prövad eller inte.893

7.3.7. Diskussion

7.3.7.1. Möjligt att föreskriva om snävt skydd? 

I det här kapitlet har jag strävat efter att uppmärksamma det svåra i att bestämma 

skyddsomfånget för det tekniska idéskyddet i allmänhet och skydd för 

nyttighetsmodellskyddet i synnerhet. I det stora hela ligger det svåra i att på ett 

ändamålsenligt sätt balansera olika intressen: rättighetshavarens behov av ett vettigt 

och berättigat skydd, tredje mans behov av att kunna förutse och undvika intrång men 

även allmänhetens intresse av att skyddet inte kommer att omfatta mer än nödvändigt. 

Beträffande tolkningen av patentkrav har Domeij anfört: 

Det kanske svåraste som finns inom patenträtten är att, med protokollet till artikel 69 EPC som 

sjökort, navigera mellan Skylla, bokstavstolkningens hårda klipphäll, och Karybdis, den fria 

tolkningens malström.894

Det faktum att en nyttighetsmodellregistrering är en oprövad rättighet i kombination 

med det faktum att sökanden ofta formulerat skyddskraven i ansökan själv utan råd av 

patentombud och det faktum att ett mindre mått av uppfinningsrikedom räcker för 

skydd, komplicerar bedömningen av en nyttighetsmodells skyddsomfång ytterligare. 

Lagstiftaren har inte ansett det av nöden att i lag begränsa skyddsomfånget för en 

nyttighetsmodellregistrering. Detta oaktat anförs i förarbetena att skyddets omfång 

borde vara relativt snävt eftersom det är fråga om produkter som är relativt enkla och 

som befinner sig på ett relativt lågt utvecklingsstadium. 

I praktiken handlar en intrångstalan sällan om ett intrångsföremål som är identiskt 

med det skyddade föremålet. Snarare skall domstolen ta ställning till frågan om 

svarandens produkt omfattas av skyddet trots att det finns vissa skillnader mellan 

                                                       
892 Lindgreen et al. 2008, 164, hänvisande till Koktvedgaard 2005. 
893 Schovsbo & Rosenmeier 2008, 334. 
894 Domeij 2007, 106. 
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intrångsföremålet och innehållet i patentkraven.895 Detta gäller oberoende av om det 

rör sig om ett patent eller ett nyttighetsmodellskydd. I den nordiska 

bruksmönsterutredningen noterade man att försök att begränsa skyddsomfånget 

genom en strikt bokstavstolkning av skyddskraven endast skulle medföra att kravens 

verbala utformning blev ännu mera krävande för sökanden.896 Följaktligen kan man 

konstatera att det finns flera skäl som talar emot en obligatorisk snäv tolkning av 

skyddskraven med ett begränsat skydd som följd. Trots detta, oberoende av de 

avvägningssvårigheter ovanstående innefattar, är det enligt min mening svårt att 

bortförklara det motsägelsefulla i att skyddsomfånget för en 

nyttighetsmodellregistrering, avledd från en avslagen patentansökan, i princip är lika 

brett som det patentskydd som av samhällsekonomiska skäl inte kunde beviljas. Det 

faktum att ett snävt skydd eventuellt anses vara mindre värt för rättighetshavaren gör 

inte den här absurditeten försvarlig. Här kan det även vara intressant att notera att 

skyddsomfånget var en av de frågor som väckte motreaktioner i samband med EG-

direktivförslaget. I det första förslaget till ett bruksmönsterskydd inom EU uppgjort av 

Max-Planck-arbetsgruppen hade artikel 69 EPC använts som förebild och 

arbetsgruppen föreslog att även tolkningsprotokollet skulle vara tillämpligt.  

Följaktligen föreslog arbetsgruppen att skyddets omfång skulle bestämmas utgående 

från den grad av uppfinningshöjd som skyddsformen förutsätter. Detta motiverades 

med att skydd även skulle komma att sökas för patenterbara uppfinningar.897 Av senare 

diskussioner om ett harmoniserat skydd på ett europeiskt plan framgick dock ett 

allmänt motstånd mot ekvivalenstolkning av skyddskraven.898

7.3.7.2. Möjligt att “i högre grad åberopa beskrivning och teckningar”? 

Det faktum att kraven i en nyttighetsmodellregistrering i motsats till kraven i en 

patentansökan inte avvägts mot känd teknik i dialog med registreringsmyndigheterna 

leder till frågan vilken vikt de övriga ansökningshandlingarna kan och bör tillmätas vid 

tolkningen av en nyttighetsmodellregistrerings skyddsomfång. Frågan är följaktligen 

om skyddet bör kunna utsträckas till att omfatta element som eventuellt endast nämns 

i beskrivningen och teckningarna, å ena sidan med hänvisning till den subjektivitet den 

uteblivna förprövningen resulterar i, och å andra sidan (i kombination med detta) med 

                                                       
895 Godenhielm 1994, 263; Se även von Schwerin 2000, 544. 
896 Grundén 1986, 454-455. 
897 Diskussionesentwurf, GRUR Int. 1994, 573. För att undvika de översättningssvårigheter som 
för tillfället debatterades beträffande art. 69 (1) EPC (terms of the claims) förespråkade man 
dessutom att man skulle införa ordalydelsen i art. 21 (1) (a) PLT (the claims). 
898 Rapport om svaren på samrådet 2002, 9. 
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hänsyn till det faktum att ansökan ofta är uppgjord av en oerfaren sökande utan 

handledning av ombud. 

Även om det är ett faktum att skillnaderna mellan patent- och 

nyttighetsmodellsystemet leder till att det kan verka olämpligt att direkt tillämpa 

patenträttens principer vid en värdering av skyddets omfång, kan man ifrågasätta det 

rationella i att dra in den här typen av hänsynstaganden för det tekniska idéskyddet. 

Skyddet för tekniska uppfinningar bör innefatta klara angivelser av vad som är skyddat 

för att skapa överskådlighet och rättssäkerhet. NML 24 § i sin nuvarande utformning 

ger inte heller rum för en tolkning där något som endast framgår av beskrivningen kan 

omfattas av skyddet. 

7.3.7.3. Konklusioner 

Nuvarande lagstiftning och praxis beträffande skyddsomfånget för en 

nyttighetsmodellregistrering leder till ad hoc beslut och inkonsekventa 

lösningsmodeller. Hur de problem det här ger upphov till skall lösas kan diskuteras. 

Någon entydig lösning står inte att finna. Problemen kan betraktas som en direkt följd 

av att lagstiftningen samtidigt skall tillgodose flera olika intressen av olika karaktär. 

7.4. Anmälningssystemet 

7.4.1. Inledning 

I det här kapitlet utför jag en analys av registreringsförfarandet. Lagstiftningen om 

nyttighetsmodeller är utformad till ett ”anmälningssystem” där skyddet träder ikraft 

genast vid registreringen, som sker utan att någon materiell förprövning ägt rum. Den 

här formen av registrering möjliggör det snabba ikraftträdandet som utgör en av 

skyddsformens stora ”fördelar”. Tyskland, Finland och Danmark har alla infört ett 

system, där sökanden erhåller en registrerad ensamrätt, såvitt själva ansökan uppfyller 

de formella kraven. Är detta fallet registreras ensamrätten. Ett system med förprövning 

skulle däremot innebära att registreringsmyndigheterna före registreringen granskade 

huruvida uppfinningen uppfyller kraven på nyhet och uppfinningshöjd samt granskade 

kravens utformning. Vid ett sådant förfarande skulle uppfinningen erhålla ett lika 

starkt skydd som ett patent, och för att omkullkasta skyddet skulle tredje man, efter ett 

tidsbundet invändningsförfarande, vara tvungen att väcka talan i domstol. Fördelen 

med ett sådant system skulle vara att rättighetshavaren och konkurrenterna i högre 
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grad kunde förlita sig på skyddets tillförlitlighet, nackdelen att prövningen knappast 

kunde ske snabbare än en patenterbarhetsprövning. 

Anmälningsförfarandet kan kritiseras eftersom undersökningsbördan inte endast läggs 

på sökanden själv utan även på konkurrenterna. Det kommer an på konkurrenterna att 

följa upp vilka nya produkter som skyddats som nyttighetsmodeller och se till att de 

som registrerats på för vaga grunder ogiltigförklaras. Det här innebär att även 

kostnaderna delvis överförs på dem. Här är det skäl att uppmärksamma att även små 

företag, vilka upprepat framhålls som de av skyddsformen gynnade, även å sin sida 

utgör konkurrenter till andra nyttighetsmodellinnehavare. Således kan även små 

företag belastas av anmälningssystemet. Man kan även argumentera för att små företag 

belastas i högre grad, i och med att de inte nödvändigtvis har tillräckliga finansiella 

medel för uppföljning och kontroll eller tillräcklig kännedom om immateriella 

rättigheter överlag. Dessutom kan tröskeln vara större för ett litet företag att försöka få 

en registrering ogiltigförklarad, speciellt om motståndaren är ett storföretag. 

Avsaknaden av en materiell prövning före registreringen är följaktligen en omtvistad 

fråga. Samtidigt som anmälningsförfarandet antas vara en förutsättning för att skyddet 

skall kunna fungera på avsett sätt – snabbt, enkelt och till låga kostnader – kan det 

starkt ifrågasättas, eftersom kostnadseffektiviteten och flexibiliteten erhålls i utbyte 

mot överskådlighet och rättssäkerhet samtidigt som en stor övervaknings- och 

kostnadsbörda läggs på konkurrenterna. Anmälningsförfarandet innefattar dock två 

säkerhetsventiler som skall motverka de negativa effekterna: a) möjligheten till en 

uppskjuten granskning av registreringar och b) ett ”snabbt och kostnadseffektivt” 

förfarande för att ogiltigförklara en oberättigad registrering.899 Förutsättningen för att 

anmälningsförfarandet skall kunna rättfärdigas är att dessa alternativ fungerar. 

I det här kapitlet går jag inledningsvis igenom de diskussioner som förts om 

registreringsprocessens utformningsmöjligheter i samband med utarbetandet av 

lagstiftningen samt vad som under årens lopp i litteraturen anförts om denna. Här 

stöder jag mig till stora delar på tyskt material, eftersom Tysklands lagstiftning 

utarbetats och formats under en mycket lång tidsperiod samtidigt som mycket skrivits i 

ämnet. Även synpunkter som framförts i samband med Danmarks lagstiftning och de 

europeiska diskussionerna kring direktivförslagen behandlas. Den här delen skall 

                                                       
899 Att notera är att det ursprungliga tyska Gebrauchsmuster-skyddet inte hade infört 
möjligheten till yrkande på ogiltighet vid registreringsmyndigheterna, utan detta skedde i 
domstol. I och med revideringen 1936 ändrades detta och behandlingen av ogiltighetsyrkanden 
överflyttades på registreringsmyndigheterna. Se Kraßer 1991, 621. 
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närmare belysa bakgrunden och motiven till själva anmälningssystemet samt redogöra 

för hur den intresseavvägning som här har utförts skall fungera. Efter detta analyserar 

jag huruvida registreringsprocessen i sin nuvarande utformning verkligen har den 

avsedda effekten i form av kostnadseffektivitet, ett snabbt ikraftträdande skydd och ett 

enkelt registreringsförfarande samt utvärderar huruvida den eftersträvade balansen 

mellan olika intressen har åstadkommits. I det här kapitlet har jag försökt bortse från 

uppfinningshöjdproblematiken och fokusera på själva registreringsförfarandet. Trots 

detta är det omöjligt att inte ibland tangera det faktum att nyttighetsmodellskyddet i 

sin nuvarande utformning även är avsett för små tekniska uppfinningar. 

7.4.2. Anmälningsförfarandets bakgrund och syfte 

7.4.2.1. Utgångspunkten och senare diskussioner i Tyskland 

Huruvida en förprövning i samband med registreringen är att föredra eller inte är en 

fråga som dryftades redan i samband med införandet av det tyska Gebrauchsmuster-

systemet i slutet av 1800-talet. I motiven till lagförslaget hade man konstaterat att 

Gebrauchsmuster-skyddet bör vara så enkelt som möjligt, och därför tog man avstånd 

från en förprövning.900 Efter lagens ikraftträdande diskuterades det ändamålsenliga 

med detta närmare. Bland andra Neumann901 argumenterade för ett införande av en 

förprövning. Här såg han två möjliga varianter. För det första kunde ett fullständigt 

prövningsförfarande äga rum, varvid myndigheterna skulle pröva att föremålet för 

ansökan faller under lagens tillämpningsområde samt att föremålet är nytt. Detta skulle 

vara det säkraste sättet att undvika registreringar vilka inte uppfyller förutsättningarna. 

Neumann noterade dock att en sådan prövning skulle kräva mer tid och större insatser 

från myndigheternas sida, vilket skulle göra en höjning av registreringsavgiften 

nödvändig. Detta skulle inte stå i samklang med vad som anförts i lagmotiven om att 

skyddet skall erhållas snabbt och till låga kostnader. Neumann konstaterade dock att 

man för det andra kunde införa ett prövningsförfarande där myndigheterna åtminstone 

granskar att föremålet för ansökningen verkligen faller under det Gebrauchsmuster-

rättsliga skyddsområdet.902

                                                       
900 Se Lemke 1897, 310. 
901 Neumann 1896, 273 ff. 
902 Neumann 1896, 275. 
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Denna åsikt delades delvis av Lemke903 som medgav att det rådde en stor osäkerhet 

beträffande skyddsförutsättningarna i § 1 Abs. 1 GebrMG. Lemke anförde däremot å sin 

sida att en prövning av nyhet inte ens behövdes, eftersom erfarenheter visat att det 

inte uppkommer någon större skada av att Gebrauchsmuster registreras även om 

skyddsföremålet saknar nyhet. Enligt Lemke leder en registrering i avsaknad av nyhet 

till att rättighetshavaren inte kan göra den gällande mot tredje man – således är enligt 

honom ingen större skada skedd. Med stöd av detta ansåg Lemke att en prövning av 

nyhet inte kunde rekommenderas beaktande att enkelheten härigenom skulle gå om 

intet. Däremot konstaterade han att det förelåg stor osäkerhet om vilka slags föremål 

som föll under det dåvarande skyddsområdet (Arbeitsgerätschaften,

Gebrauchsgegenständen). Detta ledde enligt honom inte bara till förekomsten av flera 

ogiltiga registreringar, utan även till att tredje man av osäkerhet eventuellt erkänner en 

rättighet som de facto inte existerar. En prövning av huruvida föremålet i ansökan 

faller under lagens tillämpningsområde skulle enligt Lemke motverka dessa 

problem.904

Även Dalchow905 avrådde starkt från en prövning motsvarande patenträttens, 

hänvisande till Gebrauchsmuster-skyddets korta livstid och den ökade börda i form av 

högre kostnader och längre registreringstider en förprövning skulle medföra. Han 

anförde även att den uteblivna prövningen får den fördelen att man kan söka skydd 

även för alster om vilkas framgång man ännu inget vet.906 Även han ansåg dock att 

myndigheterna borde granska huruvida ansökningsföremålet motsvarar vad som 

angivits i § 1 Abs. 1 GebrMG. Några årtionden senare konstaterade även Jungblut907 i 

enlighet med denna linje att en fullständig granskning som även skulle innebära en 

omfattade nyhetsprövning skulle omkullkasta förutsättningarna för ett snabbt och 

billigt skydd.908 Jungblut konstaterade dock att ett billigt och snabbt 

ogiltighetsförfarande är ett lämpligt medel med vilket man kan motverka de svårigheter 

som är förknippade med avsaknaden av en förprövning.909 Även Utescher910 slöt sig till 

denna uppfattning. 

                                                       
903 Lemke 1897, 309 ff. 
904 Lemke 1897, 310. Lemke utick dock ifrån att det för tredje man är klart huruvida 
skyddsföremålet är nytt eller inte. Med dagens skyddsförutsättningar är det däremot inte så 
entydigt huruvida skyddsföremålet uppfyller kravet på tydlig åtskillnad. 
905 Dalchow 1905, 245 ff. 
906 Dalchow 1905, 249. 
907 Jungblut 1922, 191 ff. 
908 Jungblut 1922, 192. 
909 Jungblut 1922, 192. 
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7.4.2.2. Anmälningsförfarandets rättfärdigande idag 

Även om dagens nyttighetsmodellskydd till stora delar skiljer sig från det ursprungliga 

tyska systemet har argumenten mot en förprövning hängt med. I Finland verkar även 

en rädsla för ”överbelastning” av registreringsmyndigheterna ha haft en viss inverkan. I 

den finska nyttighetsmodellskommissionens betänkande om lagstiftning om 

nyttighetsmodeller förespråkade man ett nyttighetsmodellskydd utformat till ett 

anmälningsskydd på följande grunder: Inledningsvis konstaterade kommissionen 

allmänt att ett förprövningssystem skulle medföra en ökad arbetsbörda för 

registreringsmyndigheterna, och att det faktum att kravet på uppfinningshöjd för 

nyttighetsmodeller är lägre än för patent inte nödvändigtvis innebär att det material 

som måste genomgås av prövningsmyndigheterna är mindre till omfånget än 

materialet vid en patenterbarhetsprövning. Dessutom innebär ett förprövningssystem i 

enlighet med patenträttens prövning en annars inte nödvändigtvis förekommande 

korrespondens mellan sökanden och myndigheterna, vilken även den belastar

registreringsmyndigheterna.911 Anmälningssystemet motiverades även med att 

nyttighetsmodellskyddet var avsett för små uppfinningar och 

konstruktionsförbättringar, och att den behandlingstid ett prövningsförfarande skulle 

förutsätta skulle bli för lång för dessa. Dessutom skulle prövningsförfarandet höja 

kostnaderna, och därför skulle det i många fall inte vara lönsamt att ansöka om 

skydd.912 Följaktligen valde man att införa ett system utan förprövning. 

Även förslaget till ett europeiskt bruksmönsterskydd för gemenskapen var utformat till 

ett anmälningssystem. I grönboken om skydd för bruksmönster913 konstaterade 

kommissionen att ett införande av en förprövning visserligen skulle innebära större

rättssäkerhet men att detta skulle ske på bekostnad av det snabba ikraftträdandet och 

de låga kostnaderna. Därför skulle ett sådant införande motverka skyddsformens syfte, 

vilket i sin tur skulle minska innovativ aktivitet speciellt hos mindre företag.

Kommissionen anförde att registreringens låga kostnader kan verka speciellt attraktiva 

om man inte på förhand vet något om en uppfinnings kommersiella värde. Härvidlag 

noterade kommissionen att det speciellt för små och medelstora företag kan vara svårt 

att avgöra om en produkt kommer att vara framgångsrik eller inte, eftersom dessa inte 

nödvändigtvis har tillgång till tillräcklig information om marknaden. Kommissionen 

noterade att kostnaderna för patentombud visserligen kan antas vara desamma som vid 
                                                                                                                                                                  
910 Uetscher 1933, 807, 809. 
911 Se Kommittébetänkande 1986:48, 20. 
912 Kommittébetänkande 1986:48, 26. 
913 COM (95) 370. 
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ansökan om patent – däremot ansåg man att patentombud inte nödvändigtvis behövs, 

eftersom ansökan om bruksmönsterskydd inte är lika komplicerad som en 

patentansökan.914

7.4.2.3. Frågan om rättssäkerhet 

Man kan ifrågasätta huruvida ett anmälningssystem, även om möjligheten till senare 

prövning finns, är ett bra alternativ för ett skydd som är avsett för tekniska 

uppfinningar. Ett system där oprövade ensamrätter kan åberopas mot tredje man kan 

synas tvivelaktigt. Exempelvis Theumner har kallat ett Gebrauchsmuster-skyddssystem 

utan nyhetsgranskning för en atavism,915 och det har flera gånger påvisats att ett sådant 

system har begränsade användningsmöjligheter och att det möjliggör missbruk.916 Det 

svenska patentverket har i ett yttrande i samband med samrådet om bruksmodeller 

fastslagit att ogranskade bruksmodeller innebär ett stort osäkerhetsmoment både för 

innehavaren och för tredje man, och i samband med detta anfört att en ökad 

rättsosäkerhet och risker för processer inte kan leda till ett bättre konkurrensklimat,

utan tvärtom till en situation där marknadens starka aktörer gynnas.917

Ur allmänhetens synvinkel handlar frågan om rättssäkerhet om det svåra i att kunna 

veta vilken teknologi som är skyddad och vad som är fritt tillgängligt att använda.  I 

samband med den nordiska utredningen under 1980-talet uttryckte bland andra 

Pehrson farhågor om att ett skydd baserat på ett anmälningssystem kan medföra en 

betydande osäkerhet om rättsläget. Han anförde här att det till och med kunde finnas 

större skäl att införa en förprövning för en skyddsform som i praktiken utgör ett slags 

minipatent än för patent, och konstaterade att ett lägre krav på uppfinningshöjd 

medför att allt enklare uppfinningar skyddas, och därför kommer allt fler kollisioner att 

uppkomma. Detta behöver enligt honom inte nödvändigtvis leda till att antalet tvister 

blir stort – däremot medför det faktum att antalet kollisioner kan bli stort att 

osäkerheten blir dyrbar även om kostnaderna i varje enskilt fall skulle vara 

begränsade.918

                                                       
914 COM (95) 370, 58. 
915 Theumner 1940, 238. Benämningen ”atavism” innebär att en egenskap som är känd från 
tidigare släktled eller ett tidigare stadium från att under en tid ha varit frånvarande återkommer 
i ett senare skede av en organisms evolutionshistoria. Ordet härstammar från latinets ”atavus”, 
som betyder anfader. 
916 Se kapitel 2.2.3. 
917 Yttrande från Patent- och registreringsverket 2001, 3. 
918 Pehrson 1986, 482. 
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Ur rättighetshavarens synvinkel är ett av problemen att hållbarheten i det egna skyddet 

i många fall kan vara osäker – ett problem som även uppmärksammats i litteraturen. 

