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Ekvivalenstolkning av patentkrav; 
interimistiskt förbud på grund av 

patentintrång

1. Inledning

Högsta domstolen meddelade beslut den 20 december 2002 (NJA 2002 s. 660)
i en tvist mellan det spanska bolaget Lilly, S.A. och Eli Lilly Sweden Aktiebolag
(Lilly) å ena sidan och ratiopharm AB (ratiopharm) å den andra. Målet gällde
Lillys talan om att ratiopharm skulle föreläggas ett interimistiskt vitesförbud
enligt 57 a § 2 st. patentlagen på grund av ett påstått patentintrång. 

Högsta domstolen, som lämnade Lillys överklagande av Svea hovrätts beslut
i målet utan bifall, fann att det inte var sannolikt att ratiopharm gjorde intrång i
Lillys patent. Yrkandet om interimistiskt förbud avslogs därför. Utgången i
målet bestämdes av en tolkning av patentkraven som gick klagandena emot.
Däremot gjordes ingen närmare bedömning av rekvisiten för interimistiskt för-
bud. Också en invändning om litispendens enligt art. 21 i Brysselkonventionen
prövades i målet; denna senare fråga berörs inte i det följande.

2. Bakgrunden

Lillys spanska bolag innehar det europeiska patentet 0 693 281, vilket avser far-
maceutiska formuleringar för tillverkning av en snabblöslig tablett med den
aktiva ingrediensen fluoxetin. Patentet, som har giltighet för Sverige, ger skydd
åt ett läkemedel som säljs under benämningen Fontex. Lillys svenska bolag har
genom licens rätt att importera Fontex till Sverige samt marknadsföra och sälja
läkemedlet på den svenska marknaden. ratiopharm importerar till samt mark-
nadsför och säljer i Sverige produkten Fluoxetin. Denna produkt hade ett annat
sönderfallsmedel än det som angavs i patentskriften. Tvisten gällde om import
och försäljning av produkten likväl utgjorde intrång i patentet. 
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3. Lagregleringen

Patentlagen tillfördes en bestämmelse om vitesförbud år 1986 (57 a §) vilken
var föremål för smärre språkliga ändringar vid 1994 års reformering av det
immaterialrättsliga sanktionssystemet.1 57 a § 2 st. patentlagen lyder:

”Om käranden visar sannolika skäl för att intrång förekommer och om det skäligen kan befaras att
svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till patentet, får domstolen
meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats.
Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål
skulle medföra risk för skada.”

Tolkning av patentkrav regleras i 39 §. Denna bestämmelse, som stämmer över-
ens med art. 69 i Europapatentkonventionen (EPC), föreskriver följande:
”Patentskyddets omfattning bestämmes av patentkraven. För förståelse av
patentkraven må ledning hämtas från beskrivningen”. Det är allmänt vedertaget
att s.k. ekvivalenstolkning får användas när ett patentkravs skyddsomfång skall
bestämmas. Art. 2 i protokollet om tolkning av art. 69 föreskriver följande: ”For
the purpose of determining the extent of protection conferred by a European
patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an ele-
ment specified in the claims.”2 ”Ekvivalens” är ett annat ord för ”teknisk likvär-
dighet”. Med ett ”ekvivalent element” brukar man mena att det är närliggande
för fackmannen att bruket av ett sådant element uppnår i allt väsentligt samma
resultat som det som uppnås med det element som anges i kravet. 

