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Abstract:  In February 2002 the European commission put forward a  
  proposal for a new directive on The patentability of 

computer-implemented inventions, but which during my  
work on this essay has not been decided on yet. The directive 
has divided the decision-makers in the union, the 
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regarding by which range computer- implemented inventions  
should be patentable. The parliament has amended the 
commission’s proposal in a substantial way and the legal 
process has caused a heated debate both within the unions’ 

 administration and among various interest groups both in  
favour of and against a patent on computer- implemented  
inventions. The loudest protests have come from a group that  
feels threatened by a possible software patent: Open Source.  
In this study I examine both the arguments by the decision- 
makers and by the lobbying for and against the proposal. By  
analysing the rhetoric in selected texts, I have been able to  
find different standpoints and perspectives on intellectual  
property. While the commission shows a narrow economic  
perspective on the regulation of intellectual property, the  
parliament has shown a concern for creativity that should not  
be too severely controlled by a few. The commission 
advocates liberalised rules of patentability while the  
parliament wants to draw the line clearly around what 
inventions can and cannot be given patent. There is also a 
divergent attitude to the phenomenon Open Source software,  
which the decision-makers have neglected in the process, but  
which other parts of the union’s administration notice as the  
possible future of the software market. 
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Förkortningar: 
 
EU = Europeiska Unionen 
 
EESK = Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén 
    Rådgivande organ som företräder det civila samhället och 

   arbetsmarknadens parter 
 

EPO  = European Patent Office 
   Europeiska patentverket 
 

OS = Open Source 
    Idén bakom ett visst sätt att utveckla programvaror (med öppen källkod) 

   och den rörelse som uppstått kring detta arbetssätt 
 

ÖP = Öppen Programvara 
    De mjukvaruprodukter som skapas genom öppen källkod vilket innebär  

   att den kod som datorprogram skrivs med lämnas tillgänglig för alla 
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1 Inledning 
 
Som en del av Biblioteks- och informationsvetenskapen studeras ämnet informations-
politik, där en viktig aspekt är hur lagar stiftas. Här ingår skyddet av immateriella till-
gångar, ett område som utgjort underlag för flera perspektiv och teorier. Immaterial-
rätten innebär att lösa en grundläggande motsättning mellan att skydda det privata ägan-
det kontra en allmän egendom. Överväganden av båda slag borde ligga till grund för all 
immaterialrättslig lagstiftning, genom att båda aspekterna balanseras mot varandra med 
lika stort hänsynstagande (Hemmungs-Wirtén 2004, s.12). Denna balans har tradi-
tionellt garanterat ett skydd av den allmänna egendomen, dvs. gemensam information, 
kunskap och kultur som skapas i ett samhälle och vilket utgör inspiration för framtida 
skapare. Författare och innovatörer bygger ofta på det som redan skapats, varför till-
gången till det som redan gjorts är en av förutsättningarna för att nya kreatörer ska ha 
tillräckligt med material för att föra utvecklingen vidare (Boyle 1996, s.38). Tanken har 
också varit att motverka monopolbildning där några få äger rätten till en stor mängd 
kunskap. Intresset för att stärka skyddet av immateriella tillgångar ökar på flera håll i 
världen, vilket riskerar att minska den allmänna egendomen och det kan ifrågasättas 
vilka intressen som tillvaratas främst. Idag diskuteras framförallt vad företag förlorar på 
delandet av material och inte vad vi som samhälle tjänat på det, dvs. att mycket av den 
utveckling vi har glädje av idag har sitt ursprung i en annan, mer balanserad immaterial-
rätt (Lessig 2004, s.73).  
 
Jag har i uppsatsen fokuserat på en intressekonflikt inom EU när det gäller hur 
immaterialrätten ska utformas. Just nu är meningarna delade mellan EU:s organ, om vad 
man ska kunna ta patent på i och med ett förslag till nytt direktiv: Patenterbarhet för 
datorrelaterade uppfinningar KOM (2002) 92. Förslaget gavs av kommissionen 2002, 
men beslutsprocessen har försenats flera gånger och unionens lagstiftande organ hade i 
mars 2005 fortfarande inte enats. EU:s beslutsprocess omfattar i allmänhet de tre 
viktigaste institutionerna parlamentet, kommissionen och ministerrådet. Parlamentet 
företräder medborgarna i EU och kan sägas vara det enda organ inom EU som är direkt 
folkvalt. Kommissionen är det administrativa och verksställande organet, medan rådet 
består av ministrar från de enskilda medlemsstaterna. Grundprincipen för besluts-
fattande i EU är att kommissionen lägger ett förslag som sedan behandlas och antas av 
parlamentet och ministerrådet. Beslut fattas antingen av rådet ensamt, eller av rådet och 
parlamentet tillsammans (www.eu-upplysningen.se). Det råder dock stor oenighet 
mellan kommissionen och parlamentet om hur det aktuella direktivet ska formuleras och 
i vilken utsträckning datorrelaterade uppfinningar1 ska kunna patenteras. 
Kommissionens, och även rådets ståndpunkt är att medlemsländernas patentlagar bör 
harmoniseras enligt det europeiska patentverkets (EPO) praxis, vilket innebär en liberal-
isering av patenterbarhetens räckvidd. Parlamentet har kraftigt reviderat kommissionens 
förslag och vill minska det patenterbara området, vilket väsentligt inskränker möjlig-
heterna till patent på datorrelaterade uppfinningar som finns idag och anses även strida 
mot internationella avtal som EU är bundet av. Parlamentets förslag är således relativt 
sensationellt även internationellt sett. Förslaget har dock stöd från flera politiska 
grupper och hela processen har inneburit häftiga diskussioner samtidigt som flera andra 
aktörer har engagerat sig både för och emot en förändrad patentlagstiftning för den här 
typen av uppfinningar. Kritiker menar att förslaget öppnar för patent på mjukvaror 

                                                 
1 Datorrelaterade uppfinningar innebär uppfinningar som realiseras genom användningen av en dator, ett 
datornätverk eller annan programmerbar apparat (KOM(2002) 92 s.13) 
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enligt amerikansk modell, vilket utgör ett hot mot kunskap som har varit och bör förbli 
en intellektuell allmänning. Förespråkare till direktivet menar att patent är en nöd-
vändighet för att företag ska våga utveckla nya produkter.  
 
En företeelse som berörs av starkare immaterialrätt och främst patent på datorrelaterade 
uppfinningar, är Open Source (OS), dvs. att utveckla och sprida mjukvaror där den kod 
som programmeraren skapar programmet med (källkoden), lämnas tillgänglig så att 
andra kan göra förändringar eller tillägg. Ett grundläggande motiv för uppsatsens inrikt-
ning har varit mitt intresse för just Open Source och det var med denna utgångspunkt 
som jag upptäckte det aktuella EU-direktivet. OS är ett arbetssätt för att utveckla mjuk-
varor som grundas på en största möjliga allmänegendom och att informations vik tigaste 
funktion är att delas för att öka kreativitet och innovation på området. Den här typen av 
programvaror har fått ett allt större inflytande som alternativ till främst Microsofts 
monopolliknande ställning, t.ex. inom offentlig sektor. Det är också från utvecklare av 
öppen programvara (ÖP), som flera av de högsta protesterna kommit mot de aktuella 
förändringar i immaterialrätten som föreslås för datorrelaterade uppfinningar. Protest-
erna är mot att förslaget möjliggör patentering av kod, vilket likställs med att förbjuda 
användningen av vissa delar av ett gemensamt talat språk. Till skillnad från med vilket 
lätthet andra immaterialrättsliga förändringar inom EU genomdrivits, har kommissionen 
i det här fallet stött på en organiserad protest som visat att det inte godtas att den all-
männa egendomen riskerar att inhägnas.  
 
I den här uppsatsen studerar jag argumentationen i dokument från den process som om-
ger det aktuella direktivförslaget. Genom att studera texter ur lagstiftningsprocessen 
samt de omkringliggande aktörernas argument för och emot direktivets innehåll, vill jag 
urskilja vilka värderingar som definieras utifrån de olika perspektiven som ges. 
Uppsatsen utgår från teorier om det sätt som immateriella tillgångar anses berättigat till 
lagstiftningsskydd i och med dess ekonomiska motivation för företag, framför att ta 
hänsyn till en större allmänhets tillgång till gemensamma kunskaper. Juridikprofessorn 
James Boyle konstaterar att dagens lagstiftning mest gynnar redan stora aktörer på 
marknaden, tvärtemot grundtanken att främja nyskapande och enskilda kreatörer (1996, 
s.178). Ett av uppsatsens syften är att studera om detta stämmer när det gäller ett av 
EU:s senaste immaterialrättsliga lagförslag. 
 
 
 
1.1 Avgränsningar 
 
I min analys av immaterialrättens utformning har fokus varit på en begränsad del av lag-
stiftningen. Jag har valt att framförallt studera patentskyddet, vilket är det som direktiv-
förslaget gäller och även begränsat mig till en viss typ av immateriell egendom och 
skapande, dvs. datorrelaterade uppfinningar, mjukvaror och de som utvecklar den 
sortens uppfinningar. I likhet med andra förändringar av immaterialrätten internatio-
nellt, påverkas utvecklingsländernas möjligheter att minska de digitala skillnaderna. I 
den forskning jag studerat i uppsatsarbetet framkommer detta perspektiv ofta, men jag 
fann tidigt i urvalet av material att inga texter tog upp det här ämnet i någon större ut-
sträckning. Jag hade önskat att kunna ta med aspekten i min analys, men utifrån 
materialet var det inte möjligt. 
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1.2 Problemformulering 
 
Ett av EU:s grundläggande syften är att upprätthålla en inre marknad baserad på fri 
rörlighet och konkurrens, vilket är skälet till att harmonisera rättsförhållandena mellan 
medlemsländerna (Bernitz 1998, s.12). Immaterialrätten har ökat i betydelse under 
senare år, främst ekonomiskt, vilket är starkt uppmärksammat inom EU (ibid., s.3). 
Mjukvaruutvecklingen och datorrelaterade uppfinningar tillskrivs också en stor 
betydelse både för ekonomi och sysselsättning (Summaries of the Union’s legislation). 
Genom upphovsrätten skyddas uttryckssättet i datorprogram, medan det idag föreslås att 
även idéerna bakom, genom patent, ska kunna ägas privat. För mjukvaror innebär patent 
ett slags tankeförbud, då det kan komma att omfatta även ganska enkla lösningar och 
öka både kostnader och juridiska risker, främst för mindre företag. Försvarare av lag-
förslaget belyser behoven av rättsligt skydd som konkurrensmedel och investerings-
motivation, medan motståndare anser att patenterbarheten skulle kunna kväva 
innovation och bidra till att befästa den utveckling mot monopolisering som redan nu i 
alltför stor utsträckning präglar mjukvarumarknaden (www.ffii.org).  
 
För utveckling av ÖP är delad information en grundförutsättning och här finns en 
allmän egendom av kod och kunskaper (Lessig 2002, s.55). Genom att inte skydda 
idéerna bakom programmen kan man bibehålla tillgången på fri information och därmed 
de ideala förutsättningarna  för kreativt nyskapande. Motståndet mot mjukvarupatent har 
också varit som starkast från utvecklare av ÖP och dess rörelse. OS bedöms generellt 
som väldigt viktig för innovation inom mjukvaruindustrin, samtidigt som det är 
oproportionerligt hotat av olämplig användning av patentsystemet (European Parliament 
2002, s.23). Framförallt hotas den allmänna egendomen genom att delar av kod stängs 
av från detta område. Eftersom idéerna är tillgängliga kan också vem som helst hävda 
äganderätten genom patent, vilket begränsar andras tillgänglighet. 
 
Under kommissionen finns olika avdelningar2, av vilka flera intresserar sig för ut-
veckling med öppen källkod och t.ex. ger råd till offentliga myndigheter om övergång 
till öppen programvara. Mot detta kan ställas kommissionens direktivförslag, vilket 
skulle kunna öka risken för patentbrott hos de myndigheter som väljer en övergång.  EU-
kommissionen har även stämt Microsoft för företagets monopolställning, samtidigt som 
patent på mjukvaror stödjer en monopolisering av vedertagna metoder som om de vore 
nya innovationer (www.fsfeurope.org). I både det aktuella direktivförslaget och hos 
dess motståndare framförs argument för ökad innovation och produktion. Konflikten 
beror på skilda perspektiv på privat egendom, vilka incitament som kreativitet behöver 
och om en balans mellan privat egendom och allmängods anses nödvändig för framtida 
utveckling. Konflikten är emellertid inte tydlig, utan dold i de olika stridandes retoriska 
beskrivningar i skilda forum. För att det ska gå att förstå besluten och åsikterna måste 
parternas ställningstaganden tydliggöras, liksom vilka som stödjer vad. Därför är studier 
av hur man resonerar och understödjer sina ståndpunkter av intresse eftersom det på-
verkar informationspolitikens utformning. Frågan är vems syn på kreativitet som ska få 
kontrollera framtidsutvecklingen och om nyckeln till tillväxt finns i mindre reglering 
eller om det endast är genom perfekt skydd av immateriell egendom som nya innova-
tioner kan utvecklas (Lessig 2002, s.xviii).  
 