Exempelvis von Knierem919 anförde i början av 1940-talet att skyddet i Tyskland 

visserligen betraktades som ”den lille mannens patent”; trots detta upplevde denna ofta 

skyddet som en besvikelse. von Knierem konstaterade att en oerfaren rättsinnehavare 

ofta antar att han är i besittning av en praktiskt användbar rättighet – först senare inser 

han att en registrering, trots att den beviljats, kan vara mer eller mindre värdelös.920 På 

svenskt håll har bland andra Pehrson921 uttalat sig om och tagit avstånd från ett 

anmälningssystem, varvid han valt att jämföra en oprövad rätt med en bil utan motor: 

Man kan visa att man har en bil men man kan inte utnyttja den förrän den har kompletterats 

med en motor. På motsvarande sätt kan innehavaren av en bruksmönsterregistrering, så länge 

den bakomliggande ansökningen inte är granskad, visa att han har en registrering men han kan 

inte sätta någon makt bakom orden och påbörja en intrångsprocess. Avsikten är ju att 

granskning skall vara en förutsättning för att rättighetshavaren skall kunna väcka talan. Att efter 

det att en varningsskrivelse har sänts till en trilskande intrångsgörare behöva avvakta en 

granskning av registreringsmyndigheten innan talan kan väckas kan inte vara någon avundsvärd 

situation, eftersom detta innebar en avsevärd tempoförlust. För att återgå till liknelsen med bilen 

måste det vara avsevärt bättre om motorn redan är inmonterad när man skall börja köra. Min 

slutsats är därför att ett bruksmönsterskydd som är baserat på ett rent anmälningssystem 

kommer att medföra extra tidsutdräkt i de fall då en tvist leder till process.922

Pehrson påpekade att innehavet av en ogranskad registrering visserligen kunde vara 

praktisk att ha för större företag i syfte att skrämma mindre företag, något som enligt 

honom dock knappast skall uppmuntras av lagstiftaren. Även det svenska patentverket 

har i ett ställningstagande till kommissionens direktivförslag uppmärksammat 

osäkerheten i oprövade rättigheter och använt sig av följande liknelse: 

Den förmenta enkelheten och billigheten med bruksmodellskydd kan jämföras med enkelheten 

och billigheten med att gå till apoteket och köpa receptfri medicin istället för att ta krånglet och 

kostnaderna med att gå till en läkare: Medicinen är billig och enkel att få, men bara så länge man 

inte verkligen behöver den!923

Även om kommissionen i grönboken förespråkade ett anmälningssystem gick den inte 

här närmare in på den här problematiken, vilket även kritiserades i Ekonomiska och 

                                                       
919 von Knierem 1941, 185 ff. 
920 von Knierem 1941, 190. 
921 Se Pehrson 1986, 481-482. 
922 Pehrson 1986, 482. 
923 Yttrande från Patent- och registreringsverket 1998, 3. 
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sociala kommitténs yttrande924, utan den anförde endast att flera års positiva 

erfarenheter i sådana länder där skyddsformen förekommer visar att den lägre graden 

av rättssäkerhet inte fått några praktiska efterverkningar. Kommissionen ansåg även 

att behovet av rättssäkerhet kan tillgodoses genom att giltighetstiden är kortare än 

giltighetstiden för ett patent, samt genom att det i en intrångssituation företas en 

granskning för att fastställa huruvida förutsättningarna för skydd har uppnåtts. Även 

om problematiken inte diskuterades närmare i grönboken behandlades den av Max-

Planck-arbetsgruppen i utkastet till ett EG-bruksmönster. Arbetsgruppen konstaterade 

att om ett bruksmönsterskydd skall utgöra ett billigt och tidsbesparande alternativ till 

patentskyddet måste man avstå från en förprövning. Arbetsgruppen anförde här att 

beviljandet av ensamrätter med full skyddsverkan i avsaknad av en prövning inte

innebär någon oberättigad fördel för sökanden, eftersom denna ”gjort sitt” genom att 

offentliggöra en uppfinning och ansöka om skydd. En förprövning av de materiella 

skyddsförutsättningarna ”minskar endast risken – vilken ändå aldrig kan elimineras 

helt – för att en uppfinning senare visar sig vara oberättigad”. Här noterade 

arbetsgruppen att även ett patent, vilket varit föremål för en omfattande förprövning, 

senare kan visa sig vara ogiltigt. Följaktligen ökar avsaknaden av en förprövning risken 

att en registrering senare visar sig vara ogiltig. I de fall där den registrerade 

uppfinningen däremot visar sig uppfylla de materiella kraven har den snabbare 

registreringsprocessen däremot haft den fördelen att sökanden snabbast möjligt 

erhåller det skydd som tillkommer honom. Arbetsgruppen anförde följaktligen att 

frågan inte är en rättsprincipsfråga utan en fråga som skall besvaras med praktiska 

hänsynstaganden.925 Faktum är dock att den uteblivna förprövningen var en av de 

faktorer som väckte störst motstånd inom berörda kretsar. I de enkätsvar 

kommissionen fick i anslutning till samrådsrundan framgick att den juridiska 

osäkerheten upplevdes som den största svagheten med ett bruksmodellskydd. Flera 

respondenter anförde att ett bruksmodellskydd för gemenskapen skulle medföra ökade 

kostnader för företagen samt att riskanalysen och ökningen av tvister skulle lägga 

beslag på en stor del av företagens resurser.926

Det verkar vara ett faktum att meningarna är delade beträffande 

anmälningsförfarandets ändamålsenlighet. En intressant syn på saken står att finna i 

Lindes uttalande under 1940-talet där han kritiserade de omständigheter under vilka 

Gebrauchsmuster-skyddet hade kommit till och hävdade att lagens uppkomst endast 
                                                       
924 Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén 1996, punkt 5.6. 
925 Se Diskussionsentwurf 1994, 573. 
926 Rapport om svaren på samrådet 2002, 6. 
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var resultatet av ett pinsamt domstolsavgörande. Han noterade här att man skapade 

Gebrauchsmuster-skyddet som en ”avkomma” till mönsterskyddet och konstaterade att 

även om en oprövad registrering kan försvaras på mönsterrättens område är detta inte

fallet beträffande tekniska uppfinningar.927 För att man skall kunna bilda sig en 

uppfattning om registreringsförfarandets positiva eller negativa verkningar måste man 

dock skilt för sig utreda huruvida de fördelar det här förfarandet skall medföra de facto 

kan uppnås, samt huruvida de lagregler som skall motverka eventuella negativa effekter 

fungerar. 

7.4.3. ”Billigt, snabbt och enkelt att pröva och använda” 

7.4.3.1. Inledande kommentar 

I det här kapitlet strävar jag efter att analysera i vilken mån nyttighetsmodellskyddet 

kan anses uppfylla målsättningen att fungera som ett snabbare, billigare och enklare 

alternativ till patentsystemet utan att samtidigt förlora i användbarhet. Även om 

faktorerna behandlas skilt är det oundvikligt att de tangerar varandra. 

7.4.3.2. Ett enklare skydd 

Vid ”marknadsföringen” av nyttighetsmodellskydd har man ofta framhävt att skyddet 

är så ”enkelt” att patentombud inte behövs.928 Man har sålunda utgått ifrån att det 

förmånliga i skyddet även skulle ligga i det faktum att ”den lille uppfinnaren” kan klara 

sig själv.  I enkätsvaren hos de finländska företagen förlitade sig de respondenter som 

representerade företag i regel på professionell hjälp vid utarbetandet av ansökan samt 

utformningen av skyddskraven. 83,3 % av dessa angav att de alltid förlitar sig på 

professionell hjälp medan resten angav att de gör det ofta. Beträffande enskilda 

näringsidkare och privatpersoner varierade situationen något. Hälften av 

privatpersonerna svarade att de alltid förlitar sig på professionell hjälp. 47,4 % av 

enskilda näringsidkare och företagen med en anställd angav att de alltid eller nästan 

alltid förlitar sig på professionell hjälp medan motsvarande procentandel för företag 

med mindre än 50 anställda var 71 %. I undersökningen hade det faktum att skyddet 

erhålls enklare än ett patent dock en viss betydelse för såväl gruppen som 

representerade privatpersoner som gruppen som representerade företag med en 

                                                       
927 Linde 1948, 24 ff. 
928 Se exempelvis COM (95) 370, 58. 



274

anställd/enskild näringsidkare. Ingen av dessa värderade betydelsen av enklare 

ansökan lägre än tre, medan denna faktor var av mindre och mer varierande betydelse 

för de större företagen. I förarbetena till BML anfördes år 2005 att över hälften av de 

danska sökandena själva formulerar sin brugsmodel-ansökan och sköter 

korrespondensen med PVS.929 Ser man på helhetsbilden kan man dock ifrågasätta 

antagandet att nyttighetsmodellskyddet skulle kunna betraktas som ett enkelt skydd. 

Ansökans betydelse för skyddets användbarhet. Vid en analys av huruvida 

nyttighetsmodellskyddet utgör ett skydd som är enkelt att använda bör man även 

beakta hur situationen ser ut när rättigheten skall göras gällande mot en potentiell 

intrångsgörare. Enkelheten bör således bedömas i ljuset av det erhållna skyddet. 

Eftersom en nyttighetsmodellregistrerings skyddsomfång bestäms av skyddskraven 

kretsar det väsentliga för skyddet, precis som inom patenträtten, kring skyddskraven 

och dessas utformning. Att med ord beskriva en uppfinning så korrekt som möjligt kan 

dock i praktiken vara svårt, eftersom det förutsätter att man abstraherar från själva 

uppfinningen.930 Dessutom är det inte alltid sagt att det finns ord för det som skall 

beskrivas.931 Som konstaterades i kapitel 7.3.3.2 föreligger en väsentlig skillnad mellan 

kraven i en patentansökan och kraven i en nyttighetsmodellansökan, eftersom en 

nyttighetsmodellansökan inte är föremål för samma granskningsprocedur som en 

patentansökan. Detta oaktat är det kravens formulering som hela skyddet står och 

faller på. Det här innebär i praktiken att en ännu större noggrannhet måste iakttas vid 

kravformuleringen. Eftersom skyddet inte längre kan utvidgas efter registreringen kan 

man inte heller i efterhand eliminera den skada som uppkommit genom att en 

bristfälligt uppgjord ansökan blivit registrerad. Följaktligen är det inte säkert att de 

små företag som själva formulerar skyddskraven i tron att ombud inte behövs i 

ansökningsförfarandet förstår den vikt kraven får för skyddets användbarhet. Förutom 

att rättighetshavarna själva kan bli lidande till följd av en olycklig formulering kan dock 

subjektiva och otydligt formulerade krav även belasta de konkurrenter som måste ta 

ställning till kravens innehåll. 

Många har de facto uttryckt sina farhågor om det ändamålsenliga med att framhålla att 

nyttighetsmodellskyddet är enkelt. Exempelvis Strömberg har från svenskt håll 

konstaterat att “varje person som sysslat med patentärenden vet att ytterst få patent 

beviljas med de ursprungliga patentkraven”, och att kraven på sökandens egen 

                                                       
929 Se inledande anmärkning till Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49. 
930 Levin 2007, 307. 
931 Stenvik 2001, 438. 
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granskning blir ännu högre om registreringsmyndigheterna inte utför någon 

granskning och sökanden vill åstadkomma ett hållbart skydd.932 I Danmark har 

Vingtoft uttryckt sin oro över att man försökt ge allmänheten intrycket av att (i detta 

fall brugsmodel-) systemet innebär en skyddsform som inte förutsätter inblandning av 

professionell hjälp.933 I Danmark torde faran även vara större i och med att dansk rätt 

uttryckligen tillåter krav som endast hänvisar till teckningar och beskrivningen. På 

finskt håll ger Heinonen & Baltscheffsky i sin handbok för uppfinnare följande råd: 

Behöver du en registrering – beställ PRS:s nyttighetsmodellguide och följ råden i denna. 

Uppfyller din registrering de formella kraven erhåller du din önskade registreringsnummer. 

Eventuellt, men det är inte säkert, följer även en rättighet som kan göras gällande. Behöver du 

uttryckligen ett skydd – gå tillbaka till kapitel 5 Patentansökan, och gå tillväga som om du skulle 

ansöka om ett patent.934

Att notera är även att förekomsten av ett lägre skillnadskrav ytterligare kan komplicera 

situationen. Till exempel Janis poängterar att ett andra gradens patentsystem till och 

med kan framtvinga ett ännu större behov av att anlita professionell hjälp vid 

uppgörandet av ansökan, eftersom de sökande i avsaknad av en förprövning kan anta 

att de endast genom att satsa på skickligt formulerade ansökningar kan bevisa för 

potentiella licenstagare att registreringen de facto innebär en rättighet som kan göras 

gällande.935

Konklusioner. Även om sökanden utan problem kan få en ansökan godkänd och 

registrerad är detta inte nödvändigtvis till stor hjälp vid en intrångssituation eller när 

ett yrkande om ogiltigförklaring görs, så länge skyddssystemet skall fungera med 

patentsystemet som modell. Att anta att en amatör på kravformuleringens område 

ensam skulle kunna åstadkomma någonting som inom patenträtten förutsätter ett 

omfattande samarbete mellan ett rutinerat patentombud och prövningsavdelningen vid 

registreringsmyndigheterna är naivt. Att marknadsföra skyddsformen såsom varande 

en ”enkel” skyddsmöjlighet är helt enkelt vilseledande. 

Konstaterandet att nyttighetsmodellskyddet skall vara enkelt att pröva och använda har 

dock även en annan aspekt: enkelheten kan även ses i egenskap av överskådlighet – det 

skall vara lätt att avgöra huruvida en uppfinning uppfyller skyddsförutsättningarna och 

vad skyddet omfattar. Den här egenskapen med skyddet härrör från tiden när endast 

                                                       
932 Strömberg 1996, 441. 
933 Vingtoft 1996, 434. 
934 Heinonen & Baltscheffsky 2005, 88-89. Egen översättning. 
935 Janis 1999, 181.
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föremål med konkret form kunde utgöra föremål för skydd och det är diskutabelt 

huruvida skyddet i sin nuvarande utformning verkligen innefattar en sådan 

överskådlighet. Tvärtom kan man hävda att skyddet, i och med att det tillnärmat sig 

patenträtten och utformats till ett kravbaserat skydd samtidigt som det inte har förmått 

skapa någon överskådlig praxis för vad som skall kvalificera för skydd, snarare ådragit 

sig en mindre överskådlighet än patenträtten. 

7.4.3.3. Ett billigare skydd 

De låga kostnaderna anses vara en av de centrala egenskaperna med 

nyttighetsmodellskyddet och betydelsen av ett kostnadseffektivt skydd har betonats i 

flera sammanhang speciellt beträffande små företag.936 För att analysera den faktiska 

kostnadseffektiviteten förutsätts dock att man betraktar de olika kostnaderna skilt för 

sig. När jag här diskuterar kostnadsaspekten skiljer jag mellan administrativa 

registreringskostnader, administrativa kostnader för skyddets upprätthållande, 

ombudskostnader, kostnader vid intrång, kostnader för uppföljning av 

konkurrenternas registreringar, kostnader för yrkande om ogiltigförklaring och 

kostnader för granskning. 

Administrativa kostnader. Registreringskostnaderna är lägre för nyttighetsmodeller än 

för patent. Även de administrativa kostnaderna för skyddets upprätthållande, det vill 

säga årsavgifterna, är lägre. Att notera är att de högre administrativa kostnaderna för 

patent ofta även är förknippade med det faktum att en omfattande korrespondens 

mellan patentmyndigheterna och sökanden eller patentombuden äger rum innan 

patentkraven slutligen fastslås och patentet beviljas. Här skiljer sig 

nyttighetsmodellsystemet från patentsystemet. Sökanden förbinder sig till att endast 

erhålla skydd för det som han själv vid inlämnandet av ansökan angett i skyddskraven. 

Således sker kostnadsinbesparingen på bekostnad av kvalitet. 

                                                       
936 I sitt yttrande till kommissionens första direktivförslag ville Parlamentet till och med minska 
avgifterna med 50 % för små och medelstora företag, oberoende uppfinnare och universitet. 
Kommissionen avvisade dock detta ändringsförslag med motiveringen att en sådan 
bestämmelse som sådan inte passar in i ett harmoniseringsförslag, eftersom den skulle medföra 
ekonomiska följder för medlemsstaterna utöver direktivets syfte. Kommissionen konstaterade 
dock att de överväganden som låg bakom denna idé var lovvärda, varför man till skäl 6 tillfogade 
texten: “Mot den bakgrunden bör avgifterna i möjligaste mån vara rimliga för små och 
medelstora företag, oberoende uppfinnare och universitet”. Som framgick i kapitel 6 upplevde 
respondenterna skyddets lägre kostnader vara den faktor som klart inverkade mest på beslutet 
att ansöka om nyttighetsmodellskydd. 76,2 % angav att detta är en viktig eller mycket viktig 
faktor.



277

Kostnader för patentombud. Ombudskostnaderna torde vara lika oberoende av vilken 

skyddsform en ansökan avser.937 Kostnaderna här är snarare beroende av 

uppfinningens natur än av valet av skydd. Är formuleringen av kraven problematisk 

drar arbetet ut på tiden varpå kostnaderna stiger. Man kan notera att det lägre 

skillnadskravet eventuellt kan innebära att en ännu större noggrannhet måste iakttas 

vid formuleringen av ansökan. Tidigare har poängterats att nyttighetsmodellskyddet i 

sin nuvarande utformning inte kan betraktas som så enkelt att ombudskostnaderna 

nödvändigtvis kan inbesparas. 

Kostnader vid intrång. Beträffande de kostnader som uppstår i en intrångssituation är 

det tvivelaktigt om det föreligger någon skillnad mellan patent och 

nyttighetsmodellskydd. I och med att ett yrkande om ogiltigförklaring i Tyskland och 

Finland i samband med en intrångsrättegång behandlas av registreringsmyndigheten 

och inte i domstol, kan en rättegång eventuellt till en viss grad försnabbas, vilket 

indirekt kunde leda till lägre kostnader. Om detta i praktiken spelar någon roll är 

oklart, även beaktande det faktum att beslutet kan överklagas hos PRS:s besvärsnämnd 

och HFD. Att notera är att bedömningen av eventuellt intrång i en oprövad rätt 

förutsätter att registreringen granskas. Detta innebär att förhandlingarna uppskjuts 

tills granskningen är gjord. Granskningen i sig torde i de flesta fall inte räcka längre än 

några månader. Yrkar motparten däremot på ogiltighet kan processen dra ut på tiden. 

Kostnader för uppföljning av konkurrenternas registreringar och utredning av 

rättsläget. Under nyttighetsmodellskyddets kostnader måste även kostnader (även i 

form av tid) för uppföljning och granskning av konkurrenters registreringar upptas. Ett 

faktum är även att främst ogranskade registreringar men även registreringar för vilka 

en nyhetsgranskning gjorts, dock endast med uppräkning av eventuella nyhetshinder 

som resultat, i många fall kan föranleda företag att anlita sig av experthjälp vid en 

utvärdering av möjligheterna att beaktande existerande nyttighetsmodellregistreringar 

kommersialisera sin teknologi.938 Exempelvis Janis har anfört att sådana utlåtanden för 

nyttighetsmodeller blir en komplex fråga, speciellt beaktande det lägre skillnadskravet. 

                                                       
937 Exempelvis Vingtoft anför att man inte kan förvänta sig att kostnaderna för utarbetande och 
behandling av en kvalitetsansökan om brugsmodel-skydd blir lägre än kostnaderna för en 
patentansökan för samma uppfinning. Se Vingtoft 2003, 656; Även Kulhavy 1980, 211. 
938 Bessen & Meurer påpekar att det finns åtminstone två aspekter som gör att ett 
expertutlåtande beträffande teknologi inte kan jämföras med övriga expertutlåtanden 
(exempelvis ett utlåtande av en fastighetsjurist). För det första är kostnaderna betydligt högre 
(Enligt Bessen & Meurer 20 000 – 100 000 dollar), för det andra ger utlåtandet sist och 
slutligen inga garantier. Det är enligt dem omöjligt att fastställa exakta gränser för ett patents 
skyddsomfång före en domstolsprocess. Se Bessen & Meurer 2008, 55. 
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Enligt honom kan detta leda till höjda verksamhetskostnader för hela 

teknologiområden, varvid speciellt de små företag skyddsformen skall gynna drabbas 

värst.939 Den ökade uppföljningsbörda oprövade rättigheter medför uppmärksammades 

även av Föreningen Svenskt Näringsliv i föreningens utlåtande i anslutning till 

samrådet om ett europeiskt bruksmodellskydd. Här konstaterades följande: 

Med hänsyn till den stora mängd rättigheter som kan förväntas bli resultatet om det föreslagna 

systemet förverkligas blir detta en synnerligen omfattande uppgift, som dessutom försvåras av 

att skyddets omfattning inte varit föremål för någon förprövning. Konkurrentföretag måste 

således på egen hand utvärdera om och i så fall i vilken utsträckning ett beviljat skydd är giltigt. 

En sådan prövning kräver ingående patenträttsliga kunskaper och kan inte hanteras av ett 

mindre eller medelstort företag utan egen patentexpertis, inte ens på grundval av en sådan 

”search report” som enligt förslaget skall kunna erhållas från patentmyndigheten.940

Kostnader för yrkande om ogiltigförklaring och kostnader för granskning. I Finland 

utgör de administrativa kostnaderna för ett yrkande om ogiltigförklaring endast 50 

euro medan motsvarande kostnader för en granskning ligger vid 250 euro. I Danmark 

är kostnaderna 4000 kronor (ca 570 euro) för prövning, tidigare var kostnaderna för 

udslettelse 2000 kronor (ca 285 euro). Intressant är dock att kostnaderna för det tyska 

ogiltighetsförfarandet är högre än kostnaderna för Recherche: 300 euro jämfört med 

250 euro.941

Ett ogiltighetsförfarande hos myndigheterna innebär dock inte enbart administrativa 

kostnader för framställandet av själva yrkandet. På svenskt håll har Pehrson anfört att 

kärandeparten troligtvis är tvungen att lägga ner lika mycket arbete på processen även 

om den handläggs på administrativ väg och inte judiciell, eftersom man inte kan vänta 

sig att myndigheterna skall ha kännedom om allt nyhetsskadligt material.942

Beträffande situationen i Tyskland har exempelvis Osenberg påpekat att de totala 

kostnaderna för ett ogiltighetsförfarande i Tyskland är betydande. Absolut största delen 

av parterna representeras av jurister. Detta innebär naturligtvis att kostnaderna 

varierar beroende på hur komplicerad registreringen är och hur länge förfarandet 

räcker.943 Enligt Osenberg kan man som tumregel säga att ett yrkande om 

ogiltigförklaring i genomsnittlig svårighetsgrad, vilket uteslutande stöder sig på 

teknikens ståndpunkt i form av skriftligt material, ofta kan behandlas färdigt inom ett 

                                                       
939 Janis 1999, 186. Janis uttalar sig allmänt om separata skyddssystem för små uppfinningar. 
940 Se Remissvar av Föreningen Svenskt Näringsliv. 
941 För närmare information om de olika ländernas prislistor se respektive 
registreringsmyndigheters hemsidor: www.dpma.de; www.prh.fi; www.dkpto.dk. 
942 Pehrson 1986, 482. 
943 Osenberg 1999, 842. 
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år. Kompliceras ärendet av frågor som förutsätter bevis i någon form måste man räkna 

med att förfarandet kan räcka längre.944 Osenberg har dock anfört att de registreringar 

som attackeras med yrkande om ogiltigförklaring ofta avser komplicerade 

uppfinningar, exempelvis på områdena för maskinbygge eller elektroteknik. Efter att 

kravet på tredimensionell form slopades registreras även kemiska substanser med 

komplex struktur, för vilka ett ogiltighetsförfarande förutsätter en stor arbetsinsats.945

Enligt de finländska registreringsmyndigheterna är det i praktiken svårt att uppskatta 

hur länge ett ogiltighetsförfarande kommer att räcka. I bästa fall kan ärendet 

slutbehandlas inom några månader, i annat fall kan fallet dra ut på tiden. Eftersom 

besvär kan framläggas vid registreringsmyndigheternas besvärsavdelning och därifrån 

gå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, kan man i värsta fall få räkna med några 

år. Även i Finland företräds båda parter i de flesta fall av ombud.946 En intressant 

aspekt i detta sammanhang är att majoriteten av de företag som deltog i den empiriska 

undersökningen uppskattade att konkurrenterna skulle ha små möjligheter att 

ogiltigförklara de egna registreringarna – detta trots att det bland dessa var rätt sällsynt 

att ha låtit granska ansökan med avseende på nyhet. Detta kan naturligtvis ha flera 

orsaker. Det kunde exempelvis ha att göra med det svåra i att bevisa att en uppfinning 

är självklar eller med att systemet möjliggör att kraven i efterhand kan omformuleras 

så att de inte direkt omfattar det material som åberopats i yrkandet om 

ogiltigförklaring. Samtidigt kan det naturligtvis bero på att innehavarna subjektivt 

värderar att deras uppfinningar de facto uppfyller alla förutsättningar för skydd. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera följande: När det hävdas att 

nyttighetsmodellskyddet är en billigare skyddsvariant än patent är det främst de 

administrativa kostnaderna man avser. Däremot kan vikten av att i det enskilda fallet 

anlita professionell hjälp i form av patentombud vid utarbetandet av ansökan inte 

poängteras nog. Eftersom nyttighetsmodellskyddets omfång bestäms av de skyddskrav 

sökanden angett i ansökan, får själva utformningen av skyddskraven en avgörande 

betydelse på samma sätt som vid en patentansökan. För att försäkra sig om att ansökan 

verkligen är formulerad så att den ger bästa tänkbara skydd, är det även här skäl att 

vända sig till ett patentombud. I det här fallet stiger naturligtvis kostnaderna. Den 

uteblivna förprövningen medför även andra typer av kostnader för konkurrenterna, 

vilket speciellt kan belasta små företag. De kostnader som i främsta hand avskräcker 

                                                       
944 Osenberg 1999, 842. 
945 Osenberg 1999, 838. 
946 Information erhållen av nyttighetsmodellavdelningen vid PRS per e-post 22.8.2008. 
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små företag från att använda sig av möjligheten till patentskydd är kostnaderna i en 

intrångssituation; i detta avseende är nyttighetsmodellskyddet knappast ett bättre 

alternativ. 