4. Domstolarna

Tingsrätten påpekade att det ”(I) patentskriften anges att valet av det lämpliga
sönderfallsmedlet är en av de viktigaste faserna” samt att patentansökningen
begränsats på visst sätt såvitt gällde valet av sönderfallsmedel. Den fann det mot
den bakgrunden osannolikt att patentet genom ekvivalenstolkning skulle anses
omfatta den produkt som var föremål för talan, varför sannolika skäl för att
patentintrång förekom inte förelåg. Hovrätten, vars resonemang var snarlikt
tingsrättens, noterade att det i patentskriften anges vilka ämnen som ”är” sön-
derfallsmedlen för formuleringarna i uppfinningen och påpekade dessutom föl-
jande: ”Utmönstringen ur ansökningen av ordet ’suitable’ stöder uppfattningen

1 Ds 1993:24; prop. 1993/94:122. 
2 Protokollet utgör en integrerad del av EPC (art. 164.1). Nämnda art. 2 i protokollet är ett förslag

till tillägg till protokollet. Patentfördragsutredningen (SOU 2003:66) föreslår att EPC 2000, där
tillägget ingår, skall ratificeras av Sverige. Utredningen har inte sett behov att låta den nya lydel-
sen av protokollet komma till uttryck i lagen (se SOU 2003:66 s. 119 f).
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att tillämpliga sönderfallsmedel avsiktligt begränsats. Utrymmet för en ekviva-
lenstolkning på denna punkt är sålunda inskränkt.” Hovrätten fann därför att
klagandena inte gjort sannolikt att patentintrång förekom och avslog överkla-
gandet.

Högsta domstolen kom till samma slut som de lägre instanserna. Sedan dom-
stolen gjort vissa hänvisningar till lagregleringen uttalade den att ”material från
ansökningsförfarandet bör få användas för att tolka oklarheter i patentkrav och
beskrivning när det är fråga om en begränsning av skyddsomfånget”. Domsto-
len åberopade viss doktrin till stöd för denna uppfattning men omnämnde också
ett tyskt och ett engelskt avgörande från senare tid av motsatt innebörd.3 Dom-
stolen återgav vidare innehållet i patentkrav 1 samt ett stycke ur beskrivningen.
Domstolen uttalade därefter följande:

”Det förhållandet att en patentskrift exakt anger vilka komponenter som skall användas utesluter i
och för sig inte att patenträttslig ekvivalens kan föreligga, om en av komponenterna ersätts med en
annan tekniskt likvärdig. I förevarande fall talar emellertid patentskriften för att det är kombinatio-
nen av angivna komponenter för att få fram den snabblösliga tabletten som är det patenterbara i
uppfinningen. Patentkrav 1 definierar vilka sönderfallsmedel som skall användas, och i beskriv-
ningen har angetts att valet av sönderfallsmedel är en av de viktigaste faserna. Detta leder – oavsett
den ursprungliga patentansökningen och vad som förekom under ansökningsförfarandet – till slut-
satsen att patentets skyddsomfång är begränsat till farmaceutiska formuleringar som innehåller
något av de angivna sönderfallsmedlen. Det är alltså inte sannolikt att ratiopharm AB gör intrång
i patentet.” 

5. Kommentar

5.1 Användning av material från ansökningsförfarandet för tolkning 
av patentkrav

Parternas argumentation kretsade främst kring den betydelse för tolkningen av
patentkrav som skall tillmätas uttalanden som sökanden gör och åtgärder som
han vidtar under ansökningsfasen. Lilly menade således att tendensen i Europa
var att inte fästa vikt vid händelseförloppet under ansökningsförfarandet och att
en ekvivalenstolkning var motiverad i detta fall. ratiopharm framhöll för sin del
att det framgår av förarbetena och doktrinen att hänsyn skall tas till inskränk-
ningar i patentkraven som gjorts under ansökningsförfarandet. Lillys uppfatt-
ning var alltså att man skall bortse från ansökningsförfarandet, medan ratio-
pharms ståndpunkt innebar att en inskränkning som gjorts under förfarandet inte
skall få ”tas tillbaka” genom en tolkning av patentkravet. 