                                                 
2 Kommissionen är uppbyggd genom s.k. generaldirektorat och fristående avdelningar som ansvarar för 
olika politikområden. Forskning inom den Europeiska unionen bedrivs inom s.k. program som löper 
under en avsatt tid och kan vara finansierade genom bl.a. kommissionen. 
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1.3 Syfte 
 
Genom att fokusera på ett aktuellt förslag kring förändringar i immaterialrätten för 
datorrelaterade uppfinningar vill jag studera EU:s förhållningssätt till lagstiftning för 
immateriell egendom, hur och varför något definieras som privat egendom och varför 
detta behöver (förstärkt) skydd. Syftet är att studera vilka argument som formuleras av 
EU:s lagstiftande organ, andra institutioner inom unionen samt av några olika aktörer 
engagerade i den debatt som uppstått runt det aktuella direktivförslaget Patenterbarhet 
för datorrelaterade uppfinningar. Resultatet av analysen förväntas bli en förklaring på 
hur och varför de studerade aktörerna förespråkar förändringar eller ej och utifrån vilka 
värderingar. Genom en argumentationsanalys hoppas jag få fram de olika motiv som 
finns idag kring immaterialrätten. 
 
 
1.4 Frågeställning 
 
Uppsatsens frågeställning är formulerad hierarkiskt, dvs. med en huvudfråga och 3 
tillhörande underfrågor vilka är avsedda att stödja huvudfrågan: 
 
Vilka parter försvarar vilka värden och perspektiv när immaterialrätten förändras 
genom förslaget till nytt EU-direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade upp-
finningar? 
 
Underfrågor: 
a) Vilka argument är urskiljbara och övervägande hos de olika aktörerna? 
b) Vilka perspektiv på immateriell egendom, immaterialrätt och allmän egendom 
     försöker texterna övertyga läsaren om? 
c) Vilka gemensamma mönster eller skiljelinjer finns i argumentationen hos de olika   
    dokumenten, dvs. på vilket sätt är en eventuell intressekonflikt urskiljbar? 
 
Fråga a och b besvaras genom analysarbetets första del där texterna analyseras var för 
sig och relevant argumentation åskådliggörs, medan fråga c besvaras genom den 
sammanfattande delen av analysen där de olika dokumenten konfronteras för att urskilja 
gemensamma drag eller skillnader, samt kopplas till vald teori. 
 
 
1.5 Definitioner  
 
Här definierar jag begrepp som förekommer i uppsatsen utifrån hur jag tolkat och 
använder dem. 
 
* Allmänningar respektive allmän egendom: 
De här begreppen betyder oftast gemensamt ägda markområden (www.ne.se). I upp-
satsen använder jag dock Lessig och Boyles definitioner av allmänningar av immateriell 
egendom, dvs. gemensamma kunskapsresurser, kultur och information som kan 
användas fritt för att lära sig av och skapa nytt ifrån. Jag använder omväxlande båda 
begreppen för att beteckna detta. 
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* Datorrelaterade uppfinningar: 
Kallas med andra ord även ”realiseringsprodukter” för datorer, dvs. hård- eller mjuk-
varuprodukter som realiserar en eller flera funktioner. Datorrelaterade uppfinningar 
finns utbrett i samhället idag och kan ingå i t.ex. kraftnät, fordon, industrirobotar, hus-
hållsprodukter, telefonnät m.m. (A5-0238/2003, s.19).  
 
* Mjukvarupatent : 
Patent på idéer och algoritmer utan direkt fysisk form eller effekt, som matematiska 
formler och datorprogram (Fridholm 2005, s.69). 
 
 
 
1.6 Disposition 
 
Fortsättningsvis är uppsatsen uppdelad som följer. I kapitel 2 förklarar jag de olika om-
råden som uppsatsen bygger på och beskriver en del av den forskning som gjorts. I 
kapitlet beskriver jag bl.a. immaterialrätten, framförallt patenträtten och dess inverkan 
på mjukvarumarknaden. Jag tar även upp en del av den forskning som gjorts kring Open 
Source, eftersom min uppsats berör även detta ämne. I kapitel 3 redovisar jag sedan de 
två teoretiker jag använder i analysarbetet: James Boyle och Lawrence Lessig, som båda 
är akademiker inom ämnet juridik och har en samstämmig utgångspunkt i ett kritiskt 
förhållningssätt till en allt mer förändrad och förstärkt immaterialrätt. I kapitel 4 redo-
visar jag vilken metod jag valt för analysarbetet och beskriver urvalsprocessen samt 
presenterar det material jag tagit ut för att analysera. I kapitel 5 redovisas analysarbetet 
av de valda dokumenten i två steg. Första steget innebär att jag redovisar analysen av de 
enskilda dokumenten för sig, medan jag i del två redovisar slutsatser i och med att de 
olika dokumenten konfronterats och jämförts samt kopplats till vald teori. Här diskute-
rar jag även resultatet i jämförelse med den liknande forskningen på området som 
beskrivits i kapitel 2. 
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2 Tidigare forskning 
 
I det här kapitlet beskriver jag dels de områden som min uppsats berör och dels 
presenterar jag en del av den forskning som gjorts. Det här kapitlet utgör därmed både 
en bakgrund för uppsatsen och visar på forskning som kan relateras och jämföras med 
min studie. Immaterialrätten är ett brett ämne vilket det skrivits och forskats åtskilligt 
kring inom olika akademiska områden. Den största delen forskning finns att hitta inom 
framförallt ekonomisk och juridisk teori. De exempel jag har valt har främst studerat hur 
lagarna formulerats, förändrats och förstärkts över tiden samt hur debatten kring 
immaterialrätten sett ut både inom vetenskapen och den allmänna opinionen. Jag ger i 
det här kapitlet en generell förklaring till immateriell egendom och immaterialrätten, 
men mitt fokus är främst det som berör EU och datorrelaterade uppfinningar. Jag 
beskriver i kapitlet även begreppet Open Source och dess rörelse.  
 
 
2.1 Immateriell egendom 
 
De amerikanska forskarna Herman Tavani och Richard Spinello har gjort en antologi 
över teori och praktik inom ämnet immateriell egendom och immaterialrätt. Enligt dem 
har begreppet egendom förändrats genom historien och från början betecknade det 
enbart landområden, men har kommit att gälla även andra fysiska objekt. Idag inklu-
derar egendomsbegreppet även enheter av icke-materiell karaktär eller intellektuella 
skapelser. Till skillnad från fysisk egendom är immateriell egendom objekt som inte är 
påtagliga eller kännbara, som kreativa verk eller uppfinningar. Till skillnad från 
materiella objekt är immateriell egendom även icke-konkurrerande, dvs. en persons 
användning minskar inte tillgången för någon annan. Man kan även skilja immateriell 
från materiell egendom i och med vad man lagligt kan hävda att äga. Det är omöjligt att 
äga ett abstrakt koncept i samma juridiska mening som ett fysiskt objekt. Abstrakta 
idéer är inte heller något som stater har velat bevilja äganderättigheter för, utan istället 
ges skydd bara till påtagliga uttryck av idéer som är kreativa eller originella. Om idén är 
litterär till sin natur måste den fixeras i någon materiell form för att kunna skyddas, t.ex. 
en bok. Är idén funktionell, som en uppfinning, måste den uttryckas i termer av en 
maskin eller process (Spinello & Tavani 2005, s.4ff). 
 
 
2.1.1. Ökande ekonomisk betydelse 
Martin Alexandersson har i sin magisteruppsats kartlagt flera kritiker av immaterial-
rätten, vilket visar att de är eniga om att det är ekonomiska intressen som ligger till 
grund för stärkandet av skyddet. Men de anklagar inte de enskilda skaparna, utan pekar 
ut de stora rättighetsinnehavarna som dem som driver på en starkare lagstiftning 
(Alexandersson 2004, s.34). Joost Smiers, holländsk forskare inom konst och kultur, har 
studerat hur globalisering, frihandel och nya teknologier påverkar kreativiteten och 
konstnärliga uttryck runt om i världen. Han menar själv att hans studier är överförbara 
på alla aspekter av immaterialrätten (2002, s.26). Enligt Smiers har immateriell egen-
dom och skydd kommit att bli en av de största källorna till kommersiellt värde i dagens 
samhälle. Det privata tillägnandet av kultur och forskning sker under liberalistiska och 
kapitalistiska förhållanden med ett individualistiskt perspektiv på skapelser och ny 
kunskap (Smiers 2002, s.23). Statsvetaren Deborah J. Halbert beskriver en kommersia-
lisering av all typ av information och att en informationsägande elit är på framväxt, 
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vilken berikar sig på att sälja information till resten av befolkningen (Halbert 1999, 
s.151).  
 
Eva Hemmungs-Wirtén är litteraturvetare och professor i biblioteks- och informations-
vetenskap. Hon har studerat immaterialrätten i ett globalt perspektiv, utifrån dess in-
verkan på kultur och hur lagarna används som ett kontrollinstrument. Hon blandar om-
rådena kultur och juridik och lyfter fram de samhällsproblem som hänger samman med 
immaterialrätten, t.ex. profiteringen på den kulturella allmänningen. Enligt Hemmungs-
Wirtén har världsekonomin utvecklats från industriproduktion till informations-
produktion och immateriell egendom är vår tids kapital och tillgångar för industrin 
(Hemmungs-Wirtén 2004, 11). Vad som kan eller inte kan räknas som immateriell 
egendom avgörs beroende på om det kan anses handelsrelaterat eller ej (ibid., s.100). 
Handelsnytta har säkerligen alltid varit ett incitament för immaterialrätten, men har 
kommit att bli en än mer avgörande maktfaktor (ibid., s.102). Immaterialrätten är inte 
längre ett för samhället användbart medel att stimulera kreativitet, utan ännu ett medel 
för en samhällsgrupp att kontrollera produktionen, vilken utförs av en annan grupp 
(Spinello & Tavani 2005, s.16). Enligt Spinello och Tavani gäller dagens konflikter 
kring utvecklingen av immaterialrätten två poler vars extremaste punkter sträcker sig 
från ett fokus på starkare skydd och exkluderande, privat ägande av det immateriella, till 
en punkt som representerar perspektivet att allt immateriellt ska tillhöra en allmänning 
(2005, s.58).  
 
 
2.2 Immaterialrätt 
 
Immaterialrätten sammanfattar den lagstiftning som rör skydd av immateriell egendom 
och brukar delas in i upphovsrätt och industriellt rättsskydd, där det industriella rätts-
skyddet innefattar bl. a. patenträtten (Bernitz 1998, s.2). Mellan upphovsrätten och det 
industriella rättsskyddet finns två grundläggande skillnader. Den ena är att upphovs-
rätten skyddar det sätt på vilket en idé omsatts i verkligheten och inte själva idén. Patent 
skyddar däremot idén som sådan. Den andra skillnaden är att upphovsrätt uppkommer 
så fort verket skapats, medan patent i princip förutsätter ett registreringsförfarande 
(ibid., s.21).  
 
Immaterialrätten grundas både på samhällets intresse av att främja intellektuellt 
skapande och skaparens intresse av skydd för sitt verk. Ensamrätten är tänkt att 
stimulera till skapande insatser genom att garantera ett ekonomiskt utbyte av verket. 
Eftersom lagarna inskränker rörelsefriheten för andra kan de även missbrukas, framför-
allt av dominerande företag. Detta är mer sällan ett problem för upphovsrätten, bl.a. pga. 
av att den inte är ett idéskydd som patenträtten (Bernitz 1998, 223f).  
 
Den allmänna synen på immaterialrätt inom EU är positiv, framförallt för att man upp-
märksammat dess ekonomiska betydelse. Den juridiska formen för EU:s rättsakter för 
immaterialrätten är oftast direktiv, vilka förpliktigar medlemsstaterna att anpassa sin 
nationella lagstiftning för att överensstämma med direktivet. Bakom ligger en strävan 
efter ökad lagharmonisering genom att utjämna skillnader mellan länderna och därmed 
minska handelshinder inom unionen. De åtgärder som vidtagits har i allmänhet 
inneburit en förstärkning av rättsskyddet, vilket även kan medföra konkurrensbegräns-
ningar och vilket i sig kan verka handelshindrande. Att uppnå en enhetlig lagstiftning 
anses även främja EU-företagens internationella konkurrenskraft mot bl.a. USA, särskilt 
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på det teknologiska området. Mycket talar för en i stort sett enhetlig immaterialrätt i 
EU-länderna - ett större antal direktiv har redan antagits om hur medlemmarnas lag-
stiftning ska utformas i olika hänseenden (Bernitz 1998, s.11f). 
 
Hemmungs-Wirtén påpekar att man bör läsa alla juridiska texter som kulturella texter 
och motsätta sig påståenden om att lagar i sin natur är fundamentalt olika andra kon-
struktioner som verkar genom språket. Även om lagtexter strävar att stå över tolkning 
och subjektivitet eller att förebygga ambivalens, finns ingen säker positionering där 
lagar som immaterialrätten kan var absolut objektiva. Lagar och litteratur är enligt 
Hemmungs-Wirtén slående lika i sitt beroende och betoning av vikten av tolkning 
(2004, s.13). 
 
 
2.2.1 Idéer och uttryck 
Flera teoretiker gör ingen klar skillnad mellan idéer och uttryck när de diskuterar 
immateriell egendom och skydd. En del är även kritiska mot att skilja på begreppen 
(Alexandersson 2004, s.25). Halbert pekar på att särskiljandet inte har betydelse, efter-
som hon ifrågasätter möjligheten att stjäla ett unikt uttryck och sedan skapa ett nytt 
unikt uttryck. Att kopiera ett originellt uttryck är lika med plagiat, medan man kan låna 
idéer utifrån ett uttryck och skapa något nytt. Poängen är att det alltid blir frågan om att 
stjäla en idé och inte ett särskilt uttryck, dvs. genom en skapares uttryckssätt kan andra 
få idéer om hur de ska uttrycka sig på ett nytt sätt (1999, s.146). Siva Vaidhyanathan, 
professor i kultur och kommunikationsstudier, konstaterar att dagens utveckling innebär 
att idéer skyddas av upphovsrätten, inte bara uttrycken. Tidigare var åtskillnaden mellan 
idéer och uttryck mycket starkare än idag (2001, s.84). Till skillnad från Halbert vill han 
stärka särskiljandet av idéer och uttryck för att göra det svårare att skydda idéer 
(Vaidhyanathan 2001, s.32). Man kan också ifrågasätta om en idé blir mindre värdefull 
om man delar den med någon annan, eller om den istället berikas av att växa i samspel 
med andra människor (Alexandersson 2004, s.25). Smiers visar på att samhället har mer 
nytta av att människor uppmuntras att utveckla befintliga idéer och uttryck och att 
konceptet plagiat borde ses ur en annan vinkel (2002, s.23). Smiers ser tillägg till något 
som redan gjorts som en berikning framför ett missbruk av någon annans egendom och 
han saknar en större diskussion om detta i vårt samhälle (2002, s.28).  
 