7.4.3.4. Ett snabbare skydd 

Nyttighetsmodellskyddets största fördel kan anses ligga i det snabba ikraftträdandet. 

Ett reellt behov av ett skydd som erhålls snabbare än ett patent påvisades i den 

empiriska undersökningen. Skyddets snabba ikraftträdande behöver heller inte 

ifrågasättas – skyddet registreras (och förbudsrätten träder ikraft) redan efter några 

månader, till skillnad från ett patent, vars prövningsförfarande kan räcka i flera år. Som 

konstaterat innefattar patentsystemets förprövningsförfarande en omfattande 

korrespondens mellan patentmyndigheterna och sökanden innan patentkraven fastslås 

och patentet beviljas. Det snabba ikraftträdandet av nyttighetsmodellskyddet sker 

således ofta på bekostnad av kvaliteten. Eftersom snabbheten har realiserats genom 

anmälningsförfarandet måste den även ses i ljuset av och vägas emot de för- och 

nackdelar som anmälningssystemet i övrigt medför. Däremot kan man notera att 

nyttighetsmodellskyddet utgör ett bra alternativ ur företagets perspektiv i kombination 

med patentskyddet.947 Nyttighetsmodellskyddet medför ett snabbt ikraftträdande 

skydd medan en patentansökan behandlas, i och med möjligheten att samtidigt för 

samma uppfinning lämna in ansökningar för båda typerna av skydd. Trots att 

förbudsrätten träder ikraft snabbt är det dock inte nödvändigtvis säkert att företaget 

lika snabbt kan göra den gällande mot en konkurrent.

7.4.4. Analys

7.4.4.1. Hållbara argument för ett system utan förprövning? 

Efter en utvärdering av registreringsförfarandet kan man fråga sig huruvida de 

argument som gjorts gällande mot införandet av en förprövning de facto står sig vid 

närmare granskning. När man ser på argumenten mot en förprövning och samtidigt 

väger dem mot de praktiska följder avsaknaden av en prövning får, kan man ifrågasätta 

det ändamålsenliga med en sådan utformning för ett tekniskt idéskydd. 

                                                       
947 Se exempelvis Vingtoft 2003, 659. 
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För det första argumenterar man för att ett prövningsförfarande inte kan införas före 

registreringen eftersom detta skulle motverka skyddets syfte i och med att kostnaderna 

otvivelaktigt skulle stiga. Trots detta måste man beträffade kostnadsfrågan notera att 

en granskning ändå måste äga rum innan skyddet kan användas i enlighet med de 

behov företag har (detta gäller speciellt ifall rättigheten skall användas i licensering 

eller försäljning men även för företag som använder rättigheten i ”traditionellt” 

protektionistiskt syfte). Här finns helt enkelt inga genvägar. Sker denna granskning 

inte hos registreringsmyndigheterna måste den ske i samarbete med patentombud eller 

på eget initiativ med egen tid som insats. Således är det tvivelaktigt om skyddet ens 

teoretiskt sett blir billigare tack vare den uteblivna prövningen. Här är att notera att 

jämförelseobjektet bör vara kostnaderna för ett nationellt patent.948 För det andra kan 

man inte längre med dagens kravbaserade minipatentsystem betrakta skyddsformen 

som ”enkel”. Följaktligen är det svårt att se hur man med stöd av motiveringen att 

skyddet ”skall vara enkelt” fortsättningsvis skulle kunna argumentera mot en 

förprövning. Eventuellt skulle enkelheten kunna ses i betydelsen snabbt ikraftträdande 

av förbudsrätten. För det tredje kan man notera att resonemanget att det skulle vara 

viktigare att granska uppfinningskvaliteten för så kallade stora uppfinningar än för små 

inte håller. För det fjärde kan man fråga sig om den uteblivna prövningen verkligen 

kan försvaras med argumentet att skyddstiden är så kort, när det handlar om ett 

immaterialrättsligt skydd som kan förlängas upp till tio år. Lagen om 

Gebrauchsmuster-skydd från år 1891, för vilken detta argument ursprungligen gjordes 

gällande, föreskrev en skyddstid på maximalt sex år. Efter detta har skyddstiden 

förlängts stegvis för att slutligen utökas till nästan det dubbla – tio år. Samtidigt är det 

skäl att notera att den effektiva livslängden hos många patent inte är nämnvärt 

längre.949

Beträffande tidsaspekten är situationen dock annorlunda. Den uteblivna prövningen är 

otvivelaktigt en förutsättning för det snabba ikraftträdandet. Detta innebär att den 

slutliga frågan att besvara är om man kan motivera förekomsten av ett skilt 

skyddssystem vid sidan av ett annat endast på den grund att den formella 

registreringen sker snabbare. Än en gång leder resonemanget således till att man måste 

ifrågasätta det rationella i att lösa problem inom ett immaterialrättsligt skydd genom 

                                                       
948 Beträffande det faktum att det skulle vara avskräckande dyrt att erhålla ett patent vid EPO 
kan det vara intressant att notera att exempelvis det svenska patentverket i sitt yttrande till 
grönboken konstaterade sig vara av uppfattningen att det är möjligt att på sikt förbilliga 
proceduren för att erhålla ett patent vid EPO. Se Yttrande från Patent- och registreringsverket 
1995, 2. 
949 Heinonen & Baltscheffsky 2005, 85. 
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ibruktagandet av ett annat. Här kan man framhålla att Ekonomiska och sociala 

kommittén i sitt yttrande till grönboken950 kritiserade denna för att inte tillräckligt 

ingående gå in på den här problematiken. Enligt kommittén diskuterade grönboken 

inte tillräckligt kring det faktum att ”en del av de nationella systemen, som grönboken 

klumpar ihop under benämningen ”mönsterskydd” inte är något annat än patentsystem 

”utan granskning”(av nyhetsaspekten och innovativa inslag)” (punkt 5.3.1). Således är 

det enligt kommittén fråga om en slags registreringspatent med kortare skyddstid. Det 

faktum att många länder parallellt med det vanliga patentsystemet har infört en annan 

form av skydd där skyddsförutsättningarna är desamma som för patent men ansökan 

registreras utan granskning, betonade enligt kommittén vikten av patent som 

institution samt de svårigheter i form av höga kostnader och tidsödande förfaranden 

som patentskyddet är förknippat med (punkt 5.3.2). Av den orsaken konstaterade 

kommittén att läxan som måste läras av dessa kortsiktiga nationella patent kanske 

snarare är att man i Europa borde prioritera att göra patentskyddet mer effektivt

istället för att skapa ett kompletterande skydd på gemenskapsnivå (5.3.3). I sitt 

yttrande till grönboken noterade exempelvis det svenska patentverket att det de facto 

kan gå relativt fort att få patent på enklare uppfinningar i de fall där 

ansökningshandlingarna är kompletta.951 Att notera är även att patentmyndigheterna 

hela tiden strävar efter att effektivera patenteringsförfarandet.952

I det här sammanhanget kan det även vara intressant att notera att frågan kring en 

materiell prövning även diskuterades under AIPPI-mötet i Rio de Janeiro år 1985. Här 

påpekade de tyska delegaterna Bardhele och Beier att orsaken till ett införande av 

skyddet ligger i skyddets snabba ikraftträdande – av den orsaken borde en förprövning 

enligt dem inte införas. Här kontrade däremot flera deltagare med att en förprövning 

borde införas eftersom skyddet i annat fall skulle bli ett ”svagare” skydd som inte i 

någon högre grad skulle intressera industrin. En representant från Japan anförde här 

att förekomsten av en förprövning inte hindrat att skyddsformen är en framgång i 

Japan, inte heller ur de små företagens perspektiv.953

                                                       
950 Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén 1996. 
951 Yttrande från Patent- och registreringsverket 1995, 2. 
952 Se exempelvis Managing Intellectual Property 2008, 21. 
953 AIPPI årsbok 1985/III, 201. 
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7.4.4.2. Uppnådd rättssäkerhet genom den uppskjutna granskningen? 

Den uteblivna förprövningens eventuella nackdelar antas kunna elimineras genom 

möjligheten att senare anhålla om att myndigheterna i efterhand granskar registrerade 

nyttighetsmodeller. Vad en granskning i praktiken går ut på enligt det finska systemet 

är att registreringsmyndigheterna ger en förteckning över eventuella nyhetshinder som 

uppenbarats i undersökningen. Ifall den som anhållit om den tekniska granskningen 

särskilt anhåller om detta kan myndigheterna även ge ett utlåtande över de eventuella 

fortsatta åtgärder och rekommenderade förfaringssätt som resultatet av 

nyhetsgranskningen förutsätter – utlåtandets funktion är dock uteslutande 

”vägledande” och ger således inga garantier, utan parterna får själva bilda sig en 

uppfattning om registreringens giltighet. Den tid en nyhetsgranskning tar i anspråk 

varierar mellan några veckor och några månader.954

Det faktum att den så kallade granskningen endast innebär en förteckning av 

nyhetshinder, eventuellt med ett bifogat icke-bindande uttalande, är en nackdel som 

kan göra det mycket svårt för företag överlag men speciellt för en enskild näringsidkare 

eller ett litet företag att bilda sig en uppfattning om hållbarheten i en egen eller en 

konkurrents registrering. Detta kan vara en bidragande orsak till att få yrkanden på 

ogiltighet görs i Finland. En sådan situation föranleder även företag att anlita 

experthjälp vid bedömningen av rättsläget, vilket naturligtvis är förknippat med 

kostnader. Här är även tidsaspekten av viss betydelse. Att som konkurrent, flera år efter 

att en nyttighetsmodell registrerats, vara tvungen att ta ställning till huruvida den 

uppfinning registreringen avser på ansökningsdagen skilde sig tydligt från teknikens 

ståndpunkt kan vara förknippat med stora svårigheter. Slutsatsen är att den uppskjutna 

granskningen i sin nuvarande form endast till en liten del kan bidra med 

överskådlighet. I samband med detta är det även värt att notera att en förvånansvärt 

liten andel av de företag som deltog i den empiriska undersökningen angav att de de 

facto utnyttjat möjligheten att mot avgift låta PRS utföra nyhetsgranskning. 

7.4.4.3. Enkelt att bli av med en oberättigad registrering? 

Den arbetsbörda och de faktiska kostnader ett ogiltighetsförfarande medför stöder 

knappast antagandet att tredje man enkelt och kostnadseffektivt skulle kunna 

omkullkasta ett ogiltigt skydd. De kostnader som ”inbesparats” genom den uteblivna 

                                                       
954 Information erhållen av nyttighetsmodellavdelningen vid PRS per e-post 22.8.2008. 
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prövningen gör sig ofrånkomligt gällande vid ett yrkande om ogiltigförklaring. 

Antingen är den som vill bli av med en registrering tvungen att först anhålla om 

nyhetsgranskning för att få tillgång till allt nyhetsskadligt material eller också är han 

tvungen att utföra materialsökningen själv. Därefter måste han själv (med hjälp av 

sakkunniga) ta ställning till kravformuleringen i förhållande till det material som 

eventuellt kan vara nyhetsskadligt och därefter besluta om hur han skall handla. Ur 

strategisk synvinkel kan man även notera att ett anhållande om nyhetsgranskning kan 

varsko rättighetshavaren om att ett ogiltighetsyrkande eventuellt är att vänta. 

Själva förfarandet för att yrka om ogiltigförklaring har även i många fall visat sig vara 

problematiskt. I sin nuvarande utformning möjliggör ogiltighetsförfarandet för 

sökanden att lämna in omformulerade krav, vilket leder till att det i praktiken kan vara 

svårt att få en registrering ogiltigförklarad. Ifråga om tysk praxis har exempelvis 

Osenberg konstaterat att de flesta yrkanden på ogiltighet resulterar i att registreringen 

förklaras delvis ogiltig, medan det mera sällan förekommer att en registrering förklaras 

helt och hållet ogiltig eller att den upprätthålls i sin ursprungliga form.955 Också ett 

lägre skillnadskrav medför att det kan vara besvärligt att visa att den uppfinning 

registreringen avser är självklar. I Finland förekommer rätt få yrkanden på ogiltighet. 

Enligt statistik från de finländska registreringsmyndigheterna förklarades år 2007 elva 

registreringar ogiltiga och tre registreringar delvis ogiltiga, medan yrkandet förkastades 

i sex fall.956

Erfarenheter i Danmark har även visat att registreringar som endast varit föremål för 

ogiltighetstalan har givit rättighetshavaren intrycket av att inneha en fullständigt 

prövad rättighet. Eftersom rättighetens giltighet vid en udslettelsesbehandling957,

precis som i Finland endast prövats på basis av det inlämnade materialet var detta 

naturligtvis inte fallet. För att öka rättssäkerheten beträffande brugsmodeller

avlägsnade man därför möjligheten att endast yrka ogiltighet hos 

registreringsmyndigheterna och valde att istället förstärka prövningsalternativet.958 Att 

observera är att Tyskland uttryckligen på grund av intresset hos berörda kretsar 

införde möjligheten att yrka ogiltighet hos registreringsmyndigheterna – Danmark 

har gått åt motsatt håll och fråntagit konkurrenterna den här möjligheten. Att notera är 

dock att Tyskland under den här tiden inte hade infört någon uppskjuten granskning.

                                                       
955 Osenberg 1999, 841. 
956 Information erhållen av nyttighetsmodellavdelningen vid PRS per e-post 22.8.2008. 
957 Så även i Tyskland och Finland, se NML 19-21 §§; §§ 15-19 GebrMG. 
958 Se allmän anmärkning 2.7 till Forslag til Lov om brugsmodeller 2005/1 LSF 49.
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Danmarks prövningsförfarande verkar ligga någonstans emellan en 

patenterbarhetsprövning och Finlands nyhetsgranskning. Rättighetshavaren ges även 

möjlighet att ta ställning till resultatet och vid behov ändra sin ansökan; underlåter han 

att göra detta förfaller hans registrering. Ett prövningsförfarande motsvarande 

Danmarks kan tyckas ha vissa fördelar. Om man har ett system, där en rättighet 

automatiskt ogiltigförklaras efter att det vid en prövning fastslagits att rättigheten 

saknar giltighet, kan man ställa sig frågan varför ett separat system för yrkande om 

ogiltigförklaring behövs. Om tredje man till sin anhållan om prövning bifogar material 

som eventuellt indikerar att föremålet för registreringen exempelvis inte är nytt, 

försnabbas prövningsförfarandet till denna del, vilket betyder att myndigheterna 

kommer till ett snabbare negativt resultat beträffande giltigheten. Avseende ett positivt 

resultat om hållbarheten gäller detta däremot inte. Det här förfarandet leder även till 

en situation där rättsinnehavaren automatiskt får sin rättighet prövad när någon de 

facto vill yrka ogiltighet. Man kan även notera följande: Skall tredje man endast ges 

möjlighet att omkullkasta en tvivelaktig registrering genom att anhålla om prövning, då 

måste, om tredje man skall stå för kostnaderna, detta prövningsförfarande vara relativt 

förmånligt, i övriga fall uppfyller det inte sitt syfte. Hur myndigheterna skall kunna 

utföra en omfattande prövning, motsvarade en patenterbarhetsprövning till så låga 

kostnader förblir oklart. En annan fråga som följer av resonemanget ovan är hur många 

prövningar som tillåts för en och samma registrering. Utför 

registreringsmyndigheterna endast en prövning, och måste rättighetshavaren och 

tredje man senare förlita sig uteslutande på denna, då strider det mot en av 

grundtankarna bakom hela systemet att utesluta möjligheten till yrkande om 

ogiltigförklaring direkt hos registreringsmyndigheterna, såvitt inte prövningen 

motsvarar en patenterbarhetsprövning och därigenom godkänner 

nyttighetsmodellregistreringen som en prövad rättighet. Danmark har dock infört 

möjligheten att senare anhålla om ny prövning genom att bifoga material som inte 

behandlats vid den första prövningen. 

Enligt min mening är ett ogiltighetsförfarande som sker hos 

registreringsmyndigheterna trots allt att föredra. Grundtanken är och måste vara att en 

rättighet som inte har granskats (ingen avvägning av kraven har skett) bör kunna 

attackeras utan domstolsförfarande. Argumentet att tillräcklig överskådlighet och 

rättssäkerhet uppnås genom en senare prövning och att ett yrkande om 

ogiltigförklaring följaktligen kan överlåtas till domstolen är endast hållbart om den 

uppskjutna prövningen är lika omfattande som en patenterbarhetsprövning – även i 
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det avseendet att myndigheterna tar ställning till kravens utformning i förhållande till 

känd teknik. Ett sådant förfarande innebär även en viss korrespondens mellan 

sökanden och myndigheterna, vilket ofrånkomligen är en av orsakerna till att ett 

patenterbarhetsförfarande är en så utdragen process. En så omfattande prövning kan 

inte utföras till så låga kostnader att det är skäligt att tredje man skall stå för dem. Inför 

man en regel om att rättighetshavaren själv måste stå för kostnaderna för prövning av 

rättigheten leder det till att skyddet för denna sist och slutligen inte nödvändigtvis blev 

mycket billigare än ett patent hade blivit. 

Att notera är dock att även det lägre skillnadskravet talar för ett ogiltighetsförfarande 

hos registreringsmyndigheterna. Eftersom man åtminstone teoretiskt sett kan anta att 

det i jämförelse med situationen för patent föreligger en ännu större risk för att 

nyttighetsmodellskydd meddelats på något som redan hör till teknikens ståndpunkt 

eller något som trots allt bör betraktas som ”självklart för en fackman”, borde tredje 

man, utan att först vara tvungen att göra en kostnadsberäkning av vinstchanserna i ett 

domstolsförfarande, kunna ifrågasätta skyddets giltighet. Även om en förprövning ägde 

rum skulle detta vara fallet. Man kan nämligen anta, att den mindre 

produktmodifikation som skydd eventuellt söks för med sannolikhet används av någon, 

som inte nödvändigtvis registrerat någon rättighet eller följer upp vad som registreras. 

Därför kan man vidare argumentera för att det senare ofta kan framkomma material 

som, om registreringsmyndigheterna känt till det, hade utgjort nyhetshinder för 

nyttighetsmodellskydd. 

Den finska nyttighetsmodellkommissionen diskuterade under 1980-talet ett alternativ 

motsvarande Danmarks nya lagstiftning men kom till slutsatsen att en fullständig 

prövning som en följd av tredje mans yrkande om ogiltigförklaring inte var att föredra. 

Motiveringen var följande: i praktiken skulle en sådan prövning knappast kunna 

utföras snabbare än en patenterbarhetsprövning. Även om en invändning skulle göras 

endast för en liten del av registreringarna, skulle förfarandet för att fastställa en 

registrerings giltighet innebära lika mycket arbete som ett egentligt 

prövningsförfarande. Dessutom skulle förekomsten av såväl prövade som oprövade 

nyttighetsmodellregistreringar orsaka förvirring. Slutligen ansåg kommissionen det 

inte vara rimligt att tredje man endast genom en invändning skulle kunna ”sätta igång 

ett så stort maskineri”.959 Nyttighetsmodellkommissionen verkar dock i detta 

sammanhang endast ha diskuterat en prövning motsvarande en 

                                                       
959 Kommittébetänkande 1986:48, 23. 
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patenterbarhetsprövning, eftersom den nyhetsgranskning tredje man trots allt kan 

anhålla om – vilken skall påvisa skyddets eventuella hållbarhet – inte på långt när 

motsvarar det omfattande arbete kommissionen avsåg. 

Angående möjligheterna att ogiltigförklara en registrering är följande att notera ur 

strategisk synvinkel: i vissa fall kan det vara av större intresse att erhålla en licens än 

att få en rättighet ogiltigförklarad, oberoende av om det handlar om ett patent eller en 

nyttighetsmodell. Även om man ”vinner” genom att få en rättighet ogiltigförklarad 

vinner även alla andra konkurrenter på att en viss teknologi blir fritt användbar. Detta 

gäller även omvänt. Innehavaren av en tvivelaktig registrering kan vara mer intresserad 

av att nå en överenskommelse på förhandlingsväg än att låta sin registrering granskas. 

Resultatet är att man kan ifrågasätta antagandet att de negativa följder avsaknaden av 

en förprövning medför i tillräcklig grad skulle kunna motverkas genom 

ogiltighetsförfarandet i nuvarande utformning. Antagandet baserar sig på en alltför 

förenklad bild av verkligheten, där tredje man genast antas kunna upptäcka och bevisa 

ogiltigheten i en oberättigad registrering. Avslutningsvis kan man notera följande: 

Beträffande förfarandet för att ogiltigförklara en registrering skiljer sig Tysklands 

lagstiftning från Finlands på en mycket central punkt – kostnaderna. Enligt tysk rätt 

skall DPMA bestämma till vilken del parterna skall stå för kostnaderna. Grundregeln är 

att den förlorande parten betalar – även motpartens kostnader för ombud och andra 

genom förfarandet uppkomna kostnader. Detta innebär att den som är tvungen att 

investera tid och pengar på att bli av med en konkurrents tvivelaktiga registrering även 

har en möjlighet att få dessa kostnader ersatta. Den här utformningen av systemet kan 

bidra till att skapa en bättre balans, dels i och med att kostnadsbördan inte orättvist 

läggs på konkurrenterna, dels i och med att tvivelaktiga registreringar kan slå tillbaka 

på rättighetshavaren själv. 