HD:s uttalande i denna del, vilket reservationslöst godtar ratiopharms argu-
mentation, skiljer sig från ett avgörande av Bundesgerichtshof (BGH) som hade

3 Se nedan vid noterna 4 och 5.
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en snarlik fråga om ekvivalenstolkning till prövning.4 I sin 11-sidiga dom som
meddelades 2002 resonerar den tyska domstolen på ett upplysande sätt om
utrymmet för en sådan tolkning och de intressen som bryter sig mot varandra.
BGH, som fäster stor vikt vid lydelsen av art. 69 i EPC och resultatet av revisio-
nen av EPC, tar fasta på rättssäkerhetens krav. BGH fann det klart att händelse-
förloppet vid det ansökningsförfarande som föregått patentets meddelande inte
skall beaktas. Också ett avgörande av Patents Court i London från 2001 liksom
ett franskt avgörande av tidigare datum går på den linje som BGH valde.5 Det
bör dock observeras att andra europeiska länder såsom de nordiska, Nederlän-
derna och Österrike alltjämt medger att material från ansökningsförfarandet
används för tolkningen. 

Det är ingalunda klart vilken linje som principiellt är att föredra, den som
lämnar stort utrymme åt att beakta material från ansökningsförfarandet eller den
restriktiva linje som förordas i de stora europeiska industriländerna. Den förra
motverkar att patenthavaren tillerkänns ett större skyddsomfång än uppfin-
ningen motiverar. Den senare ger ökad tydlighet och större möjlighet för tredje
man att bedöma skyddsomfånget liksom lägre kostnader. I vart fall är bristen på
harmonisering beklaglig, inte minst mot bakgrund av den strävan till rättslikhet
som ligger till grund för EPC.6

5.2 Ekvivalenstolkning

Högsta domstolen tar fasta på patentkravens ordalydelse och hänvisar dessutom
till beskrivningen: ”Patentkrav 1 definierar vilka sönderfallsmedel som skall
användas, och i beskrivningen har angetts att valet av sönderfallsmedel är en av
de viktigaste faserna. Detta leder – oavsett den ursprungliga patentansökningen
och vad som förekom under ansökningsförfarandet – till slutsatsen att patentets
skyddsomfång är begränsat till farmaceutiska formuleringar som innehåller
något av de angivna sönderfallsmedlen.” 

4 BGHZ 115, 204 (GRUR 2002 s. 511; Kunststoffrohrteil). BGH åberopar ett stort antal domar
och patenträttsliga verk till stöd för sin uppfattning. HD omnämner BGH:s avgörande i sitt
beslut (s. 666). 

5 High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court, London, den 11 april 2001, dom i
målet Kirin-Amgen Inc. o.a. mot Transkaryotic Therapies Inc. o.a.. Också detta avgörande
omnämns av HD (s. 666). Det franska avgörandet återges i GRUR Int. 1993 s. 173 ff. 

6 Det ursprungliga förslaget till revision av Europapatentkonventionen, Basic Proposal for the
revision of the European Patent Convention, MR/2/00, innehöll ett förslag till en ny artikel i
tolkningsprotokollet (art. 3), som innebar att material från ansökningsförfarandet skulle få beak-
tas (”due account”) vid tolkningen om materialet otvetydigt begränsade skyddsomfånget, sär-
skilt för det fall där begränsningen motiverades av en anförd nyhetshänvisning. Syftet med för-
slaget var att öka rättslikheten i Europa i fråga om ekvivalenstolkning. P.g.a. bristande enighet
antogs emellertid inte förslaget av diplomatkonferensen. 
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HD betonar alltså att kännetecknet i fråga var helt centralt. Troligen hade det
också betydelse att uppfinningen knappast innebar något större tekniskt fram-
steg. HD:s skäl kan uppfattas som uttryck för en något mer restriktiv syn på
utrymmet för ekvivalenstolkning än de lägre instansernas, men i realiteten är
skillnaden marginell. Medan de bägge senare åberopat vad som förevar i ansök-
ningsförfarandet till stöd för sin slutsats har inte HD sett behov av det. De
inskjutna orden i andra meningen i föregående stycke (”oavsett…ansöknings-
förfarandet”) gör klart att domstolen inte sett behov – för att kunna avgöra målet
– att ta ställning till frågan om och i vad mån som material från ansökningsför-
farandet påverkar tolkningen av skyddsomfånget i detta fall.7 En ekvivalens-
tolkning var alltså enligt HD utesluten också om patenthavaren inte hade gjort
en begränsning under ansökningsförfarandet. De lägre instansernas skrivningar
betyder inte att det enligt deras mening nödvändigtvis skulle ha funnits förut-
sättningar för en ekvivalenstolkning om ingen begränsning gjorts under ansök-
ningsförfarandet. 