Upphovsrätt 
Upphovsrätten skyddar alla former av litterära och konstnärliga verk (inklusive dator-
program) (Bernitz 1998, s.1). Ensamrätten är begränsad till i regel 70 år efter upphovs-
mannens död, då verket tillfaller den allmänna egendomen. Den internationella tenden-
sen, inte bara inom EU, går i riktning av förlängda skyddstider (ibid., s.49). Förändring-
ar i lagen har nästan alltid haft sin grund i tekniska förändringar, så även idag (Gendreau 
2000, s.3). EU-kommissionens mål är en gemensam europeisk upphovsrättsordning 
med en för alla EU-länder gemensam lägsta skyddsnivå för upphovsrätten (Bernitz 
1998, s.31). 
 
Patent 
Patenträtten innebär skydd av uppfinningar (ibid., s.2). Syftet med patent är att främja 
samhällets industriella utveckling genom t.ex. nya och bättre produktlinjer, vilket den 
som med en uppfinning bidragit till ska tillerkännas ensamrätt (ibid., s.103). Framförallt 
ska patent vara ett incitament till uppfinnande genom att garantera ekonomisk avkast-
ning för en viss tid. Genom att samla på sig många patent kan ett företag emellertid  
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monopolisera en marknad, vilket hindrar andra inträde, och incitamentet att utveckla  
tekniken och ta fram nya produkter förlorar i styrka (ibid., s.143).  
 
För att få patent måste en uppfinning vara absolut ny och skilja sig från vad som är 
tidigare känt  (ibid., s.118). Det kontrolleras genom att patentverken håller databaser 
över meddelade patent där uppfinnaren har offentliggjort uppfinningen genom en ut-
förlig beskrivning. Enligt Bernitz har de här kraven sänkts under senare år av det euro-
peiska patentverket, trots att ensamrätten motiveras av det bidrag uppfinnaren lämnar 
till den tekniska utvecklingen och att uppfinningen verkligen görs känd (ibid., s.120f).  
 
I likhet med upphovsrätten har tendensen varit att patentskyddstiden utsträcks (ibid., 
s.130). Idag gäller patent i 20 år och i gengäld ska uppfinnare offentliggöra en full-
ständig beskrivning av uppfinningen, vilket ger andra uppfinnare möjlighet att föra den 
tekniska utvecklingen vidare. Mjukvaruutvecklare behöver inte avslöja källkoden för att 
få patent, vilket i praktiken innebär att en mjukvara patenteras som ser ut och verkar på 
ett visst sätt utan att uppfinnaren behöver avslöja hur detta åstadkoms. Därför kan en 
innovatör som ska släppa sin produkt för sent upptäcka att hon inkräktar på någon 
annans patent. I en industri med väldigt många patent är det också mycket stor risk att 
utvecklare inkräktar på varandra. Resultatet kan bli att många undviker helt och hållet 
att introducera vissa typer av produkter av rädsla (Lessig 2002, s.213f). 
 
Det finns ett uttalat behov inom EU av ett nytt, enhetligt patentsystem som täcker hela 
gemenskapen, dvs. ett gemenskapspatent. Detta har diskuterats sedan 1975 utan att 
kunna genomföras (Bernitz 1998, s.111). Istället tillkom den europeiska patentkonven-
tionen EPC (European Patent Convention). EPC är inte direkt knuten till EU utan är en 
sorts konvention som även andra europeiska länder utanför unionen är anslutna till 
(ibid., s.13). 1973 skapades ett europeiskt patentverk, EPO (European Patent Office), 
med befogenhet att meddela patent för flertalet västeuropeiska länder. Som en följd av 
den långtgående harmoniseringen i anslutning till EPC, har EPO:s praxis vuxit stadigt i 
omfattning och fått en allt större betydelse (ibid., s.100f). Patenteringsfrekvensen i 
världen (främst i- länderna) är överlag stigande och antalet ansökningar om EPO-patent  
har ökat kraftigt, varav många ansökningar kommer från USA (ibid., s.105). Det finns 
även förslag på gemensamma regler om s.k. bruksmodellskydd, vilket är en form som 
redan finns i flera EU-länder och som jämfört med patent ställer lägre krav. Skyddet är 
inte lika starkt som patent, men har en jämförelsevis  lägre kostnad och snabbare hand-
läggningstid (www.eu-upplysningen.se). 
 
Patent och produktion 
Tanken med patent är att främja utveckling och innovation, men det finns inte mycket 
forskning som stödjer ett direkt samband mellan patent och produktion. Edwin 
Mansfield är en forskare inom ekonomi som studerat förhållandet mellan patentskyddet 
och innovationsfrekvensen i flera studier och pekar på ett samband, samtidigt som hans 
studier inte är entydiga eller okritiserade. Ändå refererar många förespråkare av ett 
starkare patentskydd just till Mansfields studier och resultat, framförallt där han påstår 
att utvecklingsländerna borde höja sina nivåer av immaterialrättsligt skydd för att dra 
till sig mer utländska investeringar (Heald 2004, s.57).  
 
Paul J. Heald, akademiker inom juridik vid universitetet i Aten, kritiserar en av hans 
senare studier, där Mansfield kommer fram till att det finns ett samband mellan patent 
och investeringsvilja. Mansfields drar sina slutsatser utifrån amerikanska företag och 
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vilken vikt de lägger vid immaterialrättsligt skydd när de ska investera utomlands. 
Heald konstaterar att u- länderna bör vara misstänksamma mot det ihärdiga hävdandet 
att studien stödjer en maximalistisk tillämpningsstrategi för alla delar av immaterial-
rätten. Mansfield tolkar sitt material som ett direkt samband mellan ett lands skyddsnivå 
och företags vilja att utveckla nya produkter. Mansfield har genomfört sin studie genom 
enkäter, intervjuer och statistikanalys av hundra större amerikanska företag och dragit 
slutsatser utifrån svaren (Mansfield 1994, s.11).  
 
Enligt Heald är starkt immateriellt egendomsskydd ensamt inte tillräckligt för att skapa 
incitament för investeringar (Heald 2004, s.59). Han ser flera tveksamheter över riktig-
heten i det påstådda sambandet och det finns inte heller några seriösa utmaningar som 
ifrågasätter Mansfields studie. Heald ser inte Mansfields resultat som ett slutgiltigt bevis 
för ett samband. Han baserar sin kritik på ett ifrågasättande av Mansfields metod, hur 
han ställt frågorna och hur han tolkar sitt eget resultat. Enligt Heald har Mansfield ställt 
frågor om immaterialrätt generellt och inte frågat specifikt om vikten av olika kategorier 
av skydd. Intresset för att stärka skyddet av immateriell egendom är alltså inte lika med 
just starkare patenträtt (ibid., s.62). Företagsledare kan lägga olika aspekter i begreppet 
immateriellt skydd och olika vikt vid olika sorters skydd, vilket inte framgår av Mans-
fields data (ibid., s.59). Enligt Healds tolkning av resultatet har de flesta informanterna  
inte menat all immaterialrätt utan framförallt skyddet av affärshemligheter (trade 
secrecy law). Mansfield tolkar istället resultatet som att immaterialrätterna generellt 
måste stärkas (ibid., s.64).  
 
Heald pekar också på en tidigare studie av Mansfield, där han kommer fram till att 
patentskyddet inte är av stor vikt för de flesta företagens forskning och utvecklings-
beslut (ibid., s.64). I studien från 1986 beskriver Mansfield resultatet från ett antal 
industrier och deras patent  och i vilken grad utveckling och framtagandet av nya 
innovationer skulle minska utan möjligheten till patentskydd. I likhet med Boyle pekar 
Mansfield på en brist på studier av det här slaget, som kan fastslå  eller förkasta ett sam-
band mellan antalet patent och produktiviteten inom en bransch. Trots att patent-
systemet funnits så länge finns förvånansvärt lite kunskap om dess effekter på inno-
vationstakten (Mansfield 1986, s.173). Patentsystemet försvaras främst för sin inno-
vationsfrämjande effekt, medan Mansfield kommer fram till att effekten är relativt liten 
i flera industrier och att få uppfinningar utvecklas pga. just patentskyddets vara eller inte 
vara. Emellertid är skyddet av stor vikt för specifika industrier, som läkemedel, där 
patentskyddets effekt är reell (ibid., s.180). Enligt Mansfield är variationen stor mellan 
olika industrier och vikten av patent mätt i utvecklade innovationer som inte skulle ha 
tagits fram utan patentskydd (ibid., s.175). Vissa industrier anser patent oviktigt medan 
andra inte skulle tillverka utan möjligheten att patentera. Inte heller alla patenterbara 
uppfinningar patenteras, utan företag förlitar sig ibland på andra skyddsmöjligheter. 
Mansfield fann emellertid att även inom de branscher där patentering inte anses nöd-
vändig för att utveckla, använde företagen patent i stor utsträckning. Anledningen var 
enligt Mansfield, att företagen såg fördelarna i att kunna förhindra konkurrenter att ut-
nyttja eller bygga vidare på de egna idéerna (Mansfield 1986 s.174ff). Patent behövs 
därmed inte för att innovation ska komma till stånd utan används ändå för att dra nytta 
av andra fördelar det för med sig.  
 
Mansfield studerar även påståendet att patentskyddet skulle vara viktigare för mindre 
företag, genom att jämföra företagsstorlek och andelen uppfinningar som inte skulle ha 
utvecklats utan patentskydd. Han fann att de existerande bevisen är svaga eller mot-
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sägelsefulla och att påståendet inte kunde stödjas (ibid., s.175). Mansfield kommer även 
fram till att riktigt stora företag är mer övertygade än små, om att patentskyddet är av 
vikt. Många företag ser emellertid andra sätt att skydda sin teknologi som är mer 
kostnadseffektivt än patent (ibid., s.177f). 
 
 
2.2.2 Internationell immaterialrätt 
Utgångspunkten för immaterialrätterna är nationellt, dvs. de är territoriellt begränsade 
(Bernitz 1998, s.108). Det finns emellertid flera internationella avtal, framförallt för 
upphovsrätten och patenträtten, vilka har reviderats och byggts ut vid flera tillfällen. 
Syftet är att innehavare av rättigheterna i något land som är medlem av konventionerna, 
uppnår ett bra skydd i övriga medlemsländer.  
 
I och med att ny teknik utvecklas, förändras situationen hela tiden för lagstiftning kring 
immateriell egendom. Intresset och kravet på ökat skydd har under senare tid ökat 
kraftigt med flera lagförändringar som följd bl.a. i USA och Europa. Ysolde Gendreau, 
kanadensisk professor i juridik och Stanley Lai, advokat specialiserad på immaterialrätt 
och informationsteknologi, har båda studerat upphovsrätten i relation till den digitali-
serade teknologin. Enligt dem har den nya tekniken möjliggjort privat kopiering av 
skyddat material med perfekt resultat, utan rättighetsinnehavarens tillstånd (Gendreau 
2000, s.13). I och med Internet kan fler lättare kopiera och sprida material med bra 
kvalitet (Lai 2000, s.84). Internet betyder också en frånvaro av gränser, i skarp kontrast 
till de traditionellt nationella och territoriella immaterialrätterna.  
 
Inom ramen för Världshandelsorganisationen World Trade Organization (WTO), antogs 
1994 en stor immaterialrättslig överenskommelse: Avtalet om handelsrela terade 
aspekter av immaterialrätter – TRIPs-avtalet (Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights). EU:s medlemsländer är parter i avtalet. Bakgrunden är främst industri-
ländernas missnöje med det outvecklade immaterialrättsliga skyddet i många utveck-
lingsländer och den internationella piratkopieringen, vilket andra konventioner inte an-
setts kunna lösa. Detta visar vilken betydelse immaterialrätten fått idag, inte bara ur 
upphovsmannens perspektiv utan även ur ett handelspolitiskt. Som inget anna t avtal har 
TRIPs otvivelaktigt stärkt sambandet mellan handel och immaterialrätt, på en global 
skala. TRIPs-avtalet har också bidragit till att utvidga räckvidden för vad som kan 
betraktas som immateriell egendom (Hemmungs-Wirtén 2004, s.106). Avtalet är ett 
långtgående regelverk som ställer krav på omfattningen av skyddet som skall finnas och 
förpliktigar att upprätthålla en i många hänseenden mer konkret och längre gående 
skyddsstandard än många andra avtal (Bernitz 1998, s.9). 
 