7.4.4.4. Registreringsförfarandets följder för möjligheten att göra en registrering 
gällande mot tredje man 

Eftersom anmälningsförfarandet får betydelse för situationen när en nyttighetsmodell 

åberopas mot tredje man är det här på sin plats med en kort genomgång av hur 

situationen kan se ut när en registrering skall göras gällande. Situationen vid ett 

potentiellt intrång kan se ut på följande sätt: 

1) Rättighetshavaren åberopar en nyttighetsmodellregistrering mot tredje man. 
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2) Tredje man anhåller om nyhetsgranskning, alternativt utför en egen 

nyhetsgranskning och försöker bilda sig en uppfattning om vad registreringen 

avser. Detta innebär tid och kostnader. 

3) Om det inte finns uppenbara skäl att ignorera rättigheten yrkar tredje man 

sannolikt med stöd av det material som framkommit att rättigheten förklaras helt 

eller delvis ogiltig, åtminstone till den del den egna produkten riskerar att begå 

intrång. Detta innebär ombudskostnader vilka är beroende av produkternas 

komplexitet. Det kan vara svårt att uppskatta tid och följaktligen även kostnader för 

ogiltighetsförfarandet.

4) Rättighetshavaren ges möjlighet att omformulera kraven. 

5) Tredje man måste ta ställning till de omformulerade kraven och i samråd med 

ombud besluta om fortsatta åtgärder i enlighet med punkt två. Både 

rättighetshavaren och tredje man kan överklaga beslutet hos PRS:s besvärsnämnd 

och i sista hand vid HFD, vilket innebär att det kan dröja år innan intrångstalan kan 

behandlas. 

6) Ifall process inleds skall domstolen ta ställning till huruvida intrång föreligger. På 

basis av de domstolsavgöranden som är för handen är det svårt att uppskatta 

utgången – någon klar linje kan i detta skede inte skönjas. 

Vill rättighetshavaren efter detta göra nyttighetsmodellen gällande mot en annan 

konkurrent kan situationen se likadan ut. Det finns ingenting som hindrar att även 

denna yrkar på hel eller partiell ogiltighet. Eventuellt kan situationen förenklas och 

försnabbas något i och med att den senare potentiella intrångsgöraren redan har 

tillgång till resultaten av en nyhetsgranskning. Trots det är läget komplicerat och 

relativt oöverskådligt. Följaktligen kan man, i enlighet med Pehrson960, konstatera att 

det inte är någon avundsvärd situation för rättighetshavaren, samtidigt som situationen 

även för den potentiella intrångsgöraren präglas av betydande osäkerhet. 

                                                       
960 Pehrson 1986, 482. 
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7.5. Konkluderande sammanfattning 

7.5.1. Inledning 

Det här kapitlet har fokuserat på tre aspekter kring lagstiftningens utformning: 

skillnadskravet, skyddsomfånget och anmälningsförfarandet. Tidigare har de 

huvudsakligen analyserats skilt för sig. Här diskuteras de i förhållande till varandra. 

Avslutningsvis konkluderar jag med några synpunkter på nyttighetsmodellskyddet som 

”de små företagens skydd”. 

7.5.2. Skillnadskravet i ljuset av skyddsomfånget och 
anmälningsförfarandet 

Definitionen och utformningen av nyttighetsmodellrättens skillnadskrav är en fråga 

som delar meningarna bland ”experterna”. Det är intressant att konstatera att åsikterna 

går isär patentverk emellan, domare emellan och även jurister och ombud emellan. Jag 

har i kapitel 7.2 tagit ställning till olika definitionsförsök och till vad som härom anförts 

under årens lopp, och konstaterat att det inte torde finnas någon meningsfylld 

avgränsning av nyttighetsmodellrättens skillnadskrav under patenträttens 

uppfinningshöjd. I kapitel 4 har jag diskuterat kring det ändamålsenliga med ett 

skillnadskrav under patenträttens uppfinningshöjd ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Några aspekter bör dock ytterligare lyftas fram och diskuteras i ljuset av 

såväl problematiken kring bestämmandet av skyddsomfånget som 

anmälningsförfarandet. 

En av de största inkonsekvenserna beträffande nyttighetsmodellskyddet är det lägre 

skillnadskravet i kombination med regeln i NML att en nyttighetsmodellregistrerings 

skyddsomfång bestäms enligt samma principer som skyddsomfånget för ett patent. 

Den här problematiken kan ses ur ”skillnadskravets perspektiv” genom att man tar 

ställning till skillnadskravets utformning utgående från hur regeln om skyddsomfånget 

är utformad, eller tvärtom, ur ”skyddsomfångets perspektiv” genom att man tar 

ställning till hur brett skydd som kan beviljas utgående från hur skillnadskravet är 

utformat. 

Det lägre skillnadskravet i kombination med regeln om skyddsomfånget var orsaken till 

att BGH valde att handla tvärt emot lagstiftarens avsikt och mot den ”politiska 
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viljan”.961 I förarbetena till lagändringarna år 1986 konstaterade lagstiftaren 

uttryckligen att skillnadskravet erfinderischer Schritt skall bedömas lindrigare än 

uppfinningshöjden för ett patent. BGH konstaterade dock å sin sida att detta i 

kombination med att skyddsomfånget bestäms enligt samma principer som 

skyddsomfånget för ett patent utgör ett direkt systembrott. Keukenschrijver har dock 

uppmärksammat att Tyskland vid tidpunkten för lagstadgandet av den lägre 

uppfinningshöjden genom benämningen erfinderischer Schritt år 1986 de facto inte 

hade infört någon lagregel om skyddsomfånget.962 I och med ikraftträdandet av das 

Produktpirateriegesetz år 1990 infördes däremot § 12a, motsvarande den tyska 

patenträttens § 14, artikel 69 EPC. Det var huvudsakligen detta faktum som gjorde att 

BGH i Demonstrationsschrank valde att ta avstånd från ett lägre skillnadskrav. 

Följaktligen kan man notera att regeln om bestämmandet av skyddsomfånget således 

föranledde BGH att ”höja” skillnadskravet. 

Några aspekter kan även noteras angående skillnadskravet i ljuset av 

anmälningsförfarandet och förfarandet för att yrka ogiltighet. Eftersom ingen 

förprövning sker i samband med registreringen tar myndigheterna ställning till 

huruvida en uppfinning verkligen uppfyller det här kravet först i samband med ett 

yrkande om ogiltigförklaring. Detta innebär att skillnadskravet för en 

nyttighetsmodellregistrering sällan bedöms i förhållande till det som kan betraktas som 

teknikens ståndpunkt. Snarare avgörs från fall till fall om den uppfinning en 

registrering avser skiljer sig från det mothåll den som yrkar på ogiltighet har åberopat. 

För att man skall kunna betrakta en registrering som varit föremål för, och eventuellt 

bestått, ett ogiltighetsyrkande som sannolikt giltig, förutsätts att den som yrkat på 

ogiltighet (eller rättighetshavaren själv) före framställandet av själva yrkandet anhållit 

om nyhetsgranskning och anfört alla de eventuella nyhetshinder som framkommit som 

mothåll.

7.5.3. Skyddsomfånget i ljuset av skillnadskravet och 
anmälningsförfarandet 

Även i Finland har problematiken kring det lägre skillnadskravet i kombination med 

skyddsomfånget uppmärksammats den senaste tiden, här dock ur motsatt perspektiv, 

det vill säga genom att man i förarbetena till lagändringarna år 2008 diskuterat kring 

skyddsomfånget utgående från hur skillnadskravet är utformat. Här har lagstiftaren 

                                                       
961 Goebel 2008, 310. 
962 Keukenschrijver 2008, 667.
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dock nöjt sig med att konstatera att skyddsomfånget bör vara snävt men valt att 

överlåta åt domstolen att ta ställning till frågan. Efter att lagstiftaren gjorde detta 

uttalande finns dock ingen rättspraxis att tillgå – följaktligen återstår att se huruvida 

uttalandet kommer att uppmärksammas av domstolen. Man kan dock ifrågasätta det 

ändamålsenliga i att överlåta en fråga av den här karaktären till domstolen utan att det 

finns någon lagregel som närmare definierar bedömningsgrunderna. 

Det lägre skillnadskravet får även i kombination med avsaknaden av en materiell 

förprövning direkta följder för domstolens bedömning av skyddsomfånget. Innan en 

intrångsbedömning överhuvudtaget kan göras, måste registreringsmyndigheterna ta 

ställning till rättighetens giltighet genom att värdera om den uppfinning registreringen 

avser uppfyller skillnadskravet i förhållande till det mothåll motparten sannolikt har 

åberopat i ett yrkande om ogiltigförklaring. Först efter det att registreringen 

konstaterats skilja sig från mothållet kan domstolen behandla ärendet. Här är första 

steget att ta ställning till vad nyttighetsmodellregistreringen täcker, det vill säga 

definiera det skyddade området. Eftersom skyddskravens utformning fortfarande inte 

har avvägts mot känd teknik (eventuellt har registreringsmyndigheterna endast 

granskat kraven i förhållande till ett mothåll), finns det fortfarande en viss risk för att 

kraven är så brett formulerade att de även täcker någonting som hör till känd teknik. 

Här inverkar följaktligen anmälningsförfarandet på bestämmandet av skyddsomfånget. 

Situationen kan ytterligare kompliceras av att ansökan kan ha varit uppgjord av 

sökanden själv – eventuellt en privatperson eller ett litet företag. Sammanfattningsvis 

kan man konstatera att problemen kring skyddsomfånget kan ses som en direkt följd av 

att 

1) nyttighetsmodellskyddet skall komplettera patentskyddet genom att skydda ”små 

uppfinningar” men samtidigt vara ett alternativ till patentskydd, 

2) nyttighetsmodellskyddet skall vara ett ”snabbt, enkelt och billigt” skydd. 

7.5.4. Anmälningsförfarandet i ljuset av skyddsomfånget och 
skillnadskravet  

Vid en utvärdering av nyttighetsmodellskyddet ur ett användarperspektiv kan man 

argumentera för att nyttighetsmodellskyddet inte uppfyller sin målsättning att 

fungera som ett billigare och enklare alternativ till patentsystemet. Det är ett faktum 

att de kostnader som inbesparas av sökanden i registreringsstadiet dyker upp i form av 
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andra typer av transaktionskostnader. Det faktum att skyddsformen numera i allt 

väsentligt tillnärmat sig patentlagstiftningen bidrar till att skyddsformen inte längre 

kan betraktas som ”den lille uppfinnarens” enkla väg till immaterialrättsligt skydd. Det 

enda som är enkelt är att få en registrering godkänd. Detta skall dock inte förväxlas 

med erhållandet av ett faktiskt skydd. Däremot kan man konstatera att 

nyttighetsmodellskyddet uppfyller syftet att fungera som ett snabbt ikraftträdande 

skydd. Om detta faktum ensamt skall kunna motivera skyddets framtida 

existensberättigande kan diskuteras och frågan bör utredas närmare. 

Man kan argumentera för att de säkerhetsventiler som skall bidra till större 

överskådlighet och rättssäkerhet samt förhindra missbruk inte fungerar. Även om 

rättighetshavaren eller tredje man kan anhålla om en nyhetsgranskning, kan man 

notera att det kan vara svårt att på basis av denna bedöma sina handlingsmöjligheter 

utan att konsultera expertis. Att ogiltigförklara en registrering kan vara svårt, 

tidskrävande och dyrt, inte minst genom det lägre skillnadskravet. Även det faktum att 

PRS endast tar ställning till skyddskraven i förhållande till det mothåll som åberopas av 

motparten leder till att flera yrkanden på ogiltighet eventuellt måste framställas för en 

och samma registrering – trots detta kan registreringen fortfarande betraktas som en 

oprövad rättighet. HFD:s avgörande 12.5.1995 är ett bra exempel på följderna av 

nyttighetsmodellsystemets nuvarande utformning. I ett ogiltighetsförfarande prövades 

om uppfinningen i en registrering (ansökan uppgjord av patentombud) uppfyllde 

skillnadskravet. Trots att PRS, besvärsnämnden och HFD finner att uppfinningen 

skiljer sig (de tar inte ställning till om skillnaden är tydlig eller huruvida lösningen är 

självklar för en fackman) från det åberopade mothållet konstaterar HFD att kravet är 

för brett formulerat, och därför skall ansökan ånyo behandlas av PRS. Så som 

konstaterades i kapitel 7.4 är förutsättningen för att anmälningsförfarandet skall kunna 

rättfärdigas, att den uppskjutna granskningen och förfarandet för att bli av med en 

ogiltig registrering har avsedd effekt. Man kan argumentera för att detta inte är fallet. 

7.5.5. Nyttighetsmodellskyddet som “de små företagens skydd” 

Nyttighetsmodellskyddet marknadsförs som de små företagens immaterialrättsliga 

skydd. I litteraturen har det debatterats mycket om den roll små och medelstora företag 

spelar för innovativ verksamhet. I direktivförslagen till ett EG-bruksmönster 

konstaterades att de små och medelstora företagen ”har en strategisk roll när det gäller 
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innovation och snabba reaktioner på marknadens krav”.963 De små och medelstora 

företagens behov har genomgående uppmärksammats i samband med behovet av 

nyttighetsmodellskydd. I samband med den tyska lagreformen 1986 poängterade 

lagberedningen att målsättningen även var att beakta det intresse små och medelstora 

företag visat för skyddsformen.964 I förarbetena till den finska lagen anfördes att syftet 

med lagstiftningen även var att uppmana små och medelstora företag samt enskilda 

uppfinnare att skydda sina tekniska lösningar,965 och i direktivförslagen till ett 

europeiskt nyttighetsmodellskydd konstaterades att det är nödvändigt att ”ge företag, 

särskilt små och medelstora företag, och forskare ett instrument som är billigt, snabbt 

och enkelt att pröva och använda”.966 Privatpersoner, enskilda näringsidkare och små 

företag utgör även de flitigaste användarna av nyttighetsmodellskyddet i Finland. 

Nyttighetsmodellskyddet i sin nuvarande utformning innefattar flera aspekter som 

snarare komplicerar än underlättar situationen för små företag. För det första kan ett 

lägre skillnadskrav utan klar innebörd i begreppet ”inte självklar” speciellt belasta de 

mindre företag skyddsformen är ägnad att gynna. Ett lägre skillnadskrav kan lättare 

försätta sökanden i den tron att hans uppfinning uppfyller förutsättningarna för skydd 
                                                       
963 KOM (97) 691, inledande anmärkningar. Här kan man dock notera att exempelvis Besanko et 
al. har tagit avstånd från vad de kallar ”klichén om små kontra stora företags 
innovationsbenägenhet”: ”This explanation is often expressed in familiar clichés contrasting 
large and small companies. The managers of large firms are “myopic” and ignore firms that 
come out of nowhere to challenge their dominance. Small companies are “hungry” and have 
the courage to pursue innovative approaches that their larger rivals lack.” Se Besanko et al., 
2000, 488. Besanko et al. avfärdar dessa argument med att de inte är tillräckligt ingående – 
författarna understryker däremot att det under vissa ekonomiska omständigheter kan vara 
rationellt för företag att inte vara innovativa. De nämner åtminstone två ”krafter” som leder till 
att företag avstår ifrån innovationer: ”the sunk cost effect” och ”the replacement effect”.”The
sunk cost effect” har att göra med den asymmetri som förekommer mellan ett företag som redan 
engagerat sig i en viss teknologi eller ett visst produktkoncept och ett företag som planerar att 
göra det. Ett resultat är att ett vinstmaximerande företag förblir kvar vid den teknologi eller det 
produktkoncept företaget redan använder, även om det vinstmaximerande beslutet hos ett 
företag som precis inleder sin affärsverksamhet skulle vara att tillämpa en helt ny teknologi eller 
ett nytt produktkoncept. Det här beror på att det förra företaget redan investerat resurser i den 
teknologi företaget redan använder sig av medan ett nytt företag på marknaden inte behöver ta 
med dessa kostnader i beräkningen vid ett val mellan olika teknologier. Den andra effekten, “the 
replacement effect” diskuterar kring en monopolists kontra ett tillträdande företags incitament 
att vara innovativa. Den här problematiken har behandlats av Arrow, som kom fram till att om 
man antar att båda förtagen har lika stora möjligheter att vara innovativa kommer det företag 
som inte är i monopolställning att vara villigt att investera mer för att utveckla innovationen. 
Detta eftersom företaget härmed har en möjlighet att själv erhålla monopolställning. Det företag 
som redan innehar monopolställning på marknaden kan endast bibehålla denna – företaget har 
således inte lika mycket att vinna på att vara innovativt som det företag som hittills inte haft 
monopol. Se Besanko et al., 2000, 488, även hänvisande till Arrow 1962. Under senare år har en 
hel del forskning bedrivits i ämnet, inom ramarna för den här avhandlingen finns dock inte rum 
för att närmare gå in på den här frågan. 
964 BT-Ds. 10/3903, 1. 
965 Se RP 232/1990, punkt 1.1. 
966 KOM (97) 691. 
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även om uppfinningen hör till känd teknik. Detsamma kan gälla för tredje man i en 

situation där rättigheten görs gällande. För det andra kan man med stöd av vad som 

anförts ovan inte argumentera för att nyttighetsmodellskyddet skulle fungera som ett 

enklare och billigare skydd. Tvärtom leder anmälningsförfarandet till att skyddets 

kvalitet blir lidande, speciellt om ansökan inte utarbetas av ombud. 

Man kan även notera följande i samband med antagandet att nyttighetsmodellskyddet 

skulle vara ”de små företagens skydd”: Vid en indelning i storföretag och småföretag 

kan man beträffande småföretagen ytterligare skilja mellan lokalt verksamma 

småföretagare och sådana företag som karakteriserar sig som små företag, men som 

eventuellt kan vara verksamma i flera länder. En annan faktor som sällan nämns i detta 

sammanhang, trots att även den är av central betydelse, är konkurrenternas betydelse 

– mot vem skall skyddet kunna göras gällande och i hurudana situationer? Småföretag 

konkurrerar inte nödvändigtvis med andra småföretag, utan de utgör ofta nygrundade 

företag med avsikt att växa på en större marknad.

För lokalt verksamma småföretagare kan nyttighetsmodellskyddet i sin nuvarande 

utformning vara ett fungerande alternativ för att hävda sig mot de lokala 

konkurrenterna. Vill man spekulera kan man anta att det faktum att en liten teknisk 

förbättring eller kreativt uttänkt detalj kan erhålla nyttighetsmodellskydd eventuellt 

kan vara relevant på en liten marknad. Den kan medföra innehavaren ett visst skydd 

mot imitation av hans kreativa lösning, vilket kan gynna hans affärsverksamhet. Man 

kan här eventuellt anta att det är rätt sannolikt att en lokal konkurrent inte ifrågasätter 

skyddets giltighet om det inte är uppenbart att förbättringen hör till känd teknik. 

Huruvida frågan om själva uppfinningen verkligen kvalificerar för skydd i det här 

sammanhanget överhuvudtaget är värd att befatta sig med kan diskuteras. Man kunde 

eventuellt anföra att konkurrenterna ur ett större perspektiv knappast lider någon 

skada av nyttighetsmodellens existens, även om den de facto skulle vara ogiltig. Är 

konkurrenterna däremot större företag är det mycket sannolikt att de helt enkelt 

ignorerar skyddet eller eventuellt utnyttjar sina resurser för att försöka omkullkasta det 

eller argumenterar för att deras produkter de facto inte begår intrång.  I 

undersökningen angav endast 2 respondenter (2,3 %) att de är verksamma lokalt, 

medan hela 34,3 % av representanterna för grupperna privatpersoner, enskilda 

näringsidkare/företag med en anställd och företag med mindre än 50 anställda angav 

att de även är verksamma utanför landets gränser. Dessa aktörer har andra anspråk på 

en immateriell rättighets användbarhet. För dem räcker det knappast med att kunna 
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uppvisa en oprövad registrering. Man kan tvärtom hävda motsatsen – för ett litet, 

växande företag som sannolikt är i behov av extern finansiering och samarbete med 

andra företag är det av ännu större vikt att en immateriell rättighet är hållbar och har 

klara gränser. Det måste vara klart vad företaget de facto äger. Samtidigt kan man 

hävda att nyttighetsmodellskyddets kortare skyddstid knappast är ägnad att göra 

skyddet attraktivare för små företag. Tvärtom kan man hävda att små, nygrundade 

företag till och med kan ha större behov av ett skydd som är ikraft tillräckligt länge.967

Följaktligen kan man konstatera: Skall nyttighetsmodellsystemet ses som en möjlighet 

för lokala företagare, som konkurrerar med andra lokala företagare, att skydda sina 

små tekniska lösningar och förbättringar mot imitation – då är systemet eventuellt rätt 

effektivt i sin nuvarande utformning. Däremot kan man inte hävda att 

nyttighetsmodellskyddet utgör ett bra alternativ till patent för små företag som 

konkurrerar om marknadsandelar på en större marknad. Att notera är även att små 

företags problem med och aversion mot patentsystemet ofta härrör från de kostnader 

som är förknippade med en intrångssituation, det vill säga när det blir aktuellt att göra 

skyddet gällande mot tredje man. Detta uppmärksammades exempelvis av Levin i 

samband med diskussioner på ett nordiskt plan kring det första EG-direktivförslaget: 

Det är inte heller givet att förekomsten av bruksmodellrättigheter nämnvärt skulle stärka de små 

europeiska små och medelstora företagens konkurrenskraft. Därtill krävs också (ekonomisk) 

förmåga att genomföra processer baserade på sådana, i princip, oprövade rättigheter. Det lär 

knappast bli särskilt mycket billigare än en patentprocess, som idag normalt är behäftad med 

prohibitiva kostnader, annat än för de stora företagen.968

Dessa är problem som inte står att lösa inom ramarna för ett separat 

nyttighetsmodellsystem enligt nuvarande utformning. Slutligen kan man ifrågasätta det 

ändamålsenliga i att försöka utforma ett immaterialrättsligt skydd för tekniska 

uppfinningar, vilket präglas av den här typen av hänsynstaganden. 

                                                       
967 Detta uppmärksammades redan efter ikraftträdanden av den första GebrMG, se Schmid 1892, 120. 
968 Levin 1998, 673. 
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8 NYTTIGHETSMODELLSKYDDET – EN KRITISK 
UTVÄRDERING 

8.1.  Tillbaka till utgångspunkten 

Nyttighetsmodellskyddet innefattar flera områden som tillsammans bidrar till att göra 

hela skyddet oförutsebart. Avsaknaden av en materiell prövning, det faktum att 

ansökningarna ofta formuleras av sökanden själv, den lägre, svårdefinierade graden av 

”uppfinningshöjd” som förutsätts, avsaknaden av definitioner och etablerad praxis – 

allt detta medför att en nyttighetsmodellregistrering i sig är ett relativt osäkert kort. I 

sin nuvarande form används nyttighetsmodeller av vitt skilda aktörer: privatpersoner, 

enskilda näringsidkare, småföretag och multinationella företag. Olika aktörer tenderar 

dock att använda systemet i olika syften och på olika sätt. Medan 

nyttighetsmodellskydd eventuellt kan upplevas som ett förstahandsinnovationsskydd i 

ett litet företag med små resurser, kan storföretag exempelvis använda det som en 

spelbricka för att publicera uppfinningar och förhindra att andra företag erhåller skydd, 

eller använda det i syfte att genom att skydda produktförbättringar förstärka skyddet 

för redan existerande och skyddade produkter. 