5.3 Sannolikhetsbedömningen

Efter lydelsen av 57 a § patentlagen skall ett yrkande om interimistiskt förbud
godkännas av domstolen om patenthavaren ”visar sannolika skäl för att intrång
förekommer”. Det kan inte utläsas något krav på proportionalitet i bestämmel-
sen men denna ansluter till den ordning som gäller enligt 15 kap. rättegångsbal-
ken.8 HD har gradvis utvecklat sin syn på vad som utgör ”sannolika skäl” för
interimistiskt förbud inom immaterialrätten; i ett varumärkesmål liksom i ett
upphovsrättsligt mål ställdes ett sådant krav på proportionalitet.9 Detta innebär
att ett yrkande om interimistiskt förbud skall avslås om förbudet skulle få opro-
portionerliga skadeverkningar för svaranden i förhållande till de omständigheter
som talar för ett förbud. Ju starkare skälen är för intrång, desto mindre blir
utrymmet för en sådan intresseavvägning.10 

I det här aktuella målet hade svaranden gjort en invändning om bristande pro-
portionalitet som dock inte kom att prövas som en följd av att domstolarna inte
fann att det förelåg något intrång. Med hänsyn till att kärandens sak inte var
uppenbar skulle det ha varit naturligt att den sidan hävdat att skadeverkningarna
av ett förbud fick antas vara begränsade, varför en intresseavvägning skulle

7 Här kan erinras om att de gamla nordiska förarbetena uttalade följande: ”Men i tveksamma fall
kan det för en full förståelse av patentkravens innebörd bli nödvändigt att gå tillbaka till själva
patentansökningsakten…”, NU 1963:6 s. 249 (se även s. 186). Råder ingen tveksamhet skall
man enligt detta synsätt inte beakta material från ansökningsförfarandet. 

8 Prop. 1993/94:122 s. 48.
9 NJA 1993 s. 182 (varumärkesmål; TV 5 Nordic) och 1995 s. 631 (upphovsrättsmål; Hackman). 
10 Härom se Norrgård, Interimistiska förbud i immaterialrätten, Helsingfors 2002 s. 136 ff. Se även

Andersson, Interimistiska förbud i immaterialrättsprocessen, Stockholm 1999 s. 24 och 38.
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göras. Ett sådant påstående gjordes men utan att byggas under med någon när-
mare argumentation eller faktautredning. HD kom alltså inte att göra någon pro-
portionalitetsbedömning i målet enligt 57 a §, något som kan beklagas därför att
inget av de tidigare avgörandena av HD gällde en patenträtt.11 Som en konse-
kvens av detta kom målet att bara röra frågan om ekvivalenstolkning (39 §).12

5.4 Prejudikatverkan

Beslutet ändrar inte rättsläget i Sverige. HD bekräftade att material från ansök-
ningsförfarandet får användas vid tolkningen av kraven när det är fråga om en
begränsning av skyddsomfånget. Sådant material kan alltså begränsa utrymmet
för ekvivalenstolkning. HD säger visserligen inte om allt sådant material får
åberopas eller bara delar av akten, men man får räkna med att det inte finns
någon principiell begränsning.13 Det är en påminnelse om vikten för sökanden,
som ju bär ansvaret för kravets utformning, att noga formulera de begränsningar
som görs under ansökningsförfarandet.14 Ändringar som inte framtvingas av en
nyhetshänvisning, t. ex. ett förtydligande, måste övervägas så att inte en
begränsning av omfånget görs som inte är påkallad.15 