 
2.2.3 Aktuella förändringar inom EU 
För att visa på att det direktivförslag jag studerar hittas inom en större verksamhet av att 
förändra immaterialrätten på flera områden, ger jag här några andra exempel på vad EU 
genomdrivit under senare tid. Upphovsrättsligt skydd av datorprogram 1990 var det 
första direktivet som rörde upphovsrätt och närstående rättigheter. Sedan dess har flera 
direktiv, främst på det upphovsrättsliga området, genomförts för olika specifika om-
råden. 1995 publicerades en grönbok, dvs. en form av förarbete till lagstiftning som 
läggs fram av kommissionen, som innebar början till ytterligare ett direktiv för att bidra 
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till harmoniseringen av den upphovsrättsliga lagstiftningen3. Syftet med direktivet är att 
stärka upphovsrätten, framförallt i den digitala miljön (Eriksson & Säfström 2004, s.29). 
Lagen klargör upphovsmännens ensamrättigheter och drar hårdare gränser för vad som 
får göras med dennes verk. Den skyddar även mot tekniska åtgärder som främst ut-
formats för att kringgå olika former av tekniskt inbyggt skydd av material. Direktivet 
ska anpassa medlemsstaternas upphovsrättslagstiftning till den nya informations-
teknologins förutsättningar och vad det innebär för spridning av och tillgång till 
skyddade verk (ibid., s.37). 2004 antogs direktivet 2004/48/EG av den 29 april om 
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, vilket bl.a. innebär att Internet-
baserad kommunikation lättare ska kunna övervakas och att otillåten användning av 
upphovsrättsskyddat material ska kunna stoppas och straffas. Direktivet gör det främst 
lättare att stoppa den piratkopiering som sker på nätet, t.ex. att skivbranschen kan 
stämma användare av filbytarprogram. Lagen gör det möjligt att identifiera upphovs-
rättsskyddat material på en dator och sedan underrätta ägaren. Data över Internettrafik 
kan överlämnas till myndigheter vid misstanke om upphovsrättsbrott, vilket självklart 
berör t.ex. bibliotek, arbetsgivare och Internetleverantörer.  
 
 
2.2.4 Immaterialrättsligt skydd av datorrelaterade uppfinningar 
Den digitala eran började med datorprogrammen och jämfört med andra tekniska 
innovationer har mjukvaror lättare integrerats i immaterialrätten, genom att tillskriva 
dem skyddet som litterära verk (Gendreau 2000, s.6). I över trettio år har programvara 
omfattats av upphovsrätten på både internationell och europeisk nivå. På senare tid har 
bl.a. USA ändrat sin lagstiftning och ger även patent för programvara och intellektuella 
metoder. Även i Europa kan patent i viss mån ges på programvara om de uppfyller 
patentkriterierna (Bernitz 1998, s.12). Inom EU tillkom upphovsrättsligt skydd av dator-
program 1990 genom direktivet 91/250/EEG, vilket tillåter vissa handlingar som 
normalt utgör intrång i upphovsrätten, som t.ex. åtgärder för att undersöka de idéer som 
programmet bygger på samt för att omvandla koden om det krävs för att uppnå sam-
funktion med ett annat program (Lai 2000, s.91). Skydd genom upphovsrätten innebär 
att ingen kan plagiera källkoden rakt av, men genom att enbart skydda uttrycket på-
verkas inte den allmänna egendomen i lika stor utsträckning som av patent. Skyddet 
hindrar inte andra från att inspireras och skriva och utveckla på liknande sätt (Spinello 
& Tavani 2005, 9). För mjukvaror innebär ett skydd utöver upphovsrätten detsamma 
som att kräva rätten att äga en matematisk ekvation eller en grammatisk konstruktion 
(Fridholm 2005, s.70). 
 
I EPC framgår att datorprogram (i sig) inte är patenterbara. EPO:s praxis innebär dock 
generellt att verket försöker upprätthålla ett så vitt patenterbarhetsområde som är fören-
ligt med konventionstexten (Bernitz 1998, s.117). Tusentals patent för datorrelaterade 
produkter har också utfärdats av EPO och de nationella patentkontoren, med stora 
variationer mellan länderna, vilket betyder att en datorrelaterad uppfinning kan få 
patentskydd i en medlemsstat men förvägras motsvarande skydd i en annan (Summaries 
of the Union’s legislation). Kommissionens förslag bygger på den praxis som tillämpas 
av EPO och parallellt gäller även TRIPs-avtalet att patent ska kunna erhållas på alla 
teknikområden (KOM(2002) 92, s.6). De flesta länder i likhet med EU (USA 
undantaget) har dock inte godkänt patent på matematiska formler, programmerings-

                                                 
3 Direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och 
närstående rättigheter i informationssamhället 
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idéer, affärsmetoder4 m.m. USA:s patententering av mjukvaror anses av flera kritiker 
vara ett för generöst system där patentinnehavare kan kontrollera marknaden och pris-
sättningen, vilket oftast är till konsumenternas nackdel (Spinello & Tavani 2005, s.28).  
 
En programmerares designfrihet är begränsad av yttre faktorer så som hårdvaran den är 
tänkt för, kompatibiliteten med andra program, industrins krav m.m. (Lai 2000, s.80). 
Det finns även begränsade möjligheter på vilket sätt en idé kan uttryckas, varför över-
trädelser på andras uppfinningar inträffar relativt lätt (ibid., s.87). Chansen är stor att 
flera utvecklare kommer på samma idé och utvecklar snarliknande produkter oberoende 
av varandra och det blir sedan en fråga om vem som hinner ta patent först. Tempot är 
även så högt och många idéer passerar snabbt på kort tid, att det klassiska patent-
systemet riskerar att bli en bromskloss. Utvecklingen sker också som en serie små fram-
steg och sällan som markanta hopp och det är svårt att avgöra vad som är verklig inno-
vation i mjukvara (Fridholm 2005, s.70). Lessig ifrågasätter om skydd överhuvudtaget 
är nödvändigt inom mjukvarubranschen i och med att teknologin förändras så snabbt att 
lång skyddstid aldrig blir nödvändig (Lessig 2002, s.261). När en mjukvara väl tillfaller 
allmänningen finns inga maskiner som skulle kunna köra det och produkten är då 
oanvändbar för sin tid. Varken upphovsrätt eller patent ger någon ny kunskap i utbyte 
eftersom mjukvaror inte behöver avslöja sitt ”språk”, dvs. källkoden. Medan vi kan ana-
lysera en litterär texts uppbyggnad, och lära ifrån den, kan vi inte undersöka ett slutet 
operativsystem för att lära oss om programmering (ibid., s.252f). Kritiker menar att 
mjukvaror är ett verktyg som bör kunna användas fritt och förbättras av dem som 
använder dem (Hemmungs-Wirtén 2004, s.108). 
 
 
2.2.5 Open Source 
Kod är det ”språk” som mjukvaror skapas genom. Programmerare skriver rader av 
kommandon, s.k. källkod, vilket ser annorlunda ut än det som själva datorn använder 
(objektkod). Källkoden är ett mer förståeligt språk medan objektkoden består av ettor 
och nollor. Därför måste källkoden ”översättas” för att kunna läsas av maskiner. Käll-
koden utgör alltså en länk mellan dator och människa och möjliggör att vi kan förstå hur 
ett program fungerar och även förändra det (Lessig 2002, s.50). Det finns många tolk-
ningar av begreppet öppen källkod, vilket används varierande för att antingen benämna 
en typ av utvecklingsprocess, själva mjukvaruprodukten eller en speciell typ av licen-
siering. Lessig menar att ordet öppen i ÖP kan belysa både de tekniska aspekter (att 
koden lämnas ut) och djupare värden om en värld där strukturer och styrning är formade 
genom frihet (ibid., s.270). Open Source benämns även på många andra sätt, på 
engelska finns t.ex. Free software, OSS (Open Source Software), F/OSS (Free and Open 
Source Software). På svenska är kanske det vanligaste öppen källkod, öppen program-
vara eller fri programvara. I uppsatsen använder jag begreppen omväxlande, för att 
ibland beskriva de faktiska produkterna men även den organiserade verksamhet som 
finns runt utvecklingssättet.  
 
Med öppen programvara menas mjukvaror där källkoden är tillgänglig och som därmed 
kan förändras, förbättras, kopieras och distribueras av den som vill. Genom källkoden 
syns vad programmet gör, och ger möjligheten att ta bort funktioner man inte vill ha. 
Motsatsen till detta brukar kallas proprietär (sluten) eller privatägd programvara, dvs. 
som inte ger tillgång till källkoden och därmed inte är möjlig att ändra eller tillåtet att 
                                                 
4 Med affärsmetoder menas behandling av information, dvs. hantering, framtagning, bearbetning, 
spridning osv. 
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vidaredistribuera fritt. Öppen programvara är inte nödvändigtvis gratis eller licensfri, 
utan rättigheter regleras av licensvillkor som förekommer i olika varianter. De som inte 
är gratis är dock oftast mycket billigare än de marknadsledande produkterna 
(www.statskontoret.se). Det ligger en skillnad mellan kommersiell mjukvara och 
proprietär mjukvara. Proprietär är ömsesidigt uteslutande med öppen programvara, 
medan mjukvara kan vara både öppen och kommersiell (Lessig 2002, s.279). 
 
En alternativ arbetsmetod 
Öppen programvara utvecklas oftast genom att många programmerare i olika länder gör 
varsin bit i ett större nätverk, som utmärks av öppenhet framför traditionell, centralstyrd 
programutveckling. Genom öppen källkod kan många olika utvecklare modifiera eller 
skapa nytt och ju fler som bearbetar koden, desto mer förbättras den (Lessig 2004, s.46). 
OS är ett bra exempel på vikten av allmänningar och att innovation innebär att tillföra 
något till det som redan skapats (Lessig 2002, s.178). Öppen kod kan ses som all-
männingar, vilka sänker innovationskostnaderna eftersom nya projekt kan starta utan att 
behöva ”skapa hjulet om på nytt” (ibid., s.57). OS är också en ekonomisk modell med 
många välmående företag som ofta nonchalerar traditionella metoder att få betalt för sin 
mjukvara. Istället utgör service och support den största delen av inkomsterna (Fridholm 
2005, s.71).  
 
Två forskare har studerat företeelsen OS som ett sätt att arbeta som skiljer sig från 
traditionell produktion. Steven Weber är statsvetare och har studerat OS som en politisk 
organisation med konsekvenser för mer än bara mjukvaruutveckling. Yochai Benkler är 
specialiserad på datorprogram och immaterialrätt, och har i flera artiklar visat på att de 
projekt som arbetar med öppen källkod samordnar information och produktionskrafter 
på ett nyskapande sätt som är överlägset marknadens möjligheter (www.benkler.org). 
Båda forskarna beskriver Open Source som ett nytt sätt att arbeta och producera inom 
informationsindustrin. Enligt Benkler är OS en modell för produktion som enligt dagens 
ekonomiska teori inte borde kunna existera eller utgöra bland de största inom sin egen 
bransch. Enligt Benkler tvingar det oss att ändra värderingar om dagens dominerande 
paradigm kring produktivitet och egendom (Benkler 2002, s.3f). I sin bok The Success 
of Open Source utgår Weber från OS för att studera ett nytt sätt att värdera egendom, 
egendomsskydd och utvecklingsmetoder. Traditionell uppfattning om äganderätt 
handlar enligt Weber främst om exklusion, dvs. rätten att exkludera andra från använd-
ning. Enligt Weber formuleras egendomsbegreppet inom OS istället utifrån rätten att 
distribuera (Weber 2004, s.1). Det är runt detta nya perspektiv på egendom som OS 
kunnat byggas upp som ett hållbart produktionssystem.  
 
Det är enligt Weber inte produkterna i sig som är intressanta utan själva processen och 
utvecklingssättet som är revolutionerande. Processen ifrågasätter traditionella ekono-
miska och sociala strukturer och bevisar livskraftigheten i ett system som går utanför 
konventionella uppfattningar. I förlängningen handlar det inte om själva teknologin, 
utan om idéer kring produktion och egendom som varit otänkbara tidigare (Weber 2004, 
s.16f). Mjukvaror med öppen källkod utplånar inte kapitalism eller immaterialrätts-
konceptet, utan skapar nya affärsmetoder och uppfattningar kring egendom och ägande-
rätt (ibid., s.3). 
 
Enligt Benkler förlitar sig OS varken på marknadsteorier eller traditionell produktions-
organisation (Benkler 2002, s.5). Weber försöker svara på hur det är möjligt för en före-
teelse som OS att växa sig så stark utanför strukturerna av traditionell företagsverksam-
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het och kommersiella intressen. Enligt Weber är svaret viktigt även för den som inte 
intresserar sig för mjukvaruprogrammering. Även om Weber enbart studerat OS pekar 
han på att arbetssättet är av intresse för hela samhället och att det alternativa ut-
vecklingssättet kan spridas som metod till fler sfärer än bara mjukvaror. Weber visar att 
arbetssättet kan generaliseras så pass att det kan överföras till andra produktions-
områden (Weber 2004, s.21f).  Även Benkler överför strukturerna i OS sätt att arbeta till 
andra områden av informationsproduktion i den digitala  nätmiljön (Benkler 2002, s.6). 
Att förstå OS-utvecklingen kan ge några tidiga insikter om vad den nya teknologin kan 
tillhandahålla i form av institutionella, politiska och ekonomiska konsekvenser för hela 
samhället (Weber 2004, s.2). 
 
Benkler har studerat även andra områden än mjukvara och påvisar att arbetsmetoderna  
inom OS redan finns inom flera andra sektorer för informations- och kulturproduktion 
(Benkler 2002, s.7). I sin artikel pekar Benkler på de ekonomiska effekterna av 
”grupparbete” som metod att producera kunskap, utöver bara fri programvara. Produk-
tion baserat på samarbete är en utbredd företeelse inom en stor del av informations-
produktionen över Internet. Benkler visar även på att detta arbetssätt har fördelar fram-
för traditionella metoder och att det använder mänskliga resurser och kreativitet på ett 
bättre sätt. Benkler påpekar att dagens förstärkningar av immaterialrätt är helt fel till-
vägagångssätt för att öka innovation och informationsproduktion om man anser sam-
arbetsmetoden effektiv. Stark immaterialrätt, framförallt kontrollen över användningen 
av existerande kunskap, skadar grupparbete av den här typen genom att höja kostnader 
och tillgången till inspiration (ibid., s.77f). 
 