Skyddet kan i sin nuvarande utformning till och med anses vara förvirrande. Det 

marknadsförs som en nästintill magisk skyddsform som jämfört med patent har nästan 

uteslutande fördelar: det är på samma gång snabbt, billigt och enkelt – ett alternativ för 

företag som inte har de ekonomiska resurserna för patent. Dessutom är det, genom det 

lägre skillnadskravet, ett komplement till patentsystemet. Det torde dock vara 

uppenbart för var och en att detta inte kan garanteras i en och samma skyddsform. En, 

enligt min mening, grundläggande orsak till problemen är att man inte på ett 

ändamålsenligt sätt kan utforma ett skyddssystem som samtidigt, till lika mått är 

ämnat för små uppfinnare och för små uppfinningar. Ett sådant system kan inte undgå 

att skapa konflikter, vilka ger sig till känna i flera av de grundläggande frågorna kring 

skyddsformen. Frågan är således huruvida nyttighetsmodeller skall vara ämnade som 

ett alternativ eller som ett komplement till patentsystemet. Det faktum att det i 

praktiken eventuellt i vissa situationer kan fungera som både och är irrelevant – 

däremot är de hänsynstaganden som är förbundna med de olika alternativen av helt 

olika karaktär. Den primära frågan borde följaktligen vara: vilket är skyddsformens 

huvudsakliga syfte? Först när det har skapats klarhet i detta kan man gå vidare till 

skyddets utformningsmöjligheter. Avhandlingen har strävat efter att betrakta 

nyttighetsmodellskyddet ur olika perspektiv med målsättningen att utvärdera det i sin 
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helhet. Med stöd av den nya kunskap de olika delarna i avhandlingen medför försöker 

jag besvara frågan om nyttighetsmodellskyddet utgör ett effektivt innovationsskydd. 

Nedan sammanfattar jag slutsatserna från de olika kapitlen för att därefter försöka 

besvara frågan om nyttighetsmodellskyddet utgör ett ändamålsenligt skydd för 

tekniska uppfinningar. 

8.2. Nyttighetsmodellskyddet ur olika perspektiv 

Avhandlingen gör inte anspråk på att presentera någon uttömmande redogörelse för 

nyttighetsmodellskyddets utveckling genom tiderna. Betraktar man skyddsformen ur 

ett historiskt perspektiv är dock några kommentarer på sin plats. Många av 

argumenten för ett nyttighetsmodellskydd har hängt med ända sedan den första lagen 

om Gebrauchsmuster introducerades i Tyskland i slutet av 1800-talet. Samtidigt är det 

dock ett faktum att lagens innehåll under den här tiden till stora delar skilde sig från 

den lagstiftning vi har idag och att de yttre förhållanden företag verkar under har 

förändrats markant. Mogens Koktvedgaard konstaterade för ett antal år sedan: 

Hermed vil man nok ende med at få en brugsmodelret, der ligger milevidt fra de forestillinger, 

man gjorde sig i Tyskland i slutningen af 1800-tallet og i Danmark i begyndelsen af 1990-erne. 

Nogle gange gælder det om lovgivningsforanstaltninger som om det, man sår i haven: De planter, 

der kommer op, er helt anderledes end dem, man forventede. Eller sagt på en anden måde: 

Livets realiteter overstiger ofte fantasiens verden.969

Det verkar vara ett faktum att många av nyttighetsmodellskyddets problem och 

inkonsekvenser kan betraktas som resultatet av skyddsformens gradvisa utveckling 

från ett skydd med mönsterrättsliga drag till ett slags minipatent. Så länge skyddet 

fortfarande innefattade ett krav på konkret form var det inte ett med patenträtten till 

fullo jämförbart tekniskt idéskydd. Att man slopade den här sista mönsterrättsliga 

aspekten medförde däremot att skyddet utvecklades till ett minipatent, vilket utgör det 

tekniska idéskyddets största inkonsekvens. Man kan fråga sig om inte 

nyttighetsmodellskyddet som fenomen genom den gradvisa tillnärmningen till 

patenträtten påbörjat vägen mot sin egen undergång. Följaktligen måste man fråga sig 

om inte lagmotiveringen bör ses över, detta även i ljuset av vad skyddet utgående från 

nuvarande utformning av lagreglerna verkligen är i stånd att erbjuda. 

Huruvida nyttighetsmodellskyddet överhuvudtaget kan gynna samhället genom att 

utgöra ett förmånligare alternativ än patent, ett enklare skydd än patent och genom att 

                                                       
969 Koktvedgaard 2001, 66. 
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det träder ikraft snabbare än patent, det är en fråga som endast kan besvaras efter en 

utvärdering av a) huruvida dessa egenskaper verkligen kan förverkligas inom ramarna 

för nuvarande lagstiftning och b) huruvida de kan förverkligas utan att i alltför stor 

omfattning ge avkall på rättssäkerheten. En närmare analys av hur de lagregler har 

utformats, vilka skall förverkliga skyddsformens målsättningar, ger dock vid handen att 

man kan ifrågasätta nyttighetsmodellskyddets effektivitet. Inledningsvis kan man 

konstatera att enkelheten och kostnadseffektiviteten i många fall är en ren illusion. 

Man kan helt enkelt fastställa att de aspekter kring skyddet som skall utgöra dess 

fördelar utgör skyddsformens största nackdelar. Att många sökande ofta uppgör 

ansökan själva utan assistans av patentombud samtidigt som ingen förprövning 

(grunden för enkelheten, kostnadseffektiviteten, och snabbheten), det vill säga ingen 

”kontroll” av kraven, äger rum, i kombination med att man så långt som möjligt försökt 

harmonisera lagstiftningen med patenträtten beträffande rättsverkningar och påföljder 

leder till att kvaliteten på skyddet ofrånkomligt blir lidande och gränserna oklara.

Osäkerheten i subjektivt formulerade skyddskrav utgör inte endast en risk för 

rättighetshavaren själv utan kan även i hög grad belasta konkurrenter. En analys av 

säkerhetsventilerna, uppskjuten granskning och förfarandet för yrkande om 

ogiltigförklaring, påvisar att dessa inte i tillräcklig grad lyckas skapa den överskådlighet 

som är en förutsättning för att ett tekniskt idéskydd för det första skall fungera, för det 

andra skall kunna rättfärdigas. 

Betraktar man, då man beaktar ovanstående, nyttighetsmodellskyddet ur företagets

perspektiv kan man följaktligen notera följande: Nyttighetsmodellskyddet kan inte 

betraktas som ett reellt alternativ till patent. Snarare ligger dess 

användningsmöjligheter i det faktum att det i vissa situationer kan komplettera 

patentskyddet. För det första är det möjligt att erhålla omedelbart skydd medan en 

patentansökan behandlas, för det andra kan man försäkra sig om åtminstone någon 

form av skydd ifall en patentansökan (vilken redan har offentliggjorts senast 18 

månader efter ansökans inlämnande) de facto avslås. En annan användningsmöjlighet 

ligger i att man genom nyttighetsmodellregistreringar kan skydda olika 

utföringsmöjligheter och små förbättringar av redan patenterad teknologi. 

Nyttighetsmodellskyddet kan även effektivt användas för strategisk blockering i och 

med att de administrativa registreringskostnaderna är låga samtidigt som inga extra 

kostnader uppkommer för rättighetshavaren i fall en registrering ogiltigförklaras. På

grund av den osäkerhet avseende giltighet och omfattning som en 

nyttighetsmodellregistrering innefattar och de svårigheter som kan vara förknippade 
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med att först påvisa sin rättighets giltighet för att därefter kunna göra den gällande 

mot imitation, är dock nyttighetsmodellskyddet inte ett bra alternativ för att skydda 

för företaget viktig teknologi. 

I praktiken är det inte heller företag som i huvudsak använder sig av 

nyttighetsmodellskyddet – största delen av användarna är privatpersoner, enskilda 

näringsidkare och små företag.  Det främsta syftet med att ansöka om skydd angavs i 

enkätsvaren vara att erhålla ensamrätt till kommersiell exploatering. De faktorer som 

inverkade mest på beslutet att ansöka om nyttighetsmodellskydd angavs vara de lägre 

kostnaderna och det snabba ikraftträdandet. Något förvånande inverkade det lägre 

skillnadskravet och förväntad kort livslängd för uppfinningar mindre på beslutet att 

ansöka om skydd. Här förekom dock skillnader mellan å ena sidan privatpersoner och 

enskilda näringsidkare och å andra sidan företag. De företag som valt att använda sig 

av skyddet tillmätte det faktum att uppfinningen inte kan patenteras en större 

betydelse för beslutet att ansöka om skydd. Den positiva attityden till trots kunde man 

även utläsa en viss misstro till möjligheterna att göra en rättighet gällande: även om 

flera respondenter medgav att någon sannolikt hade begått intrång i deras rättigheter, 

hade största delen inte vidtagit andra åtgärder än att skicka ut varningsbrev. Man kan 

dock anföra att värdet i immateriella rättigheter ligger i att man kan göra dem 

gällande mot tredje man. I ljuset av detta kan man även med stöd av enkätsvaren, trots 

den positiva inställningen överlag, ifrågasätta att det finska nyttighetsmodellsystemet 

skulle utgöra ett effektivt immaterialrättsligt skydd. Med stöd av resultaten från 

undersökningen finns det även fog för att ifrågasätta giltigheten för en stor del av 

nyttighetsmodellregistreringarna. Största delen av respondenterna angav att de utfört 

egen nyhetsgranskning samtidigt som en avsevärd del av privatpersonerna och de 

enskilda näringsidkarna angav att de inte anlitat patentombud vid utformandet av 

ansökan (kraven). Det faktum att respondenterna själva uppskattade de egna 

registreringarnas hållbarhet som relativt god behöver inte nödvändigtvis innebära att 

registreringarna är giltiga ur ett juridiskt perspektiv. 

Beträffande frågan huruvida nyttighetsmodellskyddet kan gynna samhället genom det 

lägre skillnadskravet kan man konstatera följande: Man kan inte sluta sig till att den 

finska lagstiftaren skulle ha utfört någon djupgående utvärdering av hur ett 

nyttighetsmodellskydd med lägre skillnadskrav skall gynna samhället. Man har påvisat 

en lucka mellan mönsterrätten och patenträtten och utgått ifrån att den bör täckas av 

en separat skyddsform. Man har hänvisat till en enkät riktad till finländska företag, vari 
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majoriteten uttryckt en önskan om skydd för icke patenterbara uppfinningar, och man 

har konstaterat att liknande lagstiftning visat sig användbar i länder med liknande 

förhållanden som i Finland. På ett europeiskt plan har man däremot mer ingående 

försökt påvisa hur nyttighetsmodellskyddet i egenskap av minipatent kan försvara sin 

plats genom att anföra att en stor del av tekniskt framsteg härrör från små 

uppfinningar, att det förekommer en större utveckling på området för kontinuerlig 

förbättring när konkurrensen på området för innovationer blir starkare, samt att 

uppfinningar som endast innefattar en låg uppfinningshöjd ofta är ”mycket användbara 

och av avsevärd kommersiell betydelse”. I den europeiska diskussionen har 

uppmärksamhet även fästs vid det faktum att förekomsten av ett 

nyttighetsmodellskydd leder till publicering av uppfinningar som annars hade hållits 

hemliga. Den finska lagstiftaren har även utgått ifrån att skyddet kan spela en viktig roll 

för uppfinningar för vilka patenteringsförfarandet skulle vara för långsamt och för dyrt. 

Motsvarande motivering återfinns även i Tysklands och Danmarks lagmotivering 

liksom i de europeiska direktivförslagen. 

Enligt min mening är det inte ändamålsenligt att göra den här typen av uttalanden om 

nyttighetsmodellskyddets samhällsekonomiska funktion utan att diskutera 

skyddsformen i ljuset av patentsystemet och aktuella frågor kring detta. 

Patentsystemets funktion är en fråga som analyserats i årtionden ur olika perspektiv 

och med olika resultat. I ekonomisk litteratur har patentsystemet traditionellt ansetts 

fungera som ett medel för att främja innovativ verksamhet och gynna samhället genom 

att det offentliggör och ger upphov till nya och bättre produkter. Samtidigt har det dock 

visat sig att systemet av flera orsaker är problematiskt och att det fungerar på olika sätt 

inom olika branscher, i olika marknadssituationer och för olika typer av företag. I 

många situationer är patentering inte ens det bästa sättet för företag att skydda sina 

investeringar i FoU. Att göra generella uttalanden om patentsystemets funktion och 

plats i dagens kunskapsbaserade ekonomi är således svårt. Under senare år har 

patentskyddets effektivitet även ifrågasatts, och mer eller mindre radikala förslag hur 

man kunde åtgärda problemen har presenterats. Problemen härrör dels från det 

faktum att ett one size fits all-koncept kan kritiseras, dels från det faktum att man kan 

påvisa flera faktorer som av olika orsaker helt enkelt inte fungerar. Under senare år har 

flera studier ifrågasatt att patentsystemets största värde skulle ligga i det faktum att det 

utgör det bästa incitamentet för FoU. Många hävdar att det snarare är den andra sidan 

av systemet som gör det attraktivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv – det faktum 

att det offentliggör uppfinningar. Samtidigt hävdas dock att företag huvudsakligen 
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skyddar sådana uppfinningar som de i det långa loppet inte hade kunnat hålla hemliga. 

Incitamentet för att företag i utbyte mot en tidsbunden ensamrätt överhuvudtaget skall 

vara intresserade av att offentliggöra sin teknologi är dock att det erhållna skyddet de 

facto har en viss hållbarhet, det vill säga att det kan göras gällande mot imitatörer. 

Ser man på nyttighetsmodellskyddet i ljuset av ovanstående kan det vid en första 

anblick verka svårt att bevisa eller omkullkasta antaganden om 

nyttighetsmodellskyddets ändamålsenlighet. Kan man inte dra konsekventa slutsatser 

om patentsystemet, kan man fråga sig om det är möjligt att göra det beträffande 

nyttighetsmodeller. Några viktiga aspekter kan dock lyftas fram. För det första finns det 

inget som tyder på att det skulle föreligga något behov av ett separat skydd för små

uppfinningar för att stimulera företag till ökad FoU. Tvärtom kan möjligheten för 

konkurrenter att skydda små förbättringar komplicera tidigare patenthavares 

möjligheter att kommersialisera sin teknologi samtidigt som ett ökat antal av varandra 

beroende rättigheter med små kvalitetsskillnader kan öka transaktionskostnaderna och 

leda till hold-ups, vilket snarare hämmar utvecklingen än främjar den. Detta 

indikerar även i sig att argumentet att nyttighetsmodellskyddet skulle kunna fungera 

som incitament för kommersialisering av innovationer inte nödvändigtvis håller. 

För det andra är det tvivelaktigt om nyttighetsmodellskyddet verkligen leder till att 

väsentligt fler uppfinningar offentliggörs, vilka i avsaknaden av möjligheten till 

nyttighetsmodellskydd hade hemlighållits. Eftersom nyttighetsmodellskyddet präglas 

av andra hänsynstaganden än patenträtten och härigenom blir ett osäkert skydd, torde 

det sällan ligga i ett företags intresse att vid ett val mellan hemlighållande och skydd 

välja att registrera en nyttighetsmodell. Dels leder det lägre skillnadskravet 

(målsättning: skydd för små uppfinningar) i praktiken till ad hoc lösningar för såväl 

giltigheten som skyddsomfånget, vilket inverkar negativt på överskådligheten och 

rättssäkerheten, dels är en nyttighetsmodellregistrering en rättighet som inte är prövad 

(målsättning: snabbt, enkelt och billigt), vilket, i kombination med att 

säkerhetsventilerna inte kan anses fungera tillfredsställande, leder till att garantierna 

för ett giltigt skydd är betydligt sämre än situationen för ett patent. I en sådan situation 

kan ett offentliggörande få direkta negativa följder för rättighetshavaren. Man kan även 

fråga sig om det är meningsfullt att en sådan skyddsform speciellt framhålls som ett 

alternativ för små och medelstora företag. Samtidigt är det tvivelaktigt om värdet i 

offentliggörandet av små produktförbättringar verkligen uppväger de negativa följder 

ensamrätter för små produktmodifikationer kan få. 
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Sammanfattningsvis kan man konkludera enligt följande: Eftersom 

nyttighetsmodellskyddet präglas av en stor osäkerhet, eftersom gränserna är oklara för 

såväl giltighet som skyddsomfång och eftersom risken för intrång och konflikter 

följaktligen är stor, kan man anföra att systemet misslyckas i sin uppgift att fungera 

som incitament för innovativ verksamhet, som incitament för offentliggörande samt 

som incitament för kommersialisering.

8.3. Har nyttighetsmodellskyddet en framtid? 

8.3.1. Om problemen 

Den kritik som gjorts gällande av motståndare till skyddsformen är inte grundlös. Det 

är intressant att kunna konstatera att de angreppspunkter som åberopades redan under 

1940-talet fortfarande är aktuella idag.970 Det är ett faktum att skyddet kan missbrukas 

och att detta sker. Att bemöta det här problemet med påståendet att ”även 

patentsystemet kan missbrukas” är väl knappast relevant eller hållbar argumentation. 

En ofrånkomlig och viktig fråga är följande: hur allvarliga är följderna av att ha ett 

system där en registrering kan göras gällande mot tredje man, även om registreringen 

inte är prövad? Eftersom skyddets rättsverkningar innebär att innehavaren till 

registreringen kan förbjuda all kommersiell användning av det påstådda 

intrångsföremålet, kan följderna av ett oberättigat förbud bli allvarliga i form av 

kännbara förluster för den som tvingas avstå från sin verksamhet. 

Nyttighetsmodellskyddet verkar basera sig på ett antagande om att det bland 

näringsidkare existerar en rätt stor medvetenhet om immateriella rättigheter.  Enligt 

min mening kan man däremot inte nödvändigtvis utgå ifrån att det bland alla 

företagare finns tillräcklig kännedom om vad en nyttighetsmodellregistrering 

innebär. Däremot kan man anta att mindre företag som konfronteras med en av 

patentmyndigheterna registrerad ensamrätt sätter sin tilltro till att registreringen är 

motiverad. Visserligen är det lätt att påstå att en näringsidkare med säkerhet utreder 

situationen innan han går med på produktionsstopp, upphör med import av en viss 

vara eller dylikt. Detta är naturligtvis även det sannolika i större företag. Trots detta 

kan man argumentera för att redan risken för att en näringsidkare förlitar sig på 

giltigheten i en konkurrents de facto oberättigade registrering i kombination med de 

konsekvenser ett förbud kan få, i sig är ett tillräckligt hållbart argument för att man inte 

skall kunna försvara den här typen av system. 

                                                       
970 Se kapitel 2.2.3. 
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Man kan fråga sig hur man skall förhålla sig till det faktum att ”skyddet är så populärt 

och intresset bara ökar”. Detta är inte entydigt. Intresset har dock ofta ansetts påvisa 

ett behov. Men man kan fråga sig om inte ett stort antal registreringar även kan tala för 

att många av dem är så kallade nonsensregistreringar. En översikt av vad som skyddats 

ger dock vid handen att nyttighetsmodellskydd registreras för vitt skilda typer av 

produkter. Även om det inte föreligger några tvivel om att många av registreringarna 

avser innovativa lösningar är flera registreringar tankeväckande. Exempelvis kan man 

fråga sig huruvida de ens uppfyller uppfinningskriteriet, vilket 

registreringsmyndigheterna de facto skall undersöka före registreringen.971 Eftersom 

innehavare till nonsensregistreringar även många gånger företrätts av patentombud 

kan man inte hävda att registreringarna skulle vara resultatet av okunskap eller slarv, 

utan man kan utläsa en klar medvetenhet att skapa bluffregistreringar. En genomgång 

av vad som registrerats visar följaktligen att man inte nödvändigtvis kan använda sig 

av intresset för att rättfärdiga behovet.

Man kan notera att flera registreringar utgör avledda patentansökningar. Härvidlag 

verkar nyttighetsmodellskyddet ha en – ur företagens synvinkel – ändamålsenlig 

funktion genom att det fungerar som ett slags skyddsnät för patentansökningar som 

avslås på grund av bristande uppfinningshöjd. Angående detta har jag i kapitel 4 

konstaterat att den här funktionen knappas kan anses vara förenlig med de principer 

som ligger som grund för patentsystemet. 

Möjligheten att omvandla en patentansökan till en ansökan om nyttighetsmodeller och 

möjligheten att inlämna en ansökan om nyttighetsmodellskydd samtidigt med en 

patentansökan, innebär dock att nyttighetsmodeller fungerar som ett snabbare skydd 

än patent, även medan en patentansökan för samma uppfinning behandlas. Man kan 

argumentera för att nyttighetsmodellskyddet i detta avseende fyller en mycket viktig 

funktion. Samtidigt finner man sig åter vid frågan huruvida det är ändamålsenligt att 

lösa problem inom ett immaterialrättsligt skydd genom ibruktagandet av ett annat. 

                                                       
971 Så exempelvis registrering nr 7033 avbildad i kapitel 1.1.4. 
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8.3.2. Nya utmaningar 

Det är alldeles klart att immaterialrätten för tillfället är föremål för förändringar. 

Medan ett allt intensivare innovationstryck och förändrade spelregler leder till att 

”traditionell monopolincitament-teori” får se sig föremål för omprövning och 

vidareutveckling i den samhällsekonomiska diskussionen, får den kunskapsbaserade 

ekonomin följder för hur de enskilda företagen ser på och värderar sina immateriella 

rättigheter samt hur de väljer att förvalta dessa. Även detta måste uppmärksammas i 

diskussionen kring nyttighetsmodeller. Det faktum att skyddsobjektet för en 

nyttighetsmodellregistrering i det stora hela är detsamma som skyddsobjektet inom 

patenträtten (en teknisk uppfinning) samt det faktum att skyddets rättsverkningar är 

desamma som rättsverkningarna av ett patent (innehavaren kan förbjuda tredje man 

att använda hans uppfinning så som den har definierats i skyddskraven) innebär som 

konstaterat ovan att skyddet bör utvärderas i ljuset av patentsystemet och de problem 

som präglar detta. Oaktat den kritik som under årens lopp gjorts gällande mot 

nyttighetsmodellskyddet överlag, finns det följaktligen åtminstone fyra fenomen som 

bör aktualiseras i diskussionen kring nödvändigheten av och lämpligheten med ett 

sådant skydd. 

Det första fenomenet är de globala strävandena efter harmonisering på 

immaterialrättens område. Faktum är att flera av de argument kommissionen använt 

för att motivera nödvändigheten av ett bruksmönsterskydd för gemenskapen även kan 

anses tala för ett avskaffande av skyddet helt och hållet. 

Det andra fenomenet är de immateriella rättigheternas övergång från att utgöra ett 

medel för att skydda en av företaget tillverkad produkt till att utgöra en tillgång som 

kan generera värde på många olika sätt och som upprepade gånger kan överlåtas 

vidare. Det är ett faktum att det i dagens innovationssamhälle, som präglas av 

licensering, samarbete och nätverk, behövs immateriella rättigheter som är 

överskådliga och hållbara. Både rättighetshavare och tredje man måste kunna förlita 

sig på en rättighets giltighet så långt detta är möjligt. I det här sammanhanget kan man 

argumentera för att behovet av ett snabbt ikraftträdande skydd måste diskuteras i ljuset 

av och vägas mot behovet av att en rättighet är granskad och har klara gränser. 