Som framgått (se 4 ovan) inledde HD sitt resonemang med följande konsta-
terande: ”Det förhållandet att en patentskrift exakt anger vilka komponenter
som skall användas utesluter i och för sig inte att patenträttslig ekvivalens kan
föreligga, om en av komponenterna ersätts med en annan tekniskt likvärdig.”
Inte heller detta kan sägas vara någon nyhet. Uttalandet innebär inte annat än att
en exakt angivelse i kraven eller beskrivningen i sig inte är ett hinder för en ekvi-
valenstolkning. Man måste dock räkna med att utrymmet för en sådan tolkning

11 Se not 9.
12 Referatets rubrik lyder: ”Fråga om interimistiskt vitesförbud enligt 57 a § patentlagen

(1967:837)”. Det fanns lika goda skäl att hänvisa till 39 §. Referatet i NJA inleds för övrigt på
ett sätt som förvånar: ”Den uppfinning som skyddas genom patentet säljs…”. Nu är det dock
inte uppfinningen som säljs – den förblir i licensgivarens ägo – utan de produkter som tillverkas
med utnyttjande av uppfinningen (det kan nämnas att HD dock inte uttryckt sig på detta sätt). 

13 Utredningen om nordisk patentlagstiftning gick här mycket långt: ”Men i tveksamma fall kan
det för en full förståelse av patentkravens innebörd bli nödvändigt att gå tillbaka till själva
patentansökningsakten med bl. a. ansökningens grundhandlingar, myndighetens skriftväxling
med sökanden, protokoll från muntlig förhandling, invändningsskrivelser o. dyl.”, NU 1963:6
s. 249. 

14 Jfr Westlander–Törnroth, Patent, Stockholm 1995 s. 282.
15 Jfr Dag Sandart (ombud för kärandena i målet) som skriver följande: ”För det fall att en besvä-

rande invändning om känd teknik eller annat dyker upp under ansökningsförfarandet synes det
kunna vara fördelaktigare att begära ett möte med handläggaren än att avge ett skriftligt svar.
Detta med hänsyn till svårigheten för tredje man och domstolar i framtiden att utröna vad som
sagts vid mötet, och vilka motiv som kan ha legat bakom eventuella förändringar.” Om ansök-
ningsaktens betydelse vid tolkning av patent, Festskrift till Kaj Sandart, Stockholm 2003 s. 165f.
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typiskt sett är mycket begränsat om det rör sig om en angivelse av tal, mått eller
liknande.16 

Kan man dra någon generell slutsats av HD:s beslut om förutsättningarna för
ekvivalenstolkning i svensk rätt? Svaret är troligen nej. HD:s till synes restrik-
tiva skrivning berättigar inte till några slutsatser om bedömningen av andra
tänkbara fall av ekvivalens. HD:s sätt att uttrycka sig bekräftar att utrymmet för
ekvivalens är begränsat i ett fall som det här aktuella där kännetecknet i fråga
var centralt för uppfinningen (”…i beskrivningen har angetts att valet av sön-
derfallsmedel är en av de viktigaste faserna.”). Denna ståndpunkt är långt ifrån
självklar. Logiken pekar möjligen i motsatt riktning: är ett medel ekvivalent så
är det ekvivalent. HD lämnar ingen motivering och ger inte heller någon ledning
om de närmare kriterierna för ekvivalenstolkning, t. ex. i vad mån en sådan tolk-
ning är möjlig i fråga om enklare konstruktioner, hur utrymmet skall bestämmas
vid s.k. pionjäruppfinningar, hur fackmannens kompetens kommer in i bedöm-
ningen osv.17 

5.5 Slutord

Högsta domstolens beslut, som var enhälligt, är klart och begripligt. I allt
väsentligt sammanfaller domstolens bedömning med de lägre instansernas.
Utgången är långt ifrån självklar men i vart fall högst rimlig. Tingsrätten, som
meddelade sitt beslut bara tre veckor efter det Lilly hade ansökt om stämning,
gjorde en bedömning som visade sig vara väl underbyggd; den stod sig i över-
rätterna. Det är berömvärt att målet kunnat handläggas och beslut meddelas av
de lägre instanserna efter knappt tre månader. Förfarandet i HD tog ytterligare
sex månader. Det interimistiska förfarandets snabbhet skiljer sig därigenom från
de långa handläggningstider som är utmärkande för patentmål som blir föremål
för slutligt avgörande. 