 
2.2.6 Alternativ till immaterialrätten 
Flera forskare kring immaterialrätten diskuterar olika alternativa lösningar till t.ex.  
patent eller anser att immaterialrätten bör slopas helt. Smiers studier visar att dagens 
lagstiftning borde ändras eller bytas ut och han resonerar kring vad som kan ske om 
immaterialrätten minskar. Han tror inte på mindre utan mer produktion, framförallt en 
mer varierad produktion än dagens koncentration av utvecklingen utan större diversi-
fiering (2002, s.29). Smiers går så långt att han föreslår särskilda kollektiva betalnings-
lösningar för kreatörer framför dagens individuella ersättning, vilket skulle främja ett 
större utbud och att flera kreatörer fick en chans. Smiers pekar på att runt om i världen 
ifrågasätts immaterialrätten till förmån för alternativa system som att artister säljer eller 
ger bort sina verk direkt över nätet istället för genom stora bolags mellanhänder (2002, 
s.26f). Halbert pekar på att det fria utbytet av information via Internet kan innebära en 
övergång från privat ägande och profiterande på kreativitet, till en värld av kollektivt 
ägd kreativitet (1999, s.155). Smiers menar att skyddet av immateriella tillgångar 
kommer att minska i betydelse allteftersom fler tillverkare och företag kommer att göra 
sin inkomst på service och tilläggsprodukter framför de egentliga innovationerna. Han 
påpekar att flera mjukvaruföretag redan distribuerar mjukvaran fritt och tar betalt för 
supporten istället. Smiers tror att vi klarar oss lika bra utan dagens immaterialrätt, och 
att ju mindre intressant det blir att kommersialisera alla kulturella uttryck, desto fler och 
varierande kreatörer kan få en chans istället för några få som dominerar hela marknaden 
(2002, s.28f). 
 
Kai Kimppa, forskare vid Finlands universitet i Åbo, har jämfört den liberalistiska 
teorin bakom egendomsbegreppet, med det perspektiv som ligger bakom fri program-
vara. Den liberalistiska synen på egendom innebär att människor har en naturlig rättig-
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het till frukterna av sina ansträngningar och immateriella egendomar likställs med 
materiella (Kimppa 2005, s.73). Kimppa ifrågasätter om egendomsbegreppet verkligen 
är applicerbart på mjukvaror. Han menar inte att mjukvaror bör ges bort gratis, men 
stödjer idén att när väl mjukvaran sålts, ska innehavaren kunna göra som hon vill med 
enheten. Kimppa motsätter sig rättighetsinnehavares rätt att begränsa köparens använd-
ning av mjukvaran (Kimppa 2005, s.77). Kimppa konstaterar att mjukvaruutvecklingen 
utifrån fri programvaras egendomsbegrepp skulle leda till mindre standardiserade eller 
marknadsmonopoliserande produkter och istället ge fler anpassningsbara produkter, till 
användarnas fördel. Mjukvaror skulle i ökande grad tillverkas för att passa behoven hos 
beställaren framför ett skapat behov via ett företags marknadsavdelning (Kimppa 2005, 
s.80). 
 
Immateriell egendom kan skyddas även på andra sätt än av lagen, t.ex. genom tekniska 
lösningar som kryptering, vilket begränsar tillgång och användning av ett skyddat verk 
och ger en större kontroll än immateria lrätterna (Spinello & Tavani 2005, 38). Lessig 
påpekar att Internet, trots upphovsrättsägares tidiga farhågor inte är det stora hotet mot 
immateriell egendom, utan tvärtom är det medium som med framtida teknik kan ge total 
kontroll över tillgång och användning av skyddad information, och göra statligt styrd 
lagstiftning överflödig till förmån för uteslutande privat kontroll (Lessig 1999, s.5). Att 
ge mjukvaror upphovsrätt eller patent kan i framtiden bli meningslöst till förmån för 
tekniska skyddsåtgärder för att förhindra kopiering (Lai 2000, s.92). Tekniken används 
för att godkänna användning i förväg och åstadkommer samma sak som immaterial-
rätten gör. Men där lagen beordrar oss att respektera skyddet ger ny skyddsteknik till-
gång först när rättigheterna respekterats till att börja med (Lessig 1999, s.13). 
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3 Teori 
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är hämtade från James Boyle och Lawrence 
Lessig. Båda är akademiker inom juridik och har studerat den historiska utvecklingen av 
immaterialrätten utifrån ett kritiskt perspektiv och de efterfrågar en tillbakagång till den 
avvägning mellan att skydda privat egendom och en allmän egendom som karaktäriserat 
immaterialrätten tidigare. Deras påståenden grundas på studier av förändringarna och 
formuleringar av lagstiftningen och utifrån vilka skäl, och båda konstaterar en förstärk-
ning i både räckvidd och tidsbegränsning. Både Boyle och Lessig hänvisar till en mängd 
olika rättsfall och drar slutsatser om hur tolkningen och tillämpningen av lagen ändrats i 
och med att värderingar av egendom och egendomsskydd förändrats. De har även 
studerat den allmänna debatten kring immaterialrätten och vilka aktörer som varit in-
blandade i de olika processerna  av beslutsfattandet. De ser problemet främst i tillämp-
ningen av rättigheterna och inte i immaterialrätten som institution. Båda vill värna om 
skyddet av specifika uttryck, men förhindra att utvecklingen går mot att kunna skydda 
idéer i ökande utsträckning, för att allmänhetens tillgång till information och skapares 
förutsättningar till nyskapande ska vara så stora som möjligt. De är oroade av rättighets-
innehavarnas ökande krav, vilket de anser påverkar tillgången till information, men de 
vill se förändringar i lagens tillämpning framför en fullständig förändring eller slopande 
av lagen.  
 
Lessig har sina erfarenheter främst från amerikansk lagstiftning medan Boyle ger sina 
synpunkter från ett större perspektiv. Med tanke på min avgränsning till EU är valet av 
Lessig främst baserat på hans allmänna teorietiska resonemang om lagstiftning kontra 
allmänningar, men även hans intresse för och beskrivningar av OS. Trots skillnader i 
lagstiftning och politiskt klimat finns också mycket gemensamt med USA, och det kan 
även vara intressant att ta med i beräkningen i vilken grad EU närmar sig det 
amerikanska systemet eller överlag ge en vidare vy av problemet.  
 
Jag har valt de teorier och begrepp hos författarna som jag ansett relevanta och använd-
bara utgångspunkter för de aspekter jag analyserar i min uppsats, dvs. vilka inställningar 
till vems eller vilka nyttoaspekter som ska beaktas när immaterialrätten ska formuleras. 
Jag har valt att främst lyfta fram deras kritik, resonemang och åsikter som ifrågasätter 
dagens utveckling och debatt kring äganderätten, och vilka konsekvenser förändringar 
av immaterialrätten innebär. 
 
 
3.1 James Boyle  
 
I sin bok Shamans, Software and Spleens (1996), redogör Boyle i likhet med Lessig för 
vikten av en stor gemensam informationstillgång, vilket han beskriver i termerna allmän 
egendom eller allmängods. Boyle pekar på att denna egendom måste öka, dvs. allmän-
hetens tillgång till material, eftersom den är nödvändig som inspiration för fortsatt 
skapande och produktion av idéer, verk och innovationer. Boyle utgår inte från egna 
vetenskapliga studier men refererar till andras forskning och olika fall av tillämpningar 
av immaterialrätten. Enligt Boyle skyddas idag många fenomen juridiskt som tidigare 
ansågs tillhöra allmängodset och de styrande främjar en större kommersialisering av 
information än som faktiskt är berättigat (s.42). Boyle påvisar att det ökade skyddet av 
idéer innebär en fara för allmängodset och att det saknas en debatt om allmänhetens  rätt 
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till kunskap och inspiration (s.196f). Immaterialrätten handlar enligt Boyle, om en 
balans mellan att belöna skapare och att underhålla ett fritt informationsflöde (s.41). 
 
Boyle har studerat de ekonomiska teorierna och litteraturen kring informationshantering 
(information economics), och konstaterar hur effektiviteten på marknaden står i mot-
satsförhållande till produktionsmotivationen när det gäller information, dvs. en spänning 
mellan effektivitet i informationsflödet och incitament för att producera information.  
Här finns enligt Boyle en motsättning mellan ”perfekt information” (fri och tillgänglig) 
och en ”perfekt marknad” vilken måste behandla information som en vara som inte 
produceras utan ett (ekonomiskt) incitament, dvs. vilket kräver tillfälliga monopol för 
att begränsa tillgängligheten och höja priset på information. Det finns enligt Boyle inte 
några regler för när kommersialisering av information ska appliceras eller på vad, vilket 
innebär att upphovsrätt skulle kunna betraktas som ett icke tolererbart monopol över 
informationsproduktionen (s.35f). Egendomsrättigheter i information kan därmed väljas 
att ses som antingen nödvändiga incitament eller som tvivelaktiga  transaktionskostnader 
som hindrar ett effektivt flöde av information (s.44).  
 
I likhet med Mansfield har Boyle funnit i sin kartläggning av den forskning som gjorts 
kring immaterialrättens effektivitet, att det inte finns ett tillräckligt starkt samband 
mellan skydd och produktivitet. Boyle pekar på att ingen lyckats avgöra ifall ökande 
immaterialrätt även leder till ökad produktion av information, eller tvärtom att utan 
rättsskyddet skulle produktionen avta. Han fann att nuvarande system av lagstiftning 
vilar på antaganden om att inventioner behöver motiveras i form av lagstiftat skydd, 
men att det inte finns bevis för ett samband mellan t.ex.  patent och uppfinningsfrekvens 
(s.40f). Den lilla mängd empiri som finns stödjer inte teorin om att dagens skyddsnivå 
är nödvändigt för att främja forskning och innovation (s.43). Han ifrågasätter därmed 
också om alla typer av innovationer som ges skydd faktiskt behöver det (s.18) Istället 
ser han den nivå som dagens lagstiftning lagt sig på som en ökad privatisering av den 
allmänna egendomen. Ett ökat skydd av information eller att förvandla information till 
handelsvaror i ökande grad är enligt Boyle endast till fördel för existerande monopol 
(s.124). Boyle drar slutsatsen att om fler istället har tillgång till det som redan gjorts 
finns en större chans till mer och bättre utveckling. Enligt Boyle är lagstiftningen dock 
likgiltig inför faktiska enskilda kreatörers behov (s.178).  
 
I sina studier av den immaterialrättsliga tillämpningen pekar Boyle på hur stora företag 
kan stå i vägen för nyskapande och nyetableringar genom att alltför mycket information 
redan patenterats (s.xiii). Om patent medför att det är svårt och dyrt för små eller nya 
företag att ta sig in på en marknad innebär det färre konkurrerande alternativ. För nya 
mjukvaruutvecklare kan hindret innebära att de flesta programmeringsverktygen redan 
är patenterade av stora företag, vilka i sin tur gör mer pengar på sina patent än på att 
verkligen producera något nytt (s.178). Boyle visar på att spridningen av makt över 
marknaden därmed blir över några få aktörer, vilka också kontrollerar informationen 
och informationstillgången. Immaterialrätt skapar därmed monopol lika mycket som 
motivation samt undervärderar den allmänna egendomen (s.58f). Boyle hävdar därmed 
att de ursprungliga målen med immaterialrätt inte uppfylls, dvs. att skapa incitament för 
fortsatt kreativitet, utan tvärtom saktar ner framsteg och minskar möjligheterna till 
kreativitet, vilket ger färre nya uppfinningar (s.119). 
 
Boyle redogör även för en utbredd syn på ”författarskapet” och skaparens äganderätt till 
något som har sitt ursprung i en allmän egendom, dvs. att kreatörer endast återskapar 
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material från den offentliga sfären, dock utifrån en personlig originalitet. Boyle pekar på 
att det är ett privat beslagtagande av allmänt ägda rikedomar och att den gemensamma 
egendomen minskas och därmed produktionen av mer information (s.58). Före-
ställningen om författarskapet utesluter även andra moraliska eller nyttobetingade 
aspekter, inte bara en stor allmän egendom i väst utan även utvecklingsländernas 
material. Boyle visar på en ny form av kolonialism och hur endast en liten del av 
bidragen till världens kultur och forskning belönas och skyddas.  Samtidigt som Väst-
världen anser att pirater snyltar på deras nyskapande uppfinnare, stjäls oskyddad 
information och kultur från utvecklingsländerna, medan patentskyddade produkter 
pressas in med hot om sanktioner vid överträdelser av skyddet (s.125). Datorrelaterade 
produkter som mjukvaror utgör en stor del av varorna på den piratkopierande markna-
den. Samtidigt är produkter med öppen källkod ett viktigt alternativ för de länder som 
inte har råd med dyra produkter de piratkopierar. 
 
 
3.2 Lawrence Lessig 
 
Lessig har studerat den amerikanska immaterialrättens utveckling och hur de styrande 
agerat vid påtryckningar att förändra lagen allteftersom teknik och andra förutsättningar 
förändras. Syftet med immaterialrätten är att gynna utvecklingen - om lagen inte 
skyddade skapare skulle det finnas färre av dem, dvs. lagen har en anledning att skydda 
om detta utgör ett incitament till kreativitet (Lessig 1999, s.135). All lagstiftning är 
tänkt att gagna samhället och privata rättigheter formuleras utifrån att de även ska tjäna 
en gemensam nytta. Staten har en anledning att skapa rättigheter när dessa tjänar en 
allmänhet före ett specifikt ändamål och att fastställa rättigheter till privat egendom 
eftersom detta tjänar produktionen av ett generellt välstånd (ibid., s.131).  
 