Det tredje fenomenet är de redan av patent – ofta med tvivelaktig kvalitet – allt mer 

blockerade teknologiområdena, där förutsättningen för att kunna vara verksam är att 

erhålla licenser från flera olika rättsinnehavare. Detta fenomen har lett till en hel del 
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kritik mot patentsystemet, speciellt beträffande uppfinningshöjden men även gällande 

transparensen i existerande rättigheter. Att detta starkt talar emot ett 

nyttighetsmodellskydd med lägre uppfinningshöjd behöver knappast ytterligare 

betonas här. Däremot kan det vara skäl att uppmärksamma att den här situationen 

även kan anses tala emot ett innovationsskydd som är i avsaknad av en materiell 

förprövning. Ogranskade rättigheter kan bidra till att ytterligare komplicera företags 

möjligheter att bedöma möjligheterna att kommersialisera sin teknologi. Oprövade 

rättigheter kan även, genom de extra kostnader de åsamkar konkurrenterna i form av 

uppföljnings- och utvärderingskostnader, höja transaktionskostnaderna för hela 

teknologiområden. I en situation där man kan utläsa ett klart behov av att simplifiera 

den immaterialrättsliga kontexten och ”rensa upp”, kan det vara svårt att finna hållbara 

argument för ett parallellt innovationsskydd, vars enda fördel är att det registreras 

snabbt utan materiell förprövning. 

Det fjärde fenomenet som bör beaktas i diskussionen, även om det inte är av lika stor 

betydelse som de ovanstående, är förekomsten av ”patenttroll” på sådana marknader. 

Under senare år har företag allt mer uppmärksammat möjligheten att göra handel med 

immateriella rättigheter till sin huvudsyssla och att genom hot om intrångsrättegångar 

erhålla licenseringsavgifter för teknologi som företaget i många fall endast skaffat sig i 

detta syfte och således aldrig kommersialiserat själv eller haft för avsikt att 

kommersialisera. Det har redan anförts att nyttighetsmodellskyddet utgör ett attraktivt 

medel för missbruk. Att de administrativa kostnaderna för registrering är låga i 

kombination med att ansökan registreras utan granskning och att innehavaren själv 

inte behöver stå för kostnaderna för ett ogiltighetsförfarande, inte ens ifall det visar sig 

att han uppenbarligen i syfte att bluffa registrerat produkter, torde kunna göra skyddet 

attraktivt för troll. Att nyttighetsmodellskyddet hittills inte missbrukats i högre grad 

kan till och med ses som förvånande. 

8.3.3. Nyttighetsmodellskydd med uppfinningshöjd – ett flexiblare 
alternativ till patentsystemet? 

Med tanke på den komplexa forskningsfrågan är det inte möjligt att i den här 

undersökningen i detalj presentera alternativa lösningsförslag. Beträffande det lägre 

skillnadskravet väljer jag dock att göra några kommentarer, eftersom jag med stöd av 

vad som anförts i avhandlingens kapitel 4.8 och 7.2 direkt tar avstånd från ett tekniskt 

idéskydd som innefattar ett krav på uppfinningshöjd som ligger under patenträttens 

nivå samtidigt som skyddens rättsverkningar är identiska. I ljuset av vad som anförts 
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ovan kan ett sådant skydd enligt min mening inte rättfärdigas. Frågan är följaktligen 

om en skärpning av skillnadskravet kunde vara en lösning. 

En skärpning av skillnadskravet kunde medföra följande fördelar: För det första skulle 

det eventuellt, åtminstone teoretiskt sett, vara något enklare för sökanden att avgöra 

huruvida hans uppfinning uppfyller förutsättningarna, eftersom ett kvalitativt 

värderingskriterium motsvarande patenträttens närmar sig en ”antingen-eller-

situation” och EPO:s problemlösningsmetod kunde tillämpas. Det nuvarande lägre 

skillnadskravet ”inte självklar” utan hållbar definition försätter lättare sökanden i den 

tron att hans uppfinning eventuellt uppfyller förutsättningarna för skydd, även om 

uppfinningen de facto hör till känd teknik. Möjligheten att kunna tillämpa 

patenträttens värderingsprinciper skulle således kunna underlätta situationen för 

sökanden själv. För det andra skulle det, i enlighet med ovanstående, även eventuellt 

vara enklare för tredje man att avgöra huruvida en konkurrents registrering håller 

måttet för skydd. I och med det faktum att även patenträttens gränsdragning i 

praktiken är en mycket komplicerad fråga, kan man dock fråga sig om den här 

ändringen de facto får en så stor praktisk betydelse för överskådligheten att den kan 

anses vara relevant. För det tredje skulle en skärpning av skillnadskravet få den 

fördelen att det vore enklare för domstolen att vid en intrångsrättegång bedöma 

skyddsomfånget för en nyttighetsmodell, eftersom samma principer delvis kunde 

tillämpas som i en patenträttegång. På samma sätt kunde de bedömningsgrunder som 

gäller skydd för ekvivalenter tillämpas, utan att de motargument som är förknippade 

med skyddets lägre uppfinningshöjd kunde göras gällande. Eftersom det som för ett 

patent avvägs både vid prövningen och i en intrångssituation för en nyttighetsmodell 

skall avgöras endast i en intrångssituation på basis av sökandens egna formuleringar, 

är situationen problematisk även utan olika definitioner på ”uppfinningshöjd”. För det 

fjärde skulle en skärpning av skillnadskravet eventuellt medföra att skyddet åtnjöt en 

större acceptans och allmängiltighet. Detta kunde i sin tur eventuellt leda till att 

systemet utvecklades till ett mer användbart och reellt alternativ till patent. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att skyddsformen efter en skärpning av 

skillnadskravet fortfarande kunde vara relevant i följande fall: 

1) om ett snabbare skydd eftersträvas, 

2) om skydd eftersträvas medan en patentansökan behandlas. 
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För (patenterbara) produktförbättringar skulle skyddet fortfarande ur företagens 

synvinkel utgöra ett alternativ till patentskydd i och med skyddets snabba 

ikraftträdande och lägre administrativa kostnader.972 En skärpning av skillnadskravet 

skulle inte nödvändigtvis medföra några omfattande lagändringar utan endast 

omskrivningen av NML 2 § 1 mom. i det avseendet att en uppfinning för att erhålla 

skydd väsentligen skall skilja sig från vad som var känt. 

Även om en skärpning av skillnadskravet vid en första anblick kan verka som en 

ändamålsenlig lösning för att få bukt med många problem, väcker en sådan utformning 

nya frågor. Om skyddet skall fungera som ett flexiblare alternativ medan en 

patentansökan behandlas, kan man exempelvis fråga sig vad som skall hända med 

nyttighetsmodellregistreringen i det fall patentansökan för samma uppfinning avslås på 

grund av bristande uppfinningshöjd. Tanken är ju att rättighetshavaren genom 

nyttighetsmodellregistreringen skall erhålla en snabbare förbudsrätt. Frågan är 

följaktligen vad följderna skall vara när den rättighet förbudet grundade sig på de facto 

inte var berättigad. 

Ett annat område där en lagändring kunde vara att rekommendera är kostnaderna vid 

ett ogiltighetsförfarande. Ett sätt att bättre balansera olika intressen och förhindra 

missbruk av nyttighetsmodellskyddet kunde vara att införa en reglering om att PRS 

bestämmer hur kostnaderna skall fördelas, liknande Tysklands tillämpning av ZPO på 

Gebrauchsmuster-rätten. En sådan reglering kunde ha den fördelen att endast den som 

upplever att han har en berättigad ensamrätt de facto vidtar åtgärder för att försvara 

den. Risken för att vara tvungen att stå för motpartens kostnader kunde även delvis 

förhindra uppenbart missbruk. Samtidigt skulle konkurrenternas kostnadsbörda 

minskas. Avslutningsvis kan man även argumentera för att alternativa 

utformningsmöjligheter med fördel kunde diskuteras för ogiltighetsprövningens 

utformning överlag samt för den uppskjutna granskningens omfattning och betydelse. 

8.4. Konklusioner

Med stöd av slutsatserna i de olika delkapitlen ifrågasätter jag starkt antagandet att 

nyttighetsmodellskyddet i sin nuvarande utformning skulle utgöra ett ändamålsenligt 

innovationsskydd för tekniska uppfinningar. Avhandlingen resulterar även i 

                                                       
972 Som konstaterades tidigare har studier även visat att de flesta patent avser 
produktförbättringar, det vill säga det finns inte nödvändigtvis något som talar emot att dessa 
under rådande omständigheter de facto redan kan erhålla skydd. 
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ställningstagandet att ett separat tekniskt idéskydd för uppfinningar vars nivå av 

tekniskt nyskapande ligger under det patenträttsliga kravet på uppfinningshöjd inte 

kan rättfärdigas.

Med stöd av vad som anförts i avhandlingen anser jag att nyttighetsmodellskyddets 

hela existensberättigande bör tas upp till förnyat övervägande av lagstiftaren.

Eftersom den faktiska kostnadseffektiviteten och enkelheten starkt kan ifrågasättas 

samtidigt som det lägre skillnadskravet inte kan rättfärdigas, är den primära frågan 

huruvida behovet av en lagstiftning om nyttighetsmodeller huvudsakligen kan 

motiveras med argumentet att skyddet vid sidan av patentsystemet kan fungera som 

ett snabbare, flexiblare alternativ till patent.  Härvidlag bör diskussionen föras 

beaktande den internationella utvecklingen på patenträttens område. Samtidigt bör 

frågorna hur man kan förhindra missbruk samt hur rättssäkerheten kan tryggas 

ytterligare utredas. 
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9 SAMMANFATTNING

Syftet med avhandlingen definieras i kapitel ett som att kritiskt utvärdera huruvida 

skyddsformen utgående från målsättningarna i sin nuvarande utformning utgör ett 

ändamålsenligt innovationsskydd. Argumentationen förs genom att betrakta 

nyttighetsmodellskyddet ur olika perspektiv. Målsättningen är att belysa och relatera 

de olika problemställningarna till varandra och att göra uttalanden om den roll 

nyttighetsmodellskyddet i framtiden kan komma att spela bland de övriga 

immaterialrättsliga skyddsformerna. 

I kapitel två presenteras nyttighetsmodellrätten ur ett historiskt perspektiv. Tysklands 

införande av en lagstiftning om Gebrauchsmuster år 1891 motiverades med det faktum 

att endast prydnadsmönster kunde skyddas under dåvarande mönsterlag, vilket ledde 

till att ett område mellan mönsterrätten och patenträtten förblev oskyddat. Lagen 

föreskrev skydd för ”modeller för arbetsredskap eller nyttoföremål eller delar därav, 

såvitt de genom en ny utformning, uppställning eller anordning skall tjäna ett visst 

arbets- eller användningsändamål”. Sedan lagens ikraftträdande har större revisioner 

ägt rum år 1936, år 1986 och år 1990, varvid lagstiftningen väsentligen kommit att 

tillnärma sig patentlagstiftningen. I Norden kunde man under 1950-talet påvisa 

liknande behov som i Tyskland i slutet av 1800-talet, men de nordiska länderna valde 

en annan lösning än den tyska.  Istället för att skapa en helt ny lag valde de att 

innesluta ”nyttomönster” i mönsterrätten. Eftersom nyttomönsterskyddet i praktiken 

inte fungerade som man hade avsett togs frågan upp till diskussion på nytt under 1980-

talet, varefter såväl Finland som Danmark valde att införa ett skydd för 

nyttighetsmodeller respektive brugsmodeller. Båda ländernas lagstiftning erbjuder det 

tekniska idéskydd man inom mönsterlagsutredningarna velat avstå ifrån. Gemensamt 

för Tyskland, Finland och Danmark är att lagstiftningen skall erbjuda ett snabbt, billigt 

och enkelt skydd för uppfinningar som inte uppfyller patenträttens krav på 

uppfinningshöjd. Skyddets tillämpningsområde är således mycket brett och de behov 

skyddsformen skall anses tillgodose av mycket olika karaktär samtidigt som någon klar 

prioritering eller rangordning av intressen inte verkar förekomma. Under de senaste 

åren har skyddsformerna i alla tre länder utvecklats till något som väsentligen 

påminner om patent. Lagen revideras fortlöpande för att ytterligare anpassas till olika 

behov och utvecklingstrender. Under 1990-talet lade även EG-kommissionen fram en 

grönbok om bruksmodellskydd på den inre marknaden, vilken baserade sig på ett 

utkast framlagt av Max-Planck-institutet i München. År 1997 presenterades ett förslag 
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till direktiv om tillnärmning av de rättsliga ordningarna för bruksmodellskydd för 

uppfinningar, två år senare ett ändrat förslag. Arbetet med förslaget stod stilla under 

flera år, eftersom det visade sig vara för svårt att nå enighet om de grundläggande 

frågorna. År 2001 aktualiserade kommissionen uppgifterna om inställningen till ett 

bruksmodellskydd bland berörda parter och offentliggjorde ett samrådsdokument inför 

en revidering av grönboken. Eftersom de flesta av de berörda parterna var emot ett 

bruksmodellskydd för gemenskapen och endast en minoritet uttalade sig för ett direktiv 

av det slag kommissionen förespråkade, återtog kommissionen sitt förslag år 2005. 

I kapitel 3 presenteras en deskriptiv beskrivning av lagstiftningens utformning i 

Tyskland, Finland och Danmark, samt en genomgång av hur motsvarade regler var 

utformade i det numera återtagna EG-direktivförslaget. Även om lagreglernas 

utformning är överensstämmande på många plan – både Finland och Danmark anger 

att de använt Tyskland som modell vid utarbetandet av sina lagförslag – skiljer sig 

reglerna på några viktiga punkter. De aspekter som behandlas i kapitel tre är följande: 

skyddsobjektet, nyhetskravet, skillnadskravet, registreringsförfarandet, reglerna för 

senare granskning av en registrering, reglerna för att yrka ogiltighet av en registrering 

samt reglerna för bedömningen av skyddets omfång. Skyddsobjektet är i det stora hela 

detsamma i alla tre länder – lagstiftningen erbjuder ett tekniskt idéskydd. 

Lagstiftningen i Tyskland och Finland använder sig av begreppet ”uppfinning” precis 

som patenträtten. Även texten i direktivförslaget innehöll detta begrepp. Den danska 

lagen föreskriver däremot skydd för ”frembringelser”. I lagförarbetena har man dock 

konstaterat att skyddsområdet skall motsvara patentlagens. Medan Tyskland 

uttryckligen har uteslutit bioteknologiska uppfinningar från skydd har Danmark och 

Finland (delvis) valt att implementera direktivet för bioteknik i sin lagstiftning. 

Kommissionens direktivförslag skiljer sig däremot på en central punkt från alla tre 

länders lagstiftning i och med att kommissionen valde att inte utesluta förfaranden från 

skydd. 

Tysklands lagstiftning skiljer sig från den finska och danska samt från direktivförslaget 

beträffande nyhetskravet. För det första föreskriver de sistnämnda ett absolut, globalt 

nyhetskrav som motsvarar patenträttens. Tysklands GebrMG föreskriver däremot ett 

begränsat, delvis nationellt nyhetskrav, vari varken muntliga beskrivningar eller 

användning som skett utanför landets gränser är nyhetsskadliga. Det område som 

beträffande Gebrauchsmuster skall anses utgöra teknikens ståndpunkt vid en 

nyhetsprövning är följaktligen mindre än för patent. Tysklands GebrMG föreskriver 
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även en Neuheitsschonfrist på sex månader för offentliggörande som skett av sökanden 

själv eller någon från vilken han härleder sin rätt. I Tyskland har Gebrauchsmuster-

skyddet visat sig vara av stor praktisk betydelse, detta mycket tack vare förekomsten av 

Neuheitsschonfristen.

Tyskland, Finland och Danmark har alla uttryckligen valt att införa ett, jämfört med 

patenträtten, lägre krav på ”uppfinningshöjd”. De begrepp man valt att använda skiljer 

sig dock från varandra. Medan Finland och Danmark valt att använda begreppet tydlig

åtskillnad, vilket i lagförarbetena närmare definierats som ”inte självklar för en 

fackman”, har Tyskland använt sig begreppet erfinderischer Schritt, vilket kan 

översättas som ”grundar sig på ett uppfinningsrikt steg”. Även enligt tysk praxis skall 

dock patenträttens fackman användas vid en bedömning av om erfinderischer Schritt 

föreligger. Att notera är dock att teknikens ståndpunkt beträffande ett tyskt 

Gebrauchsmuster avviker något på grund av det begränsade nyhetskravet. I Tyskland 

har även BGH år 2004 tagit avstånd från ett lägre skillnadskrav, direkt i strid mot vad 

som anförs i lagens förarbeten. I direktivförslaget använde sig kommissionen i likhet 

med Tyskland, Finland och Danmark inte av ett från patenträtten avvikande begrepp 

för att definiera skillnadskravet. I direktivförslaget föreskrevs “uppfinningshöjd”, vilken 

dock definierades som att uppfinningen för en fackman innebär en fördel och inte helt 

uppenbart följer av teknikens ståndpunkt. 

Tyskland, Finland och Danmark har alla infört ett registreringsförfarande som grundar 

sig på ett så kallat anmälningsförfarande, varvid rättigheten registreras om den 

uppfyller de formella krav som ställs på ansökan. Skillnader förekommer beträffande 

reglerna om ansökans innehåll. I tysk rätt är reglerna om vad skyddskraven och 

beskrivningen skall innehålla betydligt mer detaljerade än i Finland och Danmark. 

Medan beskrivningen enligt finsk rätt skall ”vara så tydlig att en fackman med ledning 

av den kan förstå uppfinningen” innehåller Tysklands lagstiftning en detaljerad 

uppräkning av de element beskrivningen skall innefatta. En skillnad förekommer även 

mellan finsk och dansk rätt i och med att Danmarks lagstiftning i kraven tillåter 

hänvisningar till beskrivningen och teckningarna. 

Även om alla tre länder inklusive kommissionen i det ändrade direktivförslaget infört 

möjligheten för såväl rättighetshavare som tredje man att anhålla om att 

registreringsmyndigheterna granskar registreringen, skiljer sig förfarandena från 

varandra. Enligt tysk rätt framställer myndigheterna mot avgift en 

undersökningsrapport som levereras till rättighetshavaren samt till tredje man om 
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anhållan gjorts av honom. Teknikens ståndpunkt skall prövas så att man kan utvärdera 

huruvida nyhet och erfinderischer Schritt föreligger. Endast en undersökning utförs, de 

berörda parterna måste förlita sig på denna eller använda den som utgångspunkt för 

egen fortsatt undersökning. För att vara tillförlitligare inleds prövningen först sex 

månader efter ansökans inlämnande. I Finland finns av bestämmelserna att döma 

ingen gräns för antalet prövningar och endast om den som framför anhållan om teknisk 

granskning särskilt begär om detta, ger registreringsmyndigheterna ett vägledande 

utlåtande. I Danmark innehar registreringsmyndigheterna däremot en aktivare roll i 

samband med prövningen. Om sökanden själv anhållit om granskning i samband med 

ansökans inlämnande underrättas han om eventuella brister och ges möjlighet att inom 

en viss tidsfrist uttala sig eller ändra ansökan. Anhåller tredje man om granskning 

underrättas rättighetshavaren om detta och ges vid behov möjlighet att samtycka till en 

ändring av ansökans innehåll. Om han då förblir passiv upphävs registreringen. 

Lämnas anhållan om ytterligare en granskning in, måste till den bifogas nytt material 

som inte ingick in den tidigare granskningen. Regeln i direktivförslaget påminner till 

stora delar om Tysklands lagstiftning. Enligt denna skulle myndigheterna framlägga en 

rapport på basis av vilken man (själv) skulle kunna bedöma skyddets giltighet. 

Direktivförslaget innehöll dock en bestämmelse som inte återfinns i Tysklands, 

Finlands eller Danmarks lagstiftning, enligt vilken skyddet inte skulle förlängas om inte 

en granskningsrapport har gjorts. 

Förfarandet för att yrka att en registrering förklaras ogiltig skiljer sig väsentligt i de 

olika länderna. Den största skillnaden är att Danmark till skillnad från Finland och 

Tyskland avskaffat möjligheten att yrka ogiltighet direkt hos 

registreringsmyndigheterna. Vill tredje man ifrågasätta en rättighets giltighet måste 

han anhålla om prövning eller framlägga sitt ogiltighetsyrkande vid domstol. I både 

Finland och Tyskland behandlas ett ogiltighetsyrkande av registreringsmyndigheterna. 

Tyskland har infört en regel enligt vilken domstolen är bunden av DPMA:s beslut ifall 

registreringen förblir ikraft efter ett yrkande på Löschung. Motsvarade regel finns inte i 

finsk rätt. En väsentlig skillnad mellan Finland och Tyskland står även att finna i 

kostnaderna. I Tyskland kan den förlorande parten åläggas att stå för motpartens 

kostnader. 

Lagstiftningen i Tyskland, Finland och Danmark föreskriver att skyddets innehåll 

bestäms av skyddskraven – för förståelse av skyddskraven kan beskrivning och bilder 

användas. Danmarks lagstiftning torde skilja sig från Finlands och Tysklands, eftersom 
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den tillåter att angivelser i skyddskraven eventuellt kan ske i form av en hänvisning till 

beskrivningen. 

I kapitel fyra diskuteras nyttighetsmodellskyddet ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Ett av syftena med skyddsformen är att den skall erbjuda skydd för sådana 

tekniska uppfinningar som inte kommer upp till patenträttens kravnivå på 

uppfinningshöjd. Eftersom en nyttighetsmodellregistrering innebär en förbudsrätt mot 

tredje man med samma rättsverkningar som ett patent kan skyddet i form av ”skydd för 

små uppfinningar” utvärderas utifrån samma ekonomiska effektivitetsmåttstock som 

patentskyddet. Följaktligen använder jag ekonomiska studier av patentsystemet som ett 

verktyg för att utreda huruvida man kan finna stöd för en separat skyddsform för 

mindre tekniska uppfinningar vid sidan av patentskyddet. Patentsystemet utgör en 

samhällsekonomisk avvägning mellan dess fördelar, det vill säga tillgången till 

innovationer och teknikutveckling, och dess nackdelar, det vill säga de negativa följder 

ensamrätten kan medföra. Problemen med patentsystemet har traditionellt ansetts 

vara monopolprissättning och dödviktsförluster. Dessutom antas det kunna leda till 

resursförluster i form av patenttävlingar samt hämma utvecklingen inom områden där 

utvecklingen är starkt kumulativ. De aspekter som däremot gör förekomsten av ett 

patentsystem attraktivt är följande: Patentsystemet fungerar som ett investeringsskydd 

för företag och härigenom som incitament för FoU. Samtidigt fungerar det som 

incitament för offentliggörande av teknisk information i och med att innovatörer 

tvingas avge detaljerade beskrivningar av sina uppfinningar. Detta är en mycket viktig 

och central egenskap ur samhällets synpunkt. Förekomsten av ett patentsystem 

fungerar även som incitament för kommersiell exploatering av uppfinningar genom 

direkt investering i produktion och marknadsföring och/eller genom utbyte av 

teknologi (olika former av licensering). Dessutom har patent som incitament den 

fördelen att belöningen är länkad till det värde en uppfinning har för samhället, vilket 

innebär att företag åtminstone i viss mån väger det samhälleliga värdet mot de 

samhälleliga kostnaderna när de fattar sina investeringsbeslut i och med att det är 

användarna som betalar kostnaderna för de immateriella rättigheterna – ingen kan 

göra invändningar mot att en viss produkt utvecklas. Man kan således säga att 

patentsystemet decentraliserar beslutsfattandet. 