En annan sak är att HD:s knapphändiga skrivning är att beklaga i ljuset av
domstolens ansvar för praxisbildningen. Denna har på patenträttsområdet nära
nog helt anförtrotts Svea hovrätt och i någon mån Stockholms tingsrätt som en
följd av att HD inte hade tagit upp något patenträttsligt mål på nära nog 30 år
förrän den prövade det s.k. Tvillingkortmålet.18 De bägge lägre instanserna har
i och för sig tillvunnit sig en betydande respekt för sitt dömande, låt vara att
utgången i målen kan ha skiftat väl mycket ibland mellan de bägge instanserna.
Men det hindrar inte att man hade förväntat sig att HD i det nu aktuella målet
skulle ha på något sätt utvecklat sin syn på utrymmet för ekvivalenstolkning i

16 Detta är innebörden av den ovan nämnda domen av BGH (not 4). 
17 Se härom Westlander–Törnroth, a.a. s. 284, Domeij, Ekvivalensfaktorer i svensk rätt, Festskrift

till Mogens Koktvedgaard, Köpenhamn 2003, s. 155 ff. samt Stenvik, Patenters beskyttelseom-
fang, Oslo 2001, bl. a. s. 673 ff. och 682 ff.

18 NJA 2000 s. 497. Se Sandgren i JT 2000-2001 s. 938 ff. och Domeij i NIR 2001 s. 297 ff. 
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svensk patenträtt. Åtminstone någon principiell synpunkt eller ett par sådana
skulle ha varit välgörande i första hand därför att rättsläget är – och förblir –
långt ifrån klart i denna centrala fråga men också därför att parternas mycket
omfattande argumentation förtjänat några ord utöver dem som var oundgängliga
för talans prövning.19 

Domskälens knapphändighet avviker från den ingående motivering som
utmärker många av HD:s avgöranden numera. Målet avsåg visserligen ett inte-
rimistiskt förfarande, men det är väl känt att interimistiska beslut i mål av detta
slag i realiteten blir slutliga.20 Målet var ett utmärkt tillfälle för HD att allmänt
ge sin syn på hur rättsinnehavarens och tredje mans intressen bör vägas mot var-
andra, ett problem inom patenträtten (och immaterialrätten rent generellt) som
företag, enskilda och domstolar dagligen har att överväga och som lämpar sig
väl för en belysning i praxis. Med hänsyn till att det är ovisst hur utrymmet för
ekvivalenstolkning skall avgränsas i svensk rätt skulle det ha varit särskilt väl-
görande om HD åtminstone i någon mån utvecklat sin syn på den frågan. Härtill
kommer att HD:s ståndpunkt i fråga om användningen av material från ansök-
ningsförfarandet för tolkningen av patentkrav skiljer sig från rådande syn i de
stora industriländerna i Europa. Enligt utförligt motiverade avgöranden av den
tyska högsta domstolen (2002) och den brittiska patentdomstolen (2001) står
den ståndpunkt som HD intagit i strid med Europapatentkonventionen. Det
skulle ha varit önskvärt att HD lämnat något skäl för sin ståndpunkt. 

Claes Sandgren

19 Rättegångskostnaderna bara i HD uppgick till drygt 1,5 miljoner kr vilket ger en antydan om den
ansträngning som gjordes av parterna i målet. Rättsutlåtanden var ingivna av B. Domeij och M.
Koktvedgaard.

20 Det kan vara skälet till den ingående motivering som lämnades till intrångsbedömningen i NJA
1995 s. 635. 
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