Lessig använder begreppet fri kultur, men inte fri som i gratis utan som i t.ex. yttrande-
frihet eller fri marknad (2002, s.12). En fri kultur stödjer och skyddar skapare och 
uppfinnare – direkt genom att garantera immateriella rättigheter, men även indirekt 
genom att begränsa räckvidden av dessa rättigheter; för att garantera att efterföljande 
skapare förblir så fria som möjligt från en förfluten tids kontroll (Lessig 2004, s.xiv). 
Skapare har alltid byggt på den kreativitet som skett före dem och det Lessig kallar 
allmänningar är en förutsättning för att utvecklingen inte ska stanna av (Lessig 2002, 
s.8). Allmänningar är fria resurser som ägs och kan användas gemensamt utan tillstånd 
(ibid., s.19). Ju större gemensam kunskapsmassa, desto snabbare utveckling. Detta kan 
ställas mot argumenten för stärkt immaterialrätt, dvs. att de är nödvändiga incitament 
för att företag ska vilja satsa på utveckling och produktion (ibid., s.12). Lessig pekar på 
att stärkt immaterialrätt inte är någon garanti för att gynna utvecklingen, utan snarare 
hämmar den (1999, s.134). Idag har fria resurser kommit att ses som underordnat och 
det tas för givet att all kontroll är av godo och att utveckling alltid kommer från att dela 
upp resurser mellan privata ägare (Lessig 2002, s.13). Lessig understryker dock att han 
är en ”marknadsanhängare” och inte en kritiker av kapitalismen (2004, s.227). Däremot 
försvarar han vad han kommit fram till är förutsättningarna för samhällelig utveckling, 
både ekonomiska och demokratiska framsteg, genom det han kallar allmänningar.  
 
Lessig understryker också vikten av att immaterialrätten är ett balanserat skydd som 
väger in både privata och allmänna intressen (2002, s.xx). Det är en kompromiss mellan 
att försäkra nya innovatörer friheten att utveckla nytt och att försäkra skaparen 
ersättning för sina verk (Lessig 2004, s.75). Staten kan avgöra om ett område ska 
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regleras eller inte och Lessig påvisar att det är statens roll att se till att lagstiftningen blir 
balanserad, genom att göra olika värderande val där även mer allmänna värderingar 
synliggörs, inte bara företagsrelaterade perspektiv (1999, s.107). Statens roll mot en 
redan stark representant som näringslivet borde vara att försäkra att de intressen som 
kanske inte är näringslivets prioriteringar också byggs in i lagstiftningen (ibid., s.59). Ur 
statens perspektiv behövs lagar endast när andra skyddsformer misslyckas (ibid., s.124). 
Istället för att fråga hur lagen kan skydda på alla områden, bör man först fråga om den 
bör göra det. Lessigs poäng är att vissa sätt som vi skyddar skapare på kan få oavsiktliga 
konsekvenser för kreativiteten (Lessig 2004, s.128f).  
 
Lessig har studerat kreativitet som sker både inom och utanför den kommersiella 
marknaden och pekar på hur förändringarna i lagstiftningen påverkar båda sfärerna  i 
ökande utsträckning. Lessig konstaterar att immaterialrätten i minskad grad är lika 
begränsad och balanserad som tidigare, utan har istället blivit ett sätt att skydda en viss 
typ av affärer (2004, s.9). Idén om ett absolut ägande av idéer är främst till fördel för de 
redan etablerade, de som idag har makten på marknaden och som genom några få men 
starka specialintressen styr förändringarna av lagen (Lessig 2004, s.12). En mer 
komplex och strängare lag väger tyngre gentemot viljan att skapa nytt och därmed blir 
marknaden främst tillgänglig för de etablerade (ibid., s.166). Lagens roll har mindre 
blivit att stödja kreativitet och mer att skydda särskilda industrier mot konkurrens, dvs. 
nya innovationer (ibid., s.19). Lessig pekar på att det inte ens handlar om att skydda det 
egna materialet längre utan att försäkra sig om att allt som erbjuds är sådant som är det 
egna företagets (ibid., s.255). Han beskriver hur en lagstiftning som var tänkt att under-
lätta för nya innovatörer förändrats till att skydda det redan etablerade (Lessig 2002, 
s.6). Eftersom etablerade företag är mindre innovativa och effektivt stänger 
konkurrenter ute, blir marknaden som helhet mindre nyskapande (ibid., s.140).  
 
Lessig har studerat den allmänna debatten som förekommit främst pga. av den pirat-
kopiering av musik och filmer som sker via nätet. Egendomsinnehavarnas ökade krav 
på skydd framläggs som ett naturligt svar på den nya tekniken, att återställa och klar-
göra det som lagen är tänkt att skydda (Lessig 1999, s.125). Debatten har formulerats 
utifrån en antingen-eller-retorik, där vi antingen har kontrollerad egendom eller anarki 
(Lessig 2004, 276). Det ser ut som enkla val kring enkla frågor, som t.ex. pirat-
kopiering, rättssäkerhet och om respekt för andras egendom (ibid., s.10). Denna enkel-
het döljer emellertid andra mer fundamentala frågor och mer dramatiska förändringar 
om värdet att garantera kreatörer rätten att fritt bygga på det som varit (ibid., s.10f). 
Lessigs slutsatser är dock att allmänheten och lagstiftarna alltför lätt accepterar kraven 
på förstärkt skydd och inte ser effektiviteten med fria resurser (Lessig 2002, s.237). 
 
Lessig argumenterar inte mot patent, utan mot att patentskyddet skulle vara en naturlig 
rättighet. Lessig konstaterar att patentlagstiftningen förstärks utifrån perspektivet att allt 
som kan definieras som egendom också ska skyddas (2002, s.95). Han medger att 
kontroll kan vara nödvändig men inte nödvändigtvis för alla områden och patent borde 
endast utfärdas då man ser att det gör (samhället) någon nytta (ibid., s.115). Lessig 
pekar på att det inte finns några egentliga bevis för ett samband mellan patent och inno-
vation utan att de istället används främst för strategiska skäl (ibid., s.206). T.ex. används 
triviala patent som medel för att behålla ett monopol (ibid., s.322). När alltför många 
patent kan behöva kontrolleras innan man kan börja utveckla nytt blir kostnaderna för 
stora för nya innovatörer. Patent utgör ett hot inom de branscher där innovation främst 
bygger på varandra, som mjukvarubranschen (ibid., s.212f). Lessig pekar på att patent 
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inte utgör det påstådda incitamentet för mjukvarubranschen utan istället minskar kon-
kurrensen genom att göra vissa komponenter oanvändbara för en lång tid (1999, s.91). 
Framförallt utgör det ett hot mot Open Source, där utvecklare avstår en viss utveck-
lingslinje om det finns risk att företag har patent på något som kan inbegripa teknologin. 
När väldigt  många kan ingå i en produkts utveckling är det också svårt att avgöra vem 
ett patent skulle tillfalla. OS-förespråkare, i likhet med mjukvaruutvecklare överlag, har 
enligt Lessig varit bland de starkaste motståndarna till patent inom branschen (Lessig 
2002, s.213). 
 
Open Source är ett exempel som visar på sambandet mellan fria informationstillgångar 
och stor kreativitet. Lessig beskriver OS som en produktionsmetod som lyckas utan att 
lita uteslutande på privatägd (patentskyddad) immateriell egendom samtidigt som de 
kan vara antingen kommersiella eller ickekommersiella (Lessig 2004, s.263). Lessig 
framställer OS likt en modern social revolution som går tvärtemot befästa inställningar 
på marknaden om hur investeringar, utveckling och informationstillgångar ska hanteras. 
Lessig pekar dock på att det är alltför lätt för de styrande att fördriva ett fenomen om 
alltför mycket står på spel. Han exemplifierar med hur kärnan inom rörelsen redan 
kriminaliserat genom att meningen av ordet ”hacker” förvandlats till något helt annat än 
sin ursprungliga betydelse. ”Hacker” har istället haft en positiv innebörd, vilken innebär 
att skapa kod som möjliggör funktioner som inte från början var avsett eller möjligt 
(ibid., s.154). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

4 Metod 
 
I detta avsnitt presenteras den typ av metod jag va lt samt vilket material som studerats 
utifrån frågeställningen. 
 
4.1 Metod 
 
För att studera ett komplext område är en kvalitativ metod användbar (Zetterlund 1997, 
s.63). Jag har valt textanalys, vilket enligt Bergström och Boréus är en användbar metod 
för att studera olika samhällsvetenskapliga fenomen och problem (2000, s.34). Texter är 
motiverade för analys då de avspeglar olika perspektiv och sätt att agera och de är också 
resultatet av att människor velat förmedla något, vilket får konsekvenser när det läses 
(ibid., s.12). Eftersom jag ville studera EU:s immaterialrätt, verkade det mest genom-
förbart genom att studera olika dokument som producerats. Textanalys är dock bara en 
metod bland många möjliga och texter säger bara en del om t.ex. hur beslut fattas 
medan andra typer av kommunikation (t.ex. muntlig) kan föregå besluten (ibid., s.14). 
Jag är medveten om att detta kan ses som en brist i mitt arbete och värderingen av dess 
resultat, men eftersom detta är en magisteruppsats har jag begränsat valet av metod till 
textanalys.  
 
Ett problem i all textanalys är den egna förförståelsen, dvs. de egna kunskapsramarna, 
värderingar, fördomar etc. (ibid., s.26). Olika personer kan utläsa olika argumentationer 
ur samma text, vilket inte behöver betyda att någon har gjort en felaktig tolkning 
(Björnsson 1994, s.18). Jag är medveten om att min tolkning av dokumentet är en av 
flera möjliga samtidigt som förförståelse är nödvändigt för att tolkning ska vara möjlig 
(Bergström & Boréus 2000, s.36).  
 
Uppsatsens metod är argumentations- och retorikanalys, utan att jag strikt efterföljt 
metodernas beskrivningar eller termer. Genom argumentationsanalys kan man se hur 
olika ståndpunkter förhåller sig till varandra och var skiljelinjer går mellan olika texter 
(Björnsson 1994, s.9). Retoriken förutsätter att man har ett bestämt syfte när man 
skriver, att författaren vill övertyga om att något är sant, viktigt eller nödvändigt 
(Johannesson 1998, s.233). För retoriken verkar sanningsfrågan irrelevant, det är vad 
åhöraren upplever som sannolikt som är av vikt (ibid., s.53). Metoden används alltså 
inte här för att bevisa någon parts rätt eller fel i frågan. Det som studerats är i första 
hand texternas innebördsaspekt, dvs. hur valda formuleringar uttrycker olika idéer och 
föreställningar (Bergström & Boréus 2000, s.16f). 
 
Min tolkningsstrategi är att relatera texten till vad jag som uttolkare ser att den betyder, 
men även i viss mån relatera till författarna och vad dessa avsett att texten skulle betyda 
genom deras språkbruk och föreställningar av de begrepp som används (Bergström & 
Boréus 2000 s.26f). Vissa påståenden som är väsentliga delar av argumentationen kan 
vara underförstådda snarare än uttryckligen utsatta i texten (Björnsson 1994, 18). Det 
outtalade är också viktigt genom att det anses tillhöra det självklara men som samtidigt 
kan ha en styrande funktion på samhällsdebatten (Bergström & Boréus 2000, s.78f). 
Saker kan även undanhållas eller döljas genom att inte uttalas.  
 
Argumentation i texter innebär att försöka övertyga om ett visst perspektivs riktighet 
(Bergström & Boréus 2000, s.89). En text försöker övertyga genom att argumentera för 
eller mot något bestämt påstående, dvs. en tes (Björnsson 1994, s.19). En text tar oftast 
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även upp invändningar mot sin argumentation, för att bemöta och försvara sig emot. Det 
går som sagt inte att få fram en total sanning, men påståenden måste ändå kunna anses 
relevanta eller troliga och det ska vara möjligt att underbygga påståenden med skäl och 
bevis (Johannesson 1998, s.16). Retoriken anger tre sätt som man kan använda språket 
på för att övertyga - för att undervisa och förklara, vinna läsarens sympati eller för att 
röra känslor. Detta benämns även som logos, ethos och pathos. Med logos presenteras 
tydligt relevanta fakta eller argument som vädjar till förnuftet och är den del man 
studerar genom argumentationsanalysen. Ethos och pathos är två medel för att under-
stödja logos, vilka båda handlar om känslor, där pathos är mer våldsam medan ethos 
mildare och mer bestående (Johannesson 1994, s.28f). Via ethos försöker man vinna 
läsarens förtroende eller intresse, t.ex.  genom den karaktär eller roll avsändaren vill till-
skriva sig själv. Med pathos vill man väcka eller styra vissa känslor hos läsaren för att 
gagna den egna saken (Johannesson 1998, s.18f).  
 
Jag har främst utgått från de beskrivningar av retorik som gjorts av Kurt Johannesson, 
professor i retorik som i flera böcker beskriver mekanismerna i språket genom olika 
retoriska begrepp och principer. Förutom begrepp som ethos, pathos och logos har jag 
använt mig av Johannessons termer disposition, stil, exempel, frågor, figurer, och 
antites. Disposition och stil innebär det sätt en författare kan lägga upp sin text och den 
språklig stil hon använder för att tilltala en tänkt mottagare. I en text hänvisas ofta till 
exempel för att stärka argumentationen och visa vilka idéer man står för (Johannesson 
1998, s.106). En författare kan ställa frågor till läsaren i sin text, vilket kan påverka 
läsaren i en önskad riktning. Med figurer avses de språkliga bilder en författare kan 
använda i en text för att övertyga läsaren.  Genom figurer kan man effektivt lyfta fram 
och förstora vissa saker eller förminska och dölja andra (Johannesson 1994, s.33). Anti-
tesen innebär att en författare målar upp en värld där läsaren bara har två valmöjligheter, 
oftast en god och en dålig, där inget tredje alternativ är möjligt, varför texten lättare kan 
övertyga om den egna tesens riktighet. De retoriska termer jag använder i analysarbetet 
kommer jag att förklara mer ingående i analysredovisningen, utifrån vart jag påträffat 
dem i texterna.  
 