Hur patentsystemet bör vara utformat för att på bästa sätt stimulera till FoU samtidigt 

som de negativa effekterna minimeras är en fråga som länge analyserats i ekonomisk 

teori. Samtidigt medför förändringar i den innovativa omgivningen nya utmaningar.  
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Under senare år har ekonomisk teori i högre grad börjat beakta den kumulativa 

forskningsmiljö i vilken innovativ verksamhet numera allt oftare äger rum. Kumulativa 

innovationer skapar åtminstone två olika problem för patentsystemet. För det första 

förekommer en viss oro för att alltför breda patentsystem kan hämma utvecklingen 

inom vissa områden där den kumulativa forskningen är stark. För det andra medför 

kumulativa innovationer problem för incitament-teorier om hur vinsten skall fördelas 

mellan olika innovatörer. Kumulativa innovationer kan dock delas in i olika typer och 

behovet av incitament kan se olika ut beroende på vilken typ det är fråga om: För det 

första kan en grundläggande innovation ha flera användningsmöjligheter och leda till 

många andra generationens produkter i form av olika tillämpningsmöjligheter 

(applications). Det här representerar en situation med grundläggande kontra 

vidareutvecklande forskning. För det andra kan en andra generationens produkt 

förutsätta input av flera olika grundläggande första generationens produkter (research-

tools). För det tredje kan en kumulativ innovation bestå av en förbättring av en tidigare 

produkt, varvid det innovativa beteendet skapar en ”kvalitetsstege” (quality ladder) där 

varje produkt ett företag skapar är en förbättring av den förra, och varje innovatör är 

medveten om att hans produkt inte är den slutgiltiga. Dessa olika typer av andra 

generationens produkter medför delvis olika svårigheter både för incitament-frågor och 

för problematiken beträffande de negativa effekterna av olika typers skydd. 

Innovationer på kvalitetsstegar medför andra incitament-problem än en situation med 

en pionjäruppfinning och en vidareutveckling. De element inom patenträtten som 

bestämmer hur vinsten fördelas kan vara skyddets bredd och den uppfinningshöjd som 

förutsätts. Bredd kan vara en viktig faktor för den effektiva livslängden av ett patent; 

bredd och patenterbarhet kan leda till blockerande rättigheter, vilket skapar ett medel 

för att dela vinsten mellan sekventiella innovatörer. I en modell där innovatörer kan 

vara tvungna att vänta på idéer antas uppfinningshöjden som policymedel spela en 

mindre roll. I en modell där innovationer antas vara en direkt följd av storleken på 

investering i FoU kan uppfinningshöjden som policymedel tillmätas större betydelse. 

Man kan följaktligen konstatera att patenträtten ur ett ekonomiskt perspektiv är en 

komplicerad fråga. Det finns inte en modell som skulle innebära lösningen på alla 

problem, och ekonomerna är inte alltid helt överens. Patentsystemet har även varit 

föremål för ett antal empiriska studier, vilka delvis gett anledning att ifrågasätta 

tidigare antaganden om patentskyddets huvudsakliga funktion genom att indikera att 

en stor del av innovativ verksamhet de facto inte är beroende av möjligheten att erhålla 

patent; patentsystemets främsta funktion är inte nödvändigtvis att stimulera till mer 

FoU. Samtidigt har det visat sig att förekomsten av patent inte kan utesluta imitation, 
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samt att betydelsen av patent tenderar att variera kraftigt mellan olika branscher. 

Patenträtten har även under senare år konfronterats med flera ”nya” problem. Antalet 

patentansökningar har ökat drastiskt och förekomsten av många patent inom ett och 

samma teknologiområde tenderar att blockera utvecklingen. Patentsystemet kritiseras 

för att skapa ett träsk av överlappande rättigheter (patent thicket) vilket hämmar 

företags möjligheter att kommersialisera sin teknologi. Det har även förts fram kritik 

mot patentsystemet med avseende på uppfinningshöjden och det hävdas att kravet på 

uppfinningshöjd till och med har sjunkit. Patentsystemet kritiseras även för att inte 

fungera eftersom gränserna är oklara om vad som tillhör vem – företag finner det allt 

svårare att bestämma om en viss teknologi kommer att begå intrång i någon annans 

patent. Samtidigt ökar kostnaderna för att utreda rättsläget. 

En analys av nyttighetsmodellskyddet i ljuset av ovanstående kommer fram till 

följande: Utgående från patenträttens incitament-teori kan man anföra att ett parallellt 

system med samma uteslutanderätt men med lägre skillnadskrav inte kan rättfärdigas. 

Förekomsten av och kriterierna för den här teorin bakom patentsystemet i sin 

nuvarande utformning kullkastar försök att argumentera för behovet av ett separat 

nyttighetsmodellskydd med lägre skillnadskrav. Följaktligen kan man anföra att det 

saknar betydelse huruvida ett sådant system eventuellt i vissa fall kunde stimulera till 

snabbare publicering eller kommersialisering. Nyttighetsmodellskyddet måste även ses 

i ljuset av de problem som präglar såväl patentsystemet som många 

teknologimarknader: ett ökat antal av varandra beroende rättigheter med små 

kvalitetsskillnader ökar transaktionskostnaderna för introduktion av ny teknologi och 

kan leda till hold-ups. Ökade transaktionskostnader och svårigheter att erhålla 

nödvändiga licenser hämmar utvecklingen istället för att främja den. I och med detta 

kan man även ifrågasätta antagandet att ett nyttighetsmodellskydd med lägre 

uppfinningshöjd än patenträttens skulle stimulera till kommersialisering. Utgående 

från offentliggörandefunktionen kan man anföra att ett nyttighetsmodellskydd med 

lägre skillnadskrav i vissa situationer eventuellt kan fungera som incitament för 

offentliggörande. En förutsättning för detta är att det förväntade skyddet är hållbart. 

Samtidigt kan man fråga sig hur stort informationsvärde de små förbättringar skyddet 

ofta avser de facto har. 

I kapitel fem betraktas nyttighetsmodellskyddet ur ett företags aktörsperspektiv, med 

målsättningen att undersöka de praktiska användningsmöjligheter nyttighetsmodeller 

har samt hur rättigheterna kan generera värde. Nyttighetsmodellskyddet kan 
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komplettera patentsystemet och skyddet medför i sin nuvarande utformning vissa 

strategiska fördelar jämfört med detta. Beträffande den strategiska användningen av 

nyttighetsmodeller är följande aspekter av intresse: tidsaspekten, i och med att skyddet 

träder ikraft vid registreringen som i regel sker några månader efter ansökans 

inlämnande, kostnadsaspekten i och med att de administrativa kostnaderna är låga, 

den lägre graden av uppfinningshöjd som förutsätts för skydd, vilket innebär att ett 

större område av uppfinningar kan erhålla immaterialrättsligt skydd, uppfinningens 

beskaffenhet i förhållande till teknikens ståndpunkt, det vill säga det faktum att flera 

variationer på marknaden kan göra patentskydd för dyrt med tanke på uppfinningens 

lönsamhet, möjligheten att avleda en nyttighetsmodellansökan från en patentansökan, 

möjligheten att lämna in en ansökan om nyttighetsmodellskydd samtidigt med en 

patentansökan för samma uppfinning samt avsaknaden av prövning, vilket gör 

nyttighetsmodellskyddet till ett effektivt medel för strategisk blockering. Den mest 

uppenbara och effektiva användningsmöjligheten ligger i att förstärka det egna skyddet 

eller bibehålla skydd i en situation där ett patent eventuellt ogiltigförklaras eller en 

patentansökan förkastas. Nyttighetsmodellskyddets funktion kan följaktligen främst 

betraktas som protektionistisk. Det faktum att skyddet är en oprövad rätt leder till att 

vissa användningsmöjligheter blir begränsade. Eftersom skyddets giltighet och verkliga 

omfattning är oklar försvåras möjligheterna att värdera och använda de egna 

rättigheterna offensivt. 

I kapitel sex presenteras resultaten av en empirisk undersökning, riktad till finländska 

nyttighetsmodellinnehavare. De viktigaste syftena med att ansöka om 

nyttighetsmodellskydd var att förstärka den egna konkurrenskraften och att tillverka 

och sälja den skyddade produkten. Nyttighetsmodellskyddet användes dock som en 

resurs även genom licensering av rättigheten och genom att på basis av den erhålla 

extern finansiering. Detta var speciellt utmärkande för enskilda näringsidkare och små 

företag. Flera respondenter angav att de ansöker om nyttighetsmodellskydd i syfte att 

använda registreringen som förhandlingsmedel för att få tillträde till en viss marknad 

eller i form av motåtgärd vid ett eget intrång i annans rätt. Nyttighetsmodeller 

upplevdes vara klart viktigare som förhandlingsmedel för företag med en 

anställd/enskilda näringsidkare och betydelsen minskade för större företag. De faktorer 

som inverkade mest på beslutet att ansöka om nyttighetsmodellskydd var skyddets 

lägre kostnader i förhållande till patent, skyddets snabba ikraftträdande och den enkla 

ansökan, men även det faktum att nyttighetsmodellskyddet upplevs vara ett bra skydd 

mot efterbildning. Det var inte lika viktigt att skydda mindre produktförbättringar som 
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inte är patenterbara. Här kunde man dock utläsa en skillnad mellan företag av olika 

storlek. Inte heller det faktum att en uppfinning antas ha en förväntad kort livscykel 

upplevdes som en viktig faktor för beslutet att ansöka om skydd. Skyddet används 

huvudsakligen av företag med mindre än 50 anställda och en avsevärd andel utgörs av 

privatpersoner och enskilda näringsidkare. Företagens storlek ser ut att inverka på hur 

de använder sig av skyddet. På basis av undersökningen ser det som om 

nyttighetsmodellskydd för privatpersoner och enskilda företagare snarare skulle vara 

ett alternativ till patent än ett komplement. Så kallade ”enskilda uppfinnare” tillmätte 

även nyttighetsmodellskydd en större betydelse för den egna verksamheten än övriga 

respondenter. Av svaren kan man sluta sig till att nyttighetsmodellskyddet upplevs som 

en viktig möjlighet till skydd för uppfinningar av enskilda näringsidkare och 

småföretag. Ansökningsförfarandet verkar av flera privatpersoner och enskilda 

näringsidkare uppfattas som så enkelt att de inte ser sig föranledda att anlita 

patentombud. Större företag förlitade sig dock i regel på professionell hjälp vid 

utarbetandet av ansökan samt utformningen av skyddskraven. Respondenterna visade 

oberoende av storlek en rätt positiv inställning till nyttighetsmodellskydd som effektivt 

skydd för innovationer. 

I kapitel sju utvärderas utformningen av lagstiftningen genom en analys av tre 

problemområden: nyttighetsmodellskyddets lägre skillnadskrav, bedömningen av 

skyddsomfånget för en nyttighetsmodellregistrering samt lagstiftningens utformning i 

egenskap av anmälningssystem. Kapitlet kommer fram till följande slutsatser: 

Försöken att dela in uppfinningshöjden i olika grader av nyskapande för patent och 

nyttighetsmodeller är inte övertygande. Nyttighetsmodellrätten har infört samma 

måttstock som patenträtten, det vill säga fackmannen. Skillnaden är den att en 

uppfinning för att erhålla patentskydd inte får vara näraliggande för en fackman – för 

att erhålla nyttighetsmodellskydd får den inte vara självklar för fackmannen. 

Införandet av fackmannakriteriet i nyttighetsmodellrätten ter sig dock inte lämpligt, 

eftersom det handlar om ett kvalitativt kriterium där fackmannen utgående från 

teknikens ståndpunkt antingen kan åstadkomma uppfinningen eller också inte – det 

finns inte rum för en gradvis indelning av uppfinningshöjden. I praktiken torde den 

lägre gränsen leda till att endast nyhet ofta räcker för att någonting skall kunna 

betecknas som inte självklart. 

Bedömningen av en nyttighetsmodellregistrerings skyddsomfång är en fråga som 

innefattar flera problem. Skyddsomfånget bestäms enligt samma principer som 
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skyddsomfånget för ett patent. Det faktum att nyttighetsmodellskyddet är avsett för 

sådana uppfinningar som inte uppfyller patentlagens krav på uppfinningshöjd 

implicerar dock i sig att skyddsomfånget borde vara snävt. Skyddsformen är däremot 

även avsedd att fungera som ett snabbare och billigare alternativ till patentskyddet, 

vilket talar emot en sådan lagstadgad begränsning av skyddsomfånget. Den finska 

lagstiftaren har inte heller ansett en begränsning vara möjlig. Detta oaktat anförs i 

förarbetena att skyddets omfång borde vara relativt snävt eftersom det är fråga om 

produkter som är relativt enkla och som befinner sig på ett relativt lågt 

utvecklingsstadium. Det faktum att en patentansökan kan omvandlas till en 

nyttighetsmodellansökan, även i sådana fall där patentansökan avslås på grund av 

bristande uppfinningshöjd, leder dock till att regeln om skyddsomfånget för en 

nyttighetsmodell är inkonsekvent. En annan fråga är om skyddet bör kunna utsträckas 

till att omfatta element som eventuellt endast nämns i beskrivningen och teckningarna, 

å ena sidan med hänvisning till den subjektivitet den uteblivna förprövningen 

resulterar i, och å andra sidan (i kombination med detta) med hänsyn till det faktum att 

ansökan ofta är uppgjord av en oerfaren sökande utan handledning av ombud. Hur 

dessa problem skall lösas kan diskuteras och någon entydig lösning står inte att finna. 

Lagstiftningen om nyttighetsmodeller är utformad till ett anmälningssystem där 

skyddet träder ikraft genast vid registreringen, som sker utan att någon materiell 

förprövning ägt rum. Samtidigt som anmälningssystemet antas vara en förutsättning 

för att skyddet skall kunna fungera på avsett sätt – snabbt, enkelt och till låga 

kostnader – kan det starkt ifrågasättas, eftersom kostnadseffektiviteten och 

flexibiliteten erhålls i utbyte mot överskådlighet och rättssäkerhet samtidigt som en 

stor övervaknings- och kostnadsbörda läggs på konkurrenterna. 

Anmälningsförfarandet innefattar två säkerhetsventiler som skall motverka de negativa 

effekterna: möjligheten till en uppskjuten granskning av registreringar och ett ”snabbt 

och kostnadseffektivt” förfarande för att ogiltigförklara en oberättigad registrering. 

Förutsättningen för att anmälningsförfarandet skall kunna rättfärdigas är att dessa 

alternativ fungerar. En analys av nyttighetsmodellskyddet ur ett användarperspektiv 

ger vid handen att nyttighetsmodellskyddet inte uppfyller sin målsättning att fungera 

som ett billigare och enklare alternativ till patentsystemet. Däremot uppfyller 

skyddsformen syftet att fungera som ett snabbt ikraftträdande skydd. Om detta faktum 

ensamt skall kunna motivera skyddets framtida existensberättigande kan diskuteras. 

Samtidigt kan man argumentera för att de säkerhetsventiler som skall bidra till större 

överskådlighet och rättssäkerhet och förhindra missbruk inte fungerar. 
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I kapitel åtta knyts slutsatserna i de olika kapitlen ihop. En utvärdering av 

nyttighetsmodellskyddet ur olika perspektiv resulterar i följande: Många av 

nyttighetsmodellskyddets problem och inkonsekvenser kan betraktas som resultatet av 

skyddsformens gradvisa utveckling från ett skydd med mönsterrättsliga drag till ett 

minipatent. Eftersom nyttighetsmodellskyddet präglas av en stor osäkerhet, då 

gränserna är oklara för såväl giltighet som skyddsomfång, och eftersom risken för 

intrång och konflikter följaktligen är stor, kan man anföra att systemet misslyckas i sin 

uppgift att fungera som incitament för innovativ verksamhet, som incitament för 

offentliggörande samt som incitament för kommersialisering. Behovet av och 

målsättningen med lagstiftningen bör ses över. Eftersom den faktiska 

kostnadseffektiviteten och enkelheten kan ifrågasättas samtidigt som det lägre 

skillnadskravet enligt min mening inte kan rättfärdigas, är den primära frågan följande: 

Kan behovet av en lagstiftning om nyttighetsmodeller motiveras med argumentet att 

skyddet vid sidan av patentsystemet fyller en viktig funktion genom att det fungerar 

som ett snabbare, flexiblare alternativ till patent? I ljuset av detta bör frågorna hur man 

bättre kan balansera olika intressen, hur man kan förhindra missbruk samt hur 

rättssäkerheten kan tryggas ytterligare utredas. 
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SUMMARY

The objective of the thesis is defined in chapter one as the critical evaluation of whether 

the Finnish utility model system, regarding its purpose and current design, constitutes 

an appropriate form of protection for innovations. The analysis is conducted by 

studying the utility model system from different angles. The purpose is to illustrate and 

relate different problems to each other and to make statements about the role utility 

models could play in the future, beside other intellectual property rights. 

In chapter two the utility model system is shortly presented from a historical point of 

view. The German introduction of the Gebrauchsmuster legislation in 1891 was 

founded on the fact that only esthetical designs were protected under the German 

design law of that time. The patentability requirement of inventive step was high, and a 

large field of creations between patent and design law remained unprotected. The 

Utility Model Act prescribed protection for models of working equipment or utility 

articles or parts thereof, to the extent that a new design, arrangement or device was 

intended to serve the working or utility purpose. The law was reformed in 1936, in 1986 

and in 1990, whereby the legislation was brought closer to the patent legislation. 

In the 1950’s the Nordic countries confirmed a similar need for protection as Germany 

did in the end of the 19th century. However, the Nordic countries chose another solution 

to the problem. Instead of creating a new form of protection, they included what they 

called “functional designs” into the design legislation. In practice, this solution did not 

work out as intended, and the issue was brought up on the Nordic agenda once more 

during the 1980s, after which Finland and Denmark introduced utility model 

protection, whereas Sweden and Norway did not. The legislation in both Finland and 

Denmark provides the protection for technical ideas, which had been considered 

inappropriate in earlier design law discussions. A common aim for the legislation in 

Germany, Finland and Denmark is to provide a fast, easy and cheap form of protection 

for small inventions that do not fulfil the patentability requirement of inventive step. 

Hence, the legislation seems to have a very broad objective, and the specific “needs” 

that it should satisfy are very different. At the same time, there does not seem to be any 

clear priority or order of preference considering these needs. In recent years, the 

legislation in all three countries has developed into something very much resembling a 

patent. The legislation is amended continuously, to better correspond to different needs 

and trends. 
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In the 1990s the European Commission began evaluating the potential need for 

harmonisation in the field of utility model law. In 1995 the Green Paper “Utility Model 

Protection in the Internal Market” was presented, and in 1997 a Proposal for a Directive 

approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model 

followed. In 1999 an amended Proposal was presented, but in 2000 the work on the 

Proposal was suspended, partly because if was difficult to reach an agreement on some 

of the problems and partly because priority was given to the work on the Community 

patent. However, in 2001 the Commission published a staff working paper, 

“Consultations on the Impact of the Community Utility Model” containing a 

questionnaire to interested parties in the Member States in order to update the work on 

the Proposal. Since most of the interested parties were opposed to the introduction of a 

Community Utility Model in any form, the Proposal was withdrawn in 2005. 

Chapter three constitutes a descriptive presentation of the utility model legislation in 

Germany, Finland and Denmark, as well as a presentation of the corresponding rules in 

the withdrawn Proposal for a Utility Model Directive. Even though the systems are 

considered similar, the regulations differ to some extent. The chapter focuses on the 

following features: the object for protection, the novelty requirement, the inventiveness 

requirement, the postponed examination procedure, the invalidation procedure and the 

rules for determining the scope of protection. 

The object for utility model protection is, on the whole, the same in all three countries. 

The legislation provides protection for technical inventions. Both the German and the 

Finnish system prescribe protection for “inventions” as patent law, and the Utility 

Model Proposal also contained this wording. The Danish Utility Model Act has 

introduced another wording, frembringelse. However, in the preparatory works it is 

stated that the object for protection should be the same as in patent law. The same 

exclusions apply as in patent law, and additionally, processes cannot be protected. 

Whereas the German legislator has expressly chosen to exclude biotechnological 

inventions from protection, Finland and Denmark have both, to some extent, 

implemented the EC Directive on the legal protection of biotechnological inventions 

(COM (98) 44). The Utility Model Proposal differed from the other three systems in one 

significant way: it did not exclude processes from protection. 

Considering the novelty requirement, the German legislation differs from the other 

systems. Unlike these, the German Utility Model Act does not prescribe an absolute 

novelty requirement, but a restricted, partly national one, where neither verbal 
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descriptions nor use abroad destroys novelty. Hence, the range of solutions belonging 

to the state of the art is narrower. The German Utility Model Act also prescribes a grace 

period of six months for the right holder’s own publication of the invention. 

The legislator in Germany, Finland and Denmark has initiated inventiveness as a 

requirement for utility model protection; however, the requirement is less stringent 

than the requirement of inventive step in patent law. Finland and Denmark have 

chosen the wording “distinctly differs”, which in the preparatory works is defined as 

“not completely obvious to a person skilled in the art”. Germany has introduced the 

wording “is founded on an inventive step” (the German patent legislation uses the 

wording, “inventive activity” to describe the concept of inventive step in patent law), 

but also here the criterion of the person skilled in the art functions as the evaluation 

tool. Here it is worth noting that the state of the art, against which the criterion should 

be evaluated, is narrower for a German utility model due to the restricted novelty 

requirement. In 2004 the German Supreme Court – opposed to the legislator’s 

intention, case law and literature – stated that utility mode protection cannot be 

granted for inventions obvious to a person skilled in the art. The Utility Model Directive 

used the same wording as patent law, “inventive step; however, the concept was defined 

as follows: “an invention shall be considered as involving an inventive step if it exhibits 

an advantage and, having regard to the state of the art, is not very obvious to a person 

skilled in the art.” 

The legislation in Germany, Finland and Denmark prescribes a registration procedure 

where a utility model right is registered if the application fulfils the formal criteria. 

However, differences occur between the systems as to what an application should 

contain. In the German Utility Model Act, the regulations are more detailed than in 

Finland and Denmark. Whereas the description, according to Finnish law, should be 

sufficiently clear to enable a person skilled in the art to carry out the invention, the 

German legislation contains a detailed list of the elements that should be included. The 

Danish Utility Model Act differs from these two, since it allows references to the 

description and drawings in the claims. 