I min tolkningsprocess har jag gått tillväga på liknande sätt som Angela Zetterlund 
beskriver arbetet i sin licentiatavhandling. Som hon konstaterar är textanalys ett om-
fattande arbete som kräver många omläsningar och anteckningar och som innebär att 
man går mellan de olika dokumenten, anteckningar och teoretiska texter. Utmärkande 
för kvalitativ forskning är att datainsamling och tolkningsarbete löper parallellt. Jag har 
läst de olika dokumenten flera gånger utifrån olika utgångspunkter eftersom jag letat 
efter olika argumentationer eller retorik, samtidigt som jag har dokumenterat genom 
anteckningar. Processen innebär en jämförande läsning, dels mellan olika element inom 
en text, dels mellan likartade element i olika texter. Arbetet är även en inlärningsprocess 
där förståelsen för det som studeras fördjupas och förändras med tiden, vilket även inne-
burit att upptäcka frågor utanför frågeställningen (Zetterlund 1997, s.67). Min förståelse 
för texterna och analysmetoden som instrument har även förändrats under arbetes gång, 
vilket inneburit att jag tolkat texterna i flera omgångar. Samtidigt är det här en magister-
uppsats, så jag har varit tvungen att sätta en gräns för när ”läsningsarbetet” måste 
stoppas. 
 
Efter att jag gått igenom materialet har jag försökt göra tydligt det unika i varje text och 
även visa på det gemensamma eller kontrasterande som finns mellan texterna.  Detta har 
lett till att analysarbetet genomförts och redovisats i två olika steg. I första steget 
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redovisas tolkningsresultatet av var text för sig, dvs. respektive texts argumentation och 
retorik sammanställs och redovisas. Där det känns påtagligt nämner jag hur olika texter 
liknar eller konfronterar varandra även i detta steg. Jag har letat efter de argumenta-
tioner som rör min frågeställning, både utsagda och underförstådda. Jag har försökt 
strukturera upp och föra samman de teser och argument som hör ihop utifrån över-
vägande teman i texterna. Det andra steget innebär en jämförelse av utvärderingen i steg 
ett, mellan de olika fallen och att försöka redovisa likheter och skillnader mellan dessa. 
Här sammanfattar jag alltså resultatet av tolkningen av de enskilda texterna och gör 
även en förankring till uppsatsens teoretiska utgångspunkt (Zetterlund 1997, s.68). Här 
framgår texternas gemensamma teman och hur texterna använder samma argument men 
för olika teser. Resultatet blir troligtvis en del upprepningar, men jag har ansett att 
resultatet görs mer tydligt genom att dela upp arbetet på det här sättet.  
 
Mina förväntningar på analysen har varit att få fram hur politik och ställningstaganden 
motiveras utifrån framträdande värderingar och perspektiv. Analysen förväntas även 
beskriva hur begrepp tilldelas olika mening i de olika texterna. Jag har dock inte 
förväntat mig att texterna ska använda begrepp som ”allmänningar” manifest, eller att 
alla värderingar ska framgå uttryckligen i texten. Det har ingått i tolkningsarbetet att 
fastställa aktörernas förhållande till sådant som informationsfrihet och egendoms-
begrepp även om detta inte formulerats ordagrant. 
 
 
4.2 Material 
 
Jag har valt att studera en speciell arena för immaterialrättsförhandlingar, dvs. EU:s lag-
stiftningsprocess med dess turer mellan beslutsfattande organ och lobbying från olika 
håll. Jag analyserar dokument vilka alla kan tillföras olika genrer men som förekommer 
i samma sammanhang, dvs. de uttalar sig under samma period kring en specifik process. 
Att välja flera texter kring en företeelse bidrar till att få ett större perspektiv och att sätta 
texterna i ett större sammanhang samt att se vilka relationer de har till varandra. Att de 
olika texterna alls existerar är en konsekvens av olika perspektiv i sin samtid 
(Bergström & Boréus 2000, s.10). Det faktum att EU-kommissionen formulerat 
direktivförslaget och samtidigt väcker protester hos olika aktörer avspeglar de olika 
önskningar och värderingar som finns.  
 
I mitt sökande efter material ansåg jag att det framträdde ett intressant samband mellan 
direktivprocessen, OS-rörelsen och de teoretiker jag studerat och som diskuterar den allt 
starkare immaterialrätten i i- länderna och bristen på att värna en allmän egendom. Efter-
som just det här direktivet orsakat en klar splittring mellan kommission och parlament 
om hur lagen ska formuleras samt väckt debatt och varit föremål för lobbying från två 
motsatta intressegrupper, ansåg jag att min utgångspunkt och frågeställning passade bra 
för just det här materialet.  
 
Urvalsprocessen försvårades dock av att det finns flera aktörer och det är svårt att få ett 
samlat grepp över hela utbudet och att avgöra vilka som varit mest representativa för 
min frågeställning. Genom att försöka samla in så mycket information som möjligt, dvs. 
kartlägga flera aktörer och texter gjordes ett urval härifrån. Min förförståelse har legat 
till grund för urvalet till stor del, dvs. jag har förväntat mig att mitt urval av texter skulle 
resultera i de olika argumentationslinjerna som förkommer kring immaterialrätten idag. 
Dokumenten från EU:s beslutsfattande organ valdes utifrån som jag sett det en konflikt 
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mellan två instanser, dvs. kommissionens förslag och parlamentets ändrade motförslag. 
EU:s beslutsprocess omfattar i allmänhet de tre viktigaste institutionerna parlamentet, 
kommissionen och rådet.  Beslutsprocessen för direktivförslaget tar inte slut där mitt ur-
val stoppats, men för min studie visar de två texterna på den skiljelinje som kan anas 
inom unionen angående direktivet. Eftersom rådet i sitt förslag inte behållit några av de 
väsentligaste förändringarna i parlamentets förslag utan i stort sett återgått till 
kommissionens ståndpunkt har jag, även av avgränsningsskäl, inte studerat denna text 
närmare. Aktörerna för och emot förslaget har dock valts från den period i processen då 
rådet försöker få igenom sin ståndpunkt.  
 
Jag har studerat flera lobbytexter varav de valda har varit de mest intressanta och haft en 
relevant argumentering för min frågeställning. Den text som representerar motståndar-
sidan lades i november 2004 ut på hemsidan för NoSoftwarePatents.com, dagarna före 
det att rådet skulle rösta om att anta ett förslag. I mars 2005 publicerades en gemensam 
ståndpunkt på www.patens4innovation.org, vilken förespråkar det genomröstade 
förslaget hos rådet. Båda kampanjerna har uppstått i och med direktivförslaget. 
NoSoftwarePatents.com startades med hjälp av sponsorer i form av tre IT-företag: 1&1, 
Red Hat och MySQL AB. Författarna till texten är skaparna av Linux (Linus Torvald), 
MySQL (Michael Widenius) och PHP (Rasmus Lerdorf), vilka är de mest kända och 
använda OS-produkterna i Europa. Linux är främst ett operativsystem, MySQL en 
databas och PHP är ett programmeringsspråk (www.nosoftwarepatents.com). 
Patents4innovation.org är ett samarbete mellan flera olika organisationer och företag 
inom europeisk IT-industri, varav en medlem är EICTA (The European Information and 
Communication Technology Association). EICTA representerar många storföretag och 
industriorganisationer i Europa. Webbsidan är helt tillägnad direktivprocessen och här 
ges åsikter från företags- och branschorganisationer. Texten som publicerats på sidan 
och som valts ut för analysen, är ett gemensamt ställningstagande som utöver EICTA 
gjorts av ACEA (the European Automobile Manufacturers Association), CECED 
(European Committee of Domestic Equipment Manufacturers) och COCIR (the 
European Coordination Committee of the Radiological and Electromedical Industry) 
(www.patents4innovation.org). 
 
Texten från motståndarsidan är vald för sin tydliga OS-koppling, dvs. avsändarna är 
välkända författare av ÖP, varför jag utgick från att detta även skulle framkomma i 
deras text. Jag valde denna lobbytext först och valde därför en text positiv till förslaget 
utifrån att den skulle röra samma tillfälle i beslutsprocessen, dvs. rådets ståndpunkt. 
Representanter för förespråkarsidan fann jag framförallt genom kommissionens egna 
förslag, där flera organisationer nämns och därmed görs ”delaktiga” i beslutsprocessen, 
bl.a. EICTA (KOM(2002) 92, s.4). Texten mot förslaget har titeln Upprop till EU:s 
ministerråd och den positivt inställda texten heter The European high tech industry 
strongly supports the draft directive on Computer-Implemented Inventions (CII) as 
proposed by the Council.  
 
Eftersom Open Source representerat en av de högljudda protesterna, men som jag förut-
satt inte getts störst gehör, har det även varit intressant att studera och jämföra hur OS 
refereras till inom andra institutioner inom unionens egen administration. Det finns ett 
antal olika verksamheter och forskningsprogram inom EU-organisationen, vilka arbetar 
eller uttrycker sig kring öppen programvara, varav flera initiativ har tagits under 
kommissionen. EU:s olika organ har stött flera initiativ på området, vilket inleddes 
genom uppförandet av ”European Working group on Libre Software” (eu.conecta.it). 
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FLOSS-rapporten (Free/Libre and Open Source Software) är annars den hittills största 
oberoende studien kring OS, vilken finansierades av kommissionen och var färdig 2002 
(www.infonomics.nl/FLOSS/report/). Utifrån ett pågående EU-program under 
kommissionen har jag valt dokument att studera i min analys: IDABC (Interoperable 
Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Business and 
Citizens)5, vilket är ett program som gäller mellan 2005 och 2009 och vänder sig inte 
bara till statliga förvaltningar utan även medborgare och privat sektor. Målet är att 
stödja utvecklingen av elektroniskt utbyte och samarbete mellan offentlig sektor internt 
och mellan medlemsländerna, dvs. främja inrättandet av alleuropeiska e-förvaltnings-
tjänster6 genom att sprida innovativa lösningar (2004/387/EG, s.27). I de åtgärder och 
insatser programmet ska inrikta sig på nämns bl.a. undersökningar av program med 
öppen källkod och att främja användning av ÖP inom offentlig sektor (ibid., s.35). Text 
för analysen har jag hämtat från IDABC:s hemsida (europa.eu.int/idabc). 
 
Själva direktivet är utgångspunkten i min analys, dvs. kommissionens förslag och det 
motförslag som sedan getts av parlamentet, vilket inkluderar beaktande av olika 
yttranden. Dokumenten är omfattande och vissa delar av innehållet är inte relevanta för 
uppsatsens perspektiv och frågeställning. Eftersom detta är en magisteruppsats har jag 
varit tvungen att avgränsa mig, varför jag valt ut de beskrivande avsnitten i texterna som 
främst behandlade de frågor som min frågeställning berör. Kommissionstexten, före 
själva lagtexten, inleds med en ”Motivering” på ca 12 sidor, i vilken ingår flera 
underrubriker som berör bl.a. syftet med förslaget, bakgrund, det internationella läget, 
förväntat resultat av lagstiftningen, om immaterialrättens utformning m.m. Efter själva 
förslaget följer olika avsnitt som behandlar konsekvenser av förslaget; för branschen, 
sysselsättningen, konkurrens m.m. Från kommissionen är det dessa textsidor jag 
analyserat och inte främst själva lagarartiklarna. Jag har valt ut avsnitten eftersom här 
funnits en argumentation relevant för frågeställningen, till skillnad från den specifika 
lagtexten. Där själva lagen ändå studerats har det gällt hur parlamentet motiverat sina 
förändrar av denna. I kommissionens direktiv inleds själva lagförslaget med s.k. ”skäl” 
för att direktivet läggs fram, 19 st., följt av artiklarna som beskriver hur den nya lagen 
ska se ut, 11 st. Parlamentets text innehåller ca 20 större och mindre omskrivningar av 
skäl och artiklar samt ett par strykningar och mer än 20 nya punkter har lagts till. 
Utifrån betänkandet från de utskott som varit inblandade i formuleringen av parlaments-
förslaget, tolkar jag olika motiveringar och ställningstaganden till varför förslaget 
ändrats som det gjort. Ansvarigt utskott, dvs. utskottet för rättsliga frågor och den inre 
marknaden har publicerat ett betänkande med yttranden från utskottet för industrifrågor, 
utrikeshandel, forskning och energi (industriutskottet) och utskottet för kultur, 
ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott (kulturutskottet). I analysen studerar jag 
även det yttrande som parlamentet beaktat, från Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén (EESK), vilket är ett rådgivande organ som företräder det civila samhället 
och arbetsmarknadens parter. 
 
Utifrån mitt urval kan ifrågasättas om jag kan återspegla en eventuell ”verklighet” 
utöver som det ser ut just genom de valda dokumenten, dvs. i vilken grad min analys 

                                                 
5 2004/387/EG av den 21 april 2004 om interoperabelt tillhandahållande av alleuropeiska e-
förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare, vilket är en uppföljning av ett 
föregående program, IDA (Interchange of Data between Administrations) från 1995. 
6 e-förvaltning står för ele ktronisk förvaltning, dvs. en offentlig förvaltning som använder de möjligheter 
som de nya teknologierna skapar, för att tjänster och information även ska kunna förmedlas via ett 
datanät, mellan administrationer eller via Internet mot medborgare. 
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och de slutsatser jag drar i studien kan utgöra en grund för förståelse i andra, liknande 
sammanhang. Jag är medveten om att mitt urval inte kan betraktas som en verklighets-
återgivning, utan att jag valt några få exempel som här beskrivs och tolkas utifrån några 
bestämda avsikter. Jag har inte heller försökt bevisa hur något förhåller sig, utan istället 
att visa på innebörder inom en given kontext (Zetterlund 1997, s.65f). 
 