Even though the legislation in Germany, Finland and Denmark, as well as the 

withdrawn Utility Model Proposal, contain a rule according to which the right holder 

and third party can apply for the examination of a registered utility model right, the 

examination procedure differs between the different systems. According to German 

law, the patent authorities present an examination report, which is sent to the right 
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holder and third party (if the examination was done on his request). The authorities 

examine the state of the art in such a way that an evaluation as to whether novelty and 

inventiveness are at hand can be made. The authorities only conduct one examination, 

based on which the parties must decide for themselves how to proceed. In order to 

make the examination more credible, the examination begins six months after the filing 

date of the application. In Finland, based on the legislation, there is no limit for the 

number of examinations. On request and on the payment of a fee, the authorities 

additionally deliver a non-binding opinion; otherwise, the result of the examination is 

presented as a list of publications that might destroy the novelty. In Denmark the 

authorities have a more active role in the examination procedure. If the applicant 

submits the request for an examination himself, the authorities will inform him of the 

result and he is given the opportunity to change or complete the application. Also, when 

the request is submitted by a third party, the right holder will be informed and, if 

necessary, has the possibility to agree to suggested changes in the application. If he 

does not act upon the authorities notice, his utility model will be declared invalid. If 

someone wishes to submit another request for an examination, new material must be 

submitted with the request. The examination regulation in the Utility Model Proposal is 

reminiscent of the German legislation. According to the Proposal, the authorities would 

present a research report, based on which the parties could evaluate for themselves, 

whether the utility model certificate in question was valid. However, the Proposal 

contained a rule not existing in Germany, Finland or Denmark, according to which a 

utility model certificate could not be renewed, unless it had been examined.  

The procedures for declaring a utility model certificate invalid are different in 

Germany, Finland and Denmark. The most significant difference lies in the fact that 

Denmark has repealed the possibility to request that a utility model may be declared 

invalid by the registration authorities. If a third party wishes to get rid of, in his 

opinion, an invalid utility model, he can either submit a request for an examination or 

take the matter to court. In Finland and Germany a request for invalidation is handled 

by the registration authorities. In Germany the court is bound by a decision from the 

registration authorities when the utility model certificate is upheld. There is no 

corresponding rule in the Finnish legislation. Furthermore, there is a significant 

difference as to the costs of the procedure; according to German law, the losing party 

might have to pay all the costs. 
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According to the legislation in all three countries, the scope of protection for a utility 

model is determined by the claims. Description and drawings may be used for 

interpretation. The Danish legislation seems to differ to the extent that references to 

the description and drawings are allowed in the claims. 

In chapter four, the utility model system is analysed from an economic point of view. 

One purpose of the system is to protect small technical inventions that cannot be 

patented due to a lack of inventive step. Since a utility model certificate confers the 

same exclusive right on the right holder as a patent does, the utility model system can 

be analysed using the same economic efficiency criterion as the patent system. Hence, 

economic studies of the patent system are used as a tool for evaluating whether one can 

find arguments in favour of a system protecting “small non-patentable inventions”. The 

theoretical foundation for the patent system is a balance between advantages, meaning 

the accessibility to innovations and development, and disadvantages, meaning the 

negative effects exclusive rights might result in. Traditionally, the following problems 

are associated with patents: monopoly pricing and deadweight losses. Additionally, it is 

assumed that patents might lead to patent races and hamper development in fields of 

technology where innovations are cumulative. On the other hand, the virtues of the 

system can be described as follows: The patent system protects investments in R&D 

and hereby works as an incentive for innovation. A condition for obtaining a patent is 

to give a detailed description of the invention. Hence, the patent system works as an 

incentive for publication. This is a very important and central function of the system 

from society’s point of view. The existence of a patent system also works as an incentive 

for commercialization, through direct investments in production and marketing, and 

through exchange of technology by licensing. Additionally, the reward is linked to how 

society values an invention, meaning companies, at least to some extent, weigh the 

social cost against the social value when making their investment decisions. Since the 

users pay the costs, nobody can oppose the development of a new product; hence, the 

patent system decentralizes the decision making procedure. 

During the past years, many economic scholars have tried to analyse how the patent 

system should look in order to maximize the incentive function and minimize the 

negative effects. Meanwhile, changes in the innovative environment create new 

challenges, and in recent years economic scholars have increasingly focused on the 

cumulative research environment in which innovation often takes place. Cumulative 

innovations create at least two problems for the patent system. For one thing, broad 



325

patents might slow down development in areas where the research is cumulative. 

Additionally, cumulative inventions create problems concerning how the profit should 

be shared between innovators. However, cumulative inventions can be divided into 

different types, and the need for an incentive might differ depending on the type. 

Firstly, a basic invention might be used in different ways and lead to several second 

generation products in the form of applications. This represents a situation with basic 

research and applied research. Secondly, one second generation product might need 

the input of several basic first generation products in the form of research tools. 

Thirdly, a cumulative innovation might consist of an improvement of an earlier 

product, where the innovative activity becomes a “quality ladder”, where every product 

is an improvement of a former one and every innovator knows that his product will not 

be the final one. These different kinds of cumulative innovations create different types 

of incentive problems – innovations on quality ladders create different incentive 

problems than in a situation with one basic innovation and one improvement – but also 

different problems as to the negative effects. The features in patent law, which decide 

how the profit is shared, are the scope of protection and the inventive step. Breadth 

might be important for the effective lifetime of a patent. Breadth and patentability 

might lead to blocking rights, which create means for sharing profit between sequential 

innovators. In a model where innovators have to wait for ideas, it can be assumed that 

the inventive step plays a less important role for policy making. In a model where 

innovations are considered to be a result of the amount invested in R&D, the inventive 

step as a policy maker might gain more significance. As a consequence, it can be stated 

that patent law is a complicated matter from an economic perspective. There is no 

model that would solve all problems, and scholars often disagree with each other. The 

patent system has also been studied empirically, and some of the results have 

challenged earlier assumptions about the function of the system in question, by 

indicating that a large part of innovation is, in fact, not dependent on the possibility of 

getting patent protection. Hence, the most important function of the system might not 

be to stimulate companies into more R&D. It has also been shown that the existence of 

a patent cannot prevent imitation, and that the importance of patents differs 

considerably in different lines of business. In recent years, the patent system has also 

been faced with several “new” challenges. The amount of patent applications has risen 

significantly, and too many patents in one field of technology might hinder 

development. The patent system has been criticized for creating a patent thicket of 

overlapping rights, which makes commercialization of new technology difficult, and it 

has furthermore been maintained that the inventive step requirement is not stringent 
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enough. Moreover, the patent system has been criticized for not working, since the 

boundaries are indistinct – it gets increasingly difficult to tell who owns what, and the 

clearing costs are rising. 

An analysis of the utility model system, in the light of the above, comes to the following 

conclusions: using the incentive theory of the patent system, one can argue that a 

separate utility model system for technical inventions, conferring the same exclusive 

right as a patent on its owner, but requiring a lower degree of inventiveness than a 

patent, cannot be justified. The existence of, and the criteria for this theory overthrow 

attempts to argue in favour of a system of this character. Consequently, one could argue 

that it is of no importance whether such a system might stimulate the publication or 

commercialisation of inventions. Furthermore, the utility model system should be 

analysed in the light of problems that are characteristic of the patent system and many 

technology markets. An enhancing number of overlapping and dependent rights that 

only slightly differ from each other, might increase the transaction costs for the 

introduction of new technology, and lead to hold-ups. Increased transaction costs and 

difficulties getting access to the licences needed impede progress instead of promoting 

it. In this context, it can even be questioned whether a utility model system might work 

as an incentive for commercialisation. Conversely, the assumption that a utility model 

system works as an incentive for publication might, in certain cases, be accurate. 

However, a condition for the willingness to publish an invention is that the protection 

obtained is tenable. On the other hand, the information value of small product 

modifications can be questioned. 

In chapter five the utility model system is studied from the companies’ point of view. 

The purpose is to evaluate how utility models can generate value. The utility model 

system can be used as a complement to the patent system, and it has some strategic 

benefits compared to patents. The following features are of special interest: The utility 

model system is a very fast way of achieving protection for an invention. Since a utility 

model application can be handed in together with a patent application for the same 

invention, protection can be achieved while the patent application is being examined. 

The administrative costs are lower than the costs for achieving patent protection, which 

means that utility models can be an alternative when there are many competing 

products on the market, and the profitability of the invention might be low. The degree 

of the inventiveness required is lower than the one for patent protection, which means 

that protection can be sought for a wider range of inventions. This aspect is also 
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interesting when combing it with the fact that a rejected patent application can be 

converted into a utility model application, whereby utility model protection might be 

granted even though the invention did not qualify for patent protection. Since there is 

no substantial examination before registration, utility models might be a worthwhile 

tool for strategic blocking. The function of utility models can be seen as mainly 

protectionist. The fact that the validity of and the boundaries for a utility model 

certificate are indistinct, makes valuation and an offensive use of utility models rights 

more difficult. 

In chapter six the results of an empirical study are presented. A questionnaire was sent 

out to 254 randomly selected companies and independent innovators who had 

registered at least two utility models in Finland. Initially, 90 (35,4 %) respondents 

returned the questionnaire. Three answers were left out of the analysis; hence, the final 

amount of respondents was 87. The most important reasons for seeking utility model 

protection were to strengthen competitiveness and to manufacture and sell the 

protected product. Utility models were also regarded as a resource in the form of 

licensing and for funding purposes, which especially concerned independent innovators 

and small companies. Several respondents stated that they use utility models for 

negotiation purposes, for instance to get market access, or to use as a counter weapon 

in the case of infringement of other companies’ intellectual property rights. The 

negotiation purpose was more important for independent innovators and small 

companies. The utility model system’s most important features, according to the 

respondents, were not only the lower registration costs compared to the patent system 

and the faster and easier registration procedure, but also the fact that the respondents 

felt that a utility model is a good form of protection. However, the fact that protection 

can be achieved for small product improvements that are not patentable did not seem 

as important. Here a difference depending on company size occurred. Also, the fact that 

a product’s life cycle was expected to be short, played a less important role for the 

decision to apply for utility model protection. The utility model system is mainly used 

by companies with less than 50 employees, and a considerable part of the users 

constitutes single inventors. However, how the system is used, seems to differ 

depending on size. According to the study, it seems utility models are more of an 

alternative than a complement to patent protection for small companies and 

independent innovators. Independent innovators also attached more importance to 

utility models than other respondents; overall the system seemed to be important for 

all small companies and independent innovators. Small companies and independent 
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innovators also seemed to take the view that the application procedure is easy and that 

the assistance of a patent attorney is unnecessary. Larger companies generally stated 

that they turn to professionals with their applications. Regardless of size, all 

respondents showed a relatively positive attitude towards the utility model system. 

However, experience of enforcing the right against an alleged infringer was scarce. 

In chapter seven the legislation is evaluated in an analysis of three “problem areas”: the 

lower inventive step requirement, the definition of the scope of protection for a utility 

model registration and the registration procedure. The chapter concludes by stating 

that attempts to classify the degree of inventiveness into a higher inventive step for 

patents and a lower one for utility models are not convincing. The utility model law 

uses the same criterion for measuring the inventiveness as patent law does – the person 

skilled in the art. The difference lies in the distinction that the patent law criterion 

prescribes that an invention is patentable if it is not obvious to a person skilled in the 

art. As to the utility model legislation, the Finnish preparatory works state that an 

invention can achieve protection if it is not completely obvious to a person skilled in the 

art. However, despite the subtle distinction between “not obvious” and “not completely 

obvious”, the implementation of the person skilled in the art requirement into the 

utility model law does not seem appropriate, since the requirement can be regarded as 

a qualitative criterion and not quantitative one. The person skilled in the art is either 

capable of carrying out the invention, or he is not. Furthermore, the question is not 

whether the skilled person could have arrived at the invention by adapting or modifying 

the closest prior art, but whether he would have done so because the prior art incited 

him to do so. Hence, one can argue that this criterion does not leave any room for a 

gradual classification of the inventiveness required for protection. One can assume that 

this, in practice, leads to a situation where novelty is enough to achieve protection.  

The definition of the scope of protection for a utility model certificate is an issue that 

includes various problems. The scope of protection for a utility model is determined 

using the same principles as in patent law. The fact that utility model protection is 

intended for minor technical inventions that are not patentable implies that the scope 

of protection should be narrow. However, utility model protection is also intended as a 

fast and cheap alternative to patent protection, which on the other can be regarded as 

an argument against a statutory limitation of the scope of protection. In fact, the 

Finnish legislator has not found it possible to narrow down the scope of protection; 

nevertheless, it is stated in the preparatory works that the scope of protection for a 
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utility model certificate should be relatively narrow, since the products are often 

relatively simple and at a relatively low stage of development. The fact that a patent 

application can be converted into a utility model application, even after the patent 

application has been rejected due to a lack of inventive step, means that the rule for 

determining the scope of protection is inconsistent. Another question that could be 

raised is whether the protection should be extended to cover elements only mentioned 

in the description but not included into the claims, on one hand, taken into account the 

subjectivity that arises from the lack of a substantive examination of the wording in the 

claims before grant, on the other, in combination with this, considering the fact that a 

utility model application is often drafted without the assistance of a patent attorney. 

How these issues should be solved is open to discussion – there is no clear-cut solution. 

The current legislation leads a situation where it can be very difficult for the right 

holder himself, as well as for a third party, to evaluate the boundaries of a utility model 

certificate.

A utility model is registered if the application fulfils the formal criteria. There is no 

examination of novelty or inventive step before grant, neither are the claims balanced 

in a dialogue with the granting authorities, as is the case in the granting procedure for a 

patent. This feature of the system is a condition for it to work as intended – fast, easy 

and cost-efficiently. However, the appropriateness of the lack of a substantive 

examination can be questioned, since cost efficiency and flexibility are achieved in 

exchange for foreseeability and legal certainty, whereas a large examination burden is 

laid on the competitors. The system contains two “safety valves” to neutralise the 

negative effects: the possibility to acquire an examination of a utility model certificate 

after the registration, and a “fast and cost efficient” invalidation procedure. If these 

features do not function, the registration procedure cannot be justified. An analysis of 

the system from the users’ point of view results in the observation that the system does 

not fulfill its purpose to work as a cheap and easy form of protection. However, it is a 

fact that the utility model system does provide fast protection. The question whether 

this is enough to justify the existence of the system in the future, needs to be evaluated. 

Finally, one can argue that neither the postponed examination procedure nor the 

invalidation procedure, which are supposed to guarantee legal certainty and 

foreseeability, have the intended effect. 

In chapter eight the findings from all the chapters are tied together. An evaluation of 

the utility model system from different angles results in the following: Many of the 
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problems and inconsistencies with the utility model system can be seen as a direct 

result of the fact that the system has gradually developed from a protection with design 

law features into a so called petty patent system. Since the utility model system is 

characterised by a considerable uncertainty, since the boundaries for validity and scope 

of protection are indistinct, and since the risk of infringement and conflicts as a 

consequence is large, it can be argued that the system does not succeed in its purpose to 

work as an incentive to innovate, as an incentive to publish or as an incentive to 

commercialise. The need for and the aim of the legislation should be revised. It can be 

questioned whether the utility model system results in any substantial cost savings for 

its users. The statement that utility models are an “easy” form of protection can be 

criticised. In my opinion, the lower inventive step requirement cannot be justified. 

Therefore, the primary question should be whether the utility model system can be 

justified by the fact that it could work as a faster and more flexible alternative form of 

intellectual property protection for technical inventions, beside the patent system. In 

this context, it should additionally be investigated, how different interests can be 

balanced more properly, how abuse can be avoided and how legal certainty can be 

secured. 
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BILAGA 1

Enkätfrågor

Hur många anställda har Ert företag? 

Jag är privatperson    

1/ enskild näringsidkare    

2-49     

50-249     

> 250     

På en skala från 1 till 5, hur viktiga är produktutveckling och innovationer 
inom Er bransch? (1 = inte alls viktiga, 5 = av avgörande betydelse för 
verksamheten)

1 2 3 4 5 

Ert företag är verksamt 

lokalt     

inom hela landet    

inom Norden     

inom Europa     

globalt     

På en skala från 1 till 5, vilken är Er inställning till nyttighetsmodellskydd 
som effektivt skydd för innovationer? (1 = mycket negativ, skyddet har 
ingen som helst praktisk betydelse, 5 = mycket positiv, skyddet fungerar 
väl och är användbart) 

1 2 3 4 5 

När Ni ansöker om nyttighetsmodellskydd, hur viktiga är följande mål på 
en skala från 1 till 5 (1 = inte alls viktigt, 5 = mycket viktigt) 
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Att erhålla ensamrätt till tillverkning, försäljning eller import av en viss skyddad 
produkt

1 2 3 4 5 

Att utvidga det egna skyddet genom att ringa in en egen redan skyddad uppfinning 
(med patent- eller nyttighetsmodellskydd) med nyttighetsmodellskydd 

1 2 3 4 5 

Att ringa in någon annans uppfinning som redan är skyddad med patent- eller 
nyttighetsmodellskydd och på så sätt begränsa hans skydd eller hans möjligheter att 
utvidga skyddet. 

1 2 3 4 5 

Att licensera rättigheten 

1 2 3 4 5 

Att se till att konkurrenter hålls borta från ett visst teknikområde 

1 2 3 4 5 

Att kunna ta till motåtgärder vid eget intrång i annans rätt 

1 2 3 4 5 

Att förstärka den egna konkurrenskraften 

1 2 3 4 5 

Att använda som medel för att förhandla 

1 2 3 4 5 

Att visa att företaget aktivt bedriver forskning och utveckling 

1 2 3 4 5 

Att förstärka företagets image 

1 2 3 4 5 

Att erhålla extern finansiering 

1 2 3 4 5 

Att publicera uppfinningen 

1 2 3 4 5 

Annat, vad 
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_______________________________________________ 

1 2 3 4 5 

På en skala från 1 till 5, vilken betydelse har möjligheten till 
nyttighetsmodellskydd för Er verksamhet? (1 = ingen betydelse alls, 5 = 
mycket stor betydelse, nyttighetsmodellskydd spelar en central roll för 
verksamheten)

1 2 3 4 5 

På en skala från 1 till 5, hur viktiga är följande faktorer för Era beslut att 
ansöka om nyttighetsmodellskydd? (1 = inte alls viktigt, 5 = mycket viktigt) 

Nyttighetsmodellskydd ger ett bra skydd mot efterbildning 

1 2 3 4 5 

Uppfinningen har kort livslängd, varför det inte lönar sig att ansöka om patent 

1 2 3 4 5 

Uppfinningen har liten förväntad avkastning, varför det inte lönar sig att ansöka om 
patent

1 2 3 4 5 

Uppfinningen utgör endast en mindre förbättring av en redan känd produkt och kan 
inte patenteras 

1 2 3 4 5 

Kostnaderna för nyttighetsmodellskydd är låga i förhållande till patentskydd 

1 2 3 4 5 

Nyttighetsmodellskydd träder snabbt ikraft i förhållande till patentskydd 

1 2 3 4 5 

Man kan erhålla nyttighetsmodellskydd utan att registreringsmyndigheterna granskar 
huruvida skyddsförutsättningarna är uppfyllda 

1 2 3 4 5 

Att ansöka om nyttighetsmodellskydd är inte lika komplicerat som att ansöka om 
patentskydd

1 2 3 4 5 
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Har Ni ansökt om nyttighetsmodellskydd i utlandet? 

Nej, aldrig     

Ja, någon enstaka gång    

Ja, ofta     

Ja, regelbundet    

Följer Ni upp konkurrenternas nyttighetsmodellregistreringar? 

Aldrig     

Ibland     

Ofta     

Regelbundet     

Om det konstateras att en uppfinning i en patentansökan inte uppfyller det 
i 2 § patentlagen reglerade kravet på uppfinningshöjd, hur ofta överväger 
Ni att för samma uppfinning istället ansöka om nyttighetsmodellskydd 
(möjligheten till avledd patentansökan enligt 8 § nyttighetsmodelllagen) (1 
= aldrig, 5 = alltid) 

1 2 3 4 5 

Hur ofta anlitar Ni professionell hjälp (patentombud, konsulter och dylikt) 
vid utarbetandet av en nyttighetsmodellansökan/formuleringen av 
skyddskraven? (1 = aldrig, 5 = alltid) 

1 2 3 4 5 

Hur ofta utnyttjar Ni möjligheten i nyttighetsmodelllagen att lämna in en 
nyttighetsmodellansökan samtidigt med en patentansökan för samma 
uppfinning? (1 = aldrig, 5 = alltid) 

1 2 3 4 5 

Beträffande granskningen av en uppfinnings eventuella nyhet för en 
nyttighetsmodellansökan, använder Ni 

egen nyhetsgranskning    
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PRS:s möjlighet till teknisk granskning (12 §)  

PRS förhandsgranskning före inlämnandet av ansökan 

granskning utförd av patentombud   

granskning av konsultföretag   

granskning genom patentansökan (genom att omvandla en patentansökan till en 
nyttighetsmodellansökan efter att registreringsmyndigheterna har granskat huruvida 
uppfinningen är ny och har uppfinningshöjd)  

annat, vad     

________________________________________________ 

På en skala från 1 till 5, hur uppskattar Ni själv Era konkurrenters 
möjligheter att ogiltigförklara Era nyttighetsmodeller? (1 = mycket dåliga, 
5 = mycket bra) 

1 2 3 4 5 

Har det hänt att någon begått intrång i Er nyttighetsmodellrätt? 

Ja     

Nej     

Vilka av följande åtgärder har Ni vidtagit när någon gjort intrång i Er 
nyttighetsmodellrätt? 

Varningsbrev    

Förhandling med den som gjort intrång   

Bevissäkring     

Interimistiskt förbud    

Tullstopp     

Fastställelsetalan, förbudstalan, eller skadeståndstalan 

Inga åtgärder alls    

Andra, vilka     

________________________________________________ 
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På en skala från 1 till 5, vilka är Era erfarenheter av att försvara 
nyttighetsmodeller vid domstol? (1 = mycket negativa, 5 = mycket positiva) 

1 2 3 4 5 

På en skala från 1 till 5, vilken är Er inställning överlag till möjligheten att 
försvara en nyttighetsmodell vid intrång jämfört med möjligheten att 
försvara ett patent? 

1. Mycket negativ, skyddet håller knappast 

2. Negativ, skyddet har ganska små chanser att hålla och det lönar sig inte att försvara 
det

3. Neutral, har ingen åsikt 

4. Positiv, skyddet kan försvaras även om vinstchanserna är mindre än för ett patent 

5. Mycket positiv, beroende av nyttighetsmodellens kvalitet kan vinstchanserna vara 
ungefär desamma som för ett patent. 
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BILAGA 2

Testresultat: Nyttighetsmodellskydd som förhandlingsmedel. Skillnader 
mellan företag av olika storlek. 
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BILAGA 3

Testresultat: Nyttighetsmodellskydd i licenseringssyfte. Skillnader mellan 
företag av olika storlek. 
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BILAGA 4

Nyttighetsmodellskydd i syfte att erhålla finansiering. Skillnader (inte 
signifikanta) mellan företag av olika storlek. 
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BILAGA 5

De lägre kostnadernas betydelse för beslutet att ansöka om 
nyttighetsmodellskydd. Skillnader (inte signifikanta) mellan företag av 
olika storlek. 
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BILAGA 6

Testresultat: Den enklare ansökans betydelse för beslutet att ansöka om 
nyttighetsmodellskydd. Skillnader mellan företag av olika storlek. 
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BILAGA 7

Testresultat: Betydelsen av det faktum att produkten inte kan patenteras 
för beslutet att ansöka om nyttighetsmodellskydd. Skillnader mellan 
företag av olika storlek. 
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BILAGA 8

Nyttighetsmodellskyddets betydelse för verksamheten. Skillnader mellan 
företag av olika storlek. 
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BILAGA 9

Anlitandet av professionell hjälp med ansökan om nyttighetsmodellskydd. 
Skillnader mellan företag av olika storlek. 
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BILAGA 10

Korrelationstabeller

10.1

10.2

10.3

10.4
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