 
4.2.1 Avgränsningar 
Jag har gjort en geografisk avgränsning i och med att jag fokuserat på immaterialrätt så 
som den formuleras av EU:s institutioner. Bara inom detta område finns en stor mängd 
material att studera, varför ytterligare avgränsning varit nödvändig. Jag har valt material 
som rör främst patent och patentlagar för ett visst tekniskt område, dvs. datorrelaterade 
uppfinningar och mjukvaror. Eftersom jag fann flera aktörer och synpunkter utöver de 
dokument som skrivits av unionens myndigheter, gjorde jag ett urval även här. 
Lobbyingen både för och emot förslaget har varit intensiv, med flera olika 
organisationer. På förespråkarsidan har de flesta aktörer varit stora företag eller bransch-
organisationer medan motståndarna generellt utgjorts av ideella organisationer som 
representerar enskilda programmerare, mindre företag och OS-förespråkare. På mot-
ståndarsidan har argumenten gått från att helt slopa patentlagen till att försöka påverka 
innehållet i förslaget. I början av processen var det förespråkarna som hördes mest i 
debatten, men med tiden har motståndarna organiserat sig bättre och bl.a. fått stöd från 
de gröna partierna inom EU, och tagit en allt större plats i debatten (Pawlo, 2003). De 
som verkar ha varit mest framträdande i debatten mot förslaget har varit The Foundation 
for a Free Information Infrastructure (FFII), en förening av både kommersiella företag 
och ideella föreningar. En annan grupp som också engagerat sig är Free software 
Foundation (FSF), som har en avdelning specifikt för Europa (www.fsfeurope.org). 
Båda organisationerna har engagerat sig mot ett mjukvarupatent. Jag tyckte dock att det 
valda dokumentet för den här ståndpunkten var lätthanterligt men samtidigt intressant 
utifrån vilka författarna var. I kommissionsförslaget nämns utöver EICTA även BSA 
(Business Software Alliance), vars huvuduppgift är att bekämpa piratkopiering av 
mjukvara, vilket jag inte fått uppfattningen är ett framträdande argumentet ens i 
direktivförslaget, varför aktören valdes bort. Även flera andra förespråkargrupper har 
förekommit, men av tidsskäl har jag inte kunnat studera alla lika ingående.  
 
Om jag tagit in mer material i analysen hade jag antagligen kunnat dra säkrare slutsatser 
och fått en ännu större bild av händelsen. Med fler aktörer kunde aspekterna på 
problemet ha blivit fler. Genom att ha läst igenom flera olika texter i debatten anser jag 
dock att flera åsikter går igen på likartat sätt och att en del argumentationer inte varit i 
fokus för min frågeställning. För att kunna studera frågan inom ramen för en magister-
uppsats har jag även varit tvungen att begränsa urvalet vid en viss mängd text. 
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5 Analys 
 
Som jag beskrivit i metodkapitlet är analysen indelad i två steg. I första delen (5.1) 
redovisar jag resultatet av min tolkning av de enskilda texterna för sig, utifrån min 
frågeställning. Här har jag försökt plocka ut olika resonemang relevanta för uppsatsens 
fokus och med olika rubriker göra argumentationerna överskådliga. De retoriska inslag 
jag upptäckt i argumentationerna förklaras löpande i analys redovisningen där de 
påträffats. 
 
Även om jag hade önskat har det inte varit möjligt att hitta alla texter på svenska, vilket 
skulle ha gjort texterna mer ”likvärdiga” i analysen. Jag har inte försökt översätta de 
engelska citat jag använder pga. att det är alldeles för lätt att göra fel och missa olika 
nyanser i språken hos politiskt och juridiskt laddade texter. 
 
I andra delen av analysen (5.2) sammanfattar jag texterna och visar hur de kontrasterar 
varandra eller visar på gemensamma mönster. Här drar jag även slutsatser utifrån mina 
tolkningar och diskuterar resultatet utifrån vald teorin och även i jämförelse med 
tidigare forskning. Viss teori kommer att nämnas även i del ett, men det övervägande 
teoretiska resonemanget har lagts i del två av analysredovisningen. 
 
 
5.1 Analys av de enskilda dokumenten 
 
5.1.1 Kommissionen 
I den här delen analyseras kommissionens text i beslutsprocessen: Förslag till Europa-
parlamentets och rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar 
KOM(2002) 92.  
 
Harmoniserad lagstiftning inom EU 
Kommissionen argumenterar för att själva syftet med initiativet främst är 
”[h]armonisering och förtydligande av medlemsstaternas patentlagar och praxis när det 
gäller patenterbarhet av datorrelaterade uppfinningar” (KOM(2002) 92, s.22). 
Kommissionen stödjer sitt argument med att det inte är frågan om några egentliga 
förändringar av patentlagstiftningen, dvs. att utöka eller förstärka den, utan att skapa 
tydligare regler och därmed ökad rättssäkerhet: ”direktivet kommer att harmonisera 
skyddet för datorrelaterade uppfinningar, utan att dra med sig någon plötslig förändring 
i den rättsliga behandlingen” (ibid., s.11). Bakgrundsproblemet är att medlemsländerna 
tolkar EPC olika, vilket innebär att en uppfinning kan vara skyddad i en stat men för-
vägras skydd i en annan. Kommissionen lägger därmed fram förslaget som en harmo-
nisering av lagar som redan finns och används på många håll. Ett framträdande argu-
ment i texten är just att den patentpraxis som eftersträvas redan idag utövas, ett påstå-
ende som kommissionen stödjer genom att redovisa statistik på den stora mängd patent 
som EPO redan utfärdar för datorrelaterade uppfinningar. Till följd av detta är 
kommissionens slutsats att alla stater bör anpassa sig efter EPO:s nuvarande praxis utan 
att sätta den i fråga eller föreslå förändringar. Kommissionen stödjer även tesen genom 
att vädja till vad som kan förväntas att läsaren anser är lika viktigt, dvs. att ”osäkerhet 
och skillnader av detta slag när det gäller rättskydd kan dessutom få praktisk och 
negativ effekt på investeringsbeslut” (ibid., s.9). ”Företag som söker lämplig placering 
för utvecklingsanläggningar eller som överväger att gå in på nya marknader” påverkas 
av vilken grad av skydd som ges där (ibid., s.10). Det är samma tes som Mansfield 
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kommer fram till i en av sina studier men vars resultat även ifrågasätts7, varför läsarens 
förförståelse kring de olika ståndpunkterna avgör i vilken grad argumentet är hållbart 
som stöd till kommissionens tes. 
 
Konkurrensen med USA  
Kommissionen anger även som argument för en gemensam patentlagstiftning, att stärka 
EU mot den dominerande amerikanska marknaden. I USA ”finns färre restriktioner när 
det gäller patent” (ibid., s.29) av det här slaget. Det här argumentet som kommissionen 
beskriver som en större amerikansk frihet skulle istället kunna vara ett motargument, 
dvs. att USA har fler och starkare immaterialrättslagar, vilket läsaren tvärtom kan tolka 
som fler inte färre restriktioner på utveckling och innovation. Kommissionen under-
stryker i det här sammanhanget sitt ethos, dvs. sin handlingskraft, när läsaren förs in på 
tanken ”[o]m åtgärder inte hade vidtagits” (ibid., s.29). Som läsare övertygas jag om att 
valet är enkelt, dvs. jag väljer hellre en god utveckling framför en farligare framtid där 
åtgärder inte vidtagits. 
 
Disposition 
Dispositionen av en text är ofta ett sätt att steg för steg leda läsaren mot en viss över-
tygelse, varför läsaren sedan lättare accepterar textens yrkande när det väl framförs 
(Johannesson 1994, s.20). Inledningen förbereder oftast mottagaren på vissa typer av 
tankar och känslor som sedan följer med i he la texten (Johannesson 1998, s.65). 
Kommissionen inleder sitt förslag med en beskrivning av ”mjukvaruutvecklingens” till-
växt, dess inverkan på näringsliv, BNP och sysselsättning. Kommissionen redovisar 
starka och positiva siffror och att utvecklingen förväntas fortsätta (KOM(2002) 92, s.2). 
På så sätt har kommissionen gett mig som läsare goda argument för att övertygas om det 
fortsatta resonemanget i texten. Med inledningens påståenden i bakhuvudet har 
kommissionen lagt en grund för läsaren inför det kommande innehållet som underför-
stått därmed är en förlängning och uppmuntran av det beskrivna läget. Lagstiftningen, 
som kommissionen lägger fram den, förutsätts förstås och läsas som något positivt för 
just en fortsatt god (ekonomisk) utveckling av den starka mjukvarumarknad texten fast-
slagit. Här anser jag att det även etableras en överenskommelse med läsaren om vikten 
av förslaget och för vem det är av intresse, vilket sedan fortsätter i och med 
kommissionens överlag starka tonvikt vid förslagets ekonomiska konsekvenser som det 
främsta stödet för textens yrkanden.  
 
Ekonomin prioriterad 
Kommissionen har låtit undersöka hur harmoniseringen ”skulle kunna påverka inno-
vation och konkurrens” och även påverkan av ”utveckling och spridning av fri program-
vara” (KOM(2002) 92, s.4). Utifrån kommissionens argument framgår dock att det som 
främst beaktats har varit ”resultaten av ... relevanta ekonomiska undersökningar” och att 
granska systemen hos EU:s ”viktigaste handelspartner”, dvs. USA (ibid., s.5). 
Kommissionen argumenterar således utifrån ett fokus på ekonomi och handel, för vilka 
innovation utgör en delaktig faktor. Kommissionen argumenterar inte för sitt förslag 
genom att beskriva nyttan för samhället i andra termer eller värden, som t.ex. konsu-
mentintressen. Genomgående i texten understryks detta perspektiv som initiativets 
främsta syfte. T.ex. innebär ”konsekvensanalys”, utifrån underrubrikerna, främst konse-
kvenser för företagen, ekonomiska verkningar på sysselsättning, investeringar och kon-
kurrens (ibid., s.24-28). Det är ett effektivt sätt att övertyga läsaren genom att använda 

                                                 
7 Se kapitel 2.2.1 Patent och produktion 
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abstrakta ord som vi lärt oss att respektera (produktion, sysselsättning, utveckling), 
istället för att vara mer konkret (Johannesson 1998, s.58). Användningen av allmänna 
begrepp som tillväxt kan alltid ifrågasättas då de inte förklaras av avsändaren utan ses 
som självklara (ibid., s.17). Kommissionen kan ha ansett sig lägga in fler betydelser i 
begrepp som ekonomi, men genom att inte förklara abstrakta termer ger texten på ytan 
inte denna betydelse. För mig som läst igenom texten flera gånger framstår 
kommissionen generellt resonera utifrån ett mycket snävt perspektiv. 
 
Minskad innovation? 
Kommissionens övergripande tes är att patenträtten är gynnsam för innovation och ut-
veckling. Ett stöd för att förslaget måste drivas igenom, dvs. förbättra patentskyddet, är 
att ”mjukvaruindustrin har nått en mognad”, vilket innebär att det är allt svårare och 
dyrare att göra radikala produktförbättringar (KOM(2002) 92, s.2)8. Boyle pekar 
emellertid på att en förstärkning av immaterialrätten i sig har en bromsande effekt på 
innovationstakten i och med att uppfinnare hindras från att bygga på sina föregångares 
kunskaper (1996, s.119). Att kommissionen stödjer sig på påståendet om en mogen 
marknad för att driva igenom förslaget framstår för mig som en tydlig avspegling av 
kommissionens faktiska motiv med förslaget. Patentskyddets främsta funktion enligt 
kommissionens argumentation är inte att i första hand främja nya innovationer utan att 
skydda redan etablerade företags inkomster. Stora företag förbiser oftast de verkligt 
stora tekniska framstegen, vilka oftare utvecklas inom mindre företag (Bernitz 1998, 
s.142). En s.k. mognad på marknaden beror enligt Lessig på att etablerade företag inte 
längre är intresserade av radikala tekniska förbättringar utan att istället behålla den 
marknadsandel de förfogar över. Ledande företag förbättrar den teknologi som defi-
nierar deras existerande marknad men utvecklar inga helt nya produkter eller tekno-
logier, dvs. de för inte utvecklingen framåt (Lessig 2002, s.89). Genom att inte själva stå 
för utvecklingen av ny teknologi, vill etablerade företag ändå försäkra sin egen ställning 
gentemot ny konkurrens (ibid., s.91). Mindre, mer innovativa företag hindras från att ta 
sig in på en marknad som är koncentrerad till några få storföretags patentportföljer.  
 
Ökad innovation? 
Trots en mogen marknad förutspår kommissionen tillväxt och utveckling där patent-
skyddet ”fungerar som ett incitament att investera tid och pengar, och den stimulerar 
sysselsättningen” (KOM(2002) 92, s.2). Dessutom ”bör mjukvaruindustrin kunna dra 
nytta av fördelarna med större rättslig säkerhet när det gäller patent och ... stimuleras till 
uppfinningar och innovation” (ibid., s.24). Argument som att företag ”kan stärka sin 
ekonomiska ställning genom att skydda” (ibid., s.25), är dock mer övervägande i texten 
än att förslagets konsekvenser leder till mer innovation och utveckling. ”[T]ydligare 
regler bör stimulera de europeiska företagen ... att använda patent så att de kan utnyttja 
sina datorrelaterade uppfinningar optimalt” (ibid., s.12) samt att ”de europeiska före-
tagens konkurrenskraft skall gå att bibehålla internationellt” (ibid., s.25). Återigen 
tydliggörs att förslagets perspektiv är att gynna ekonomisk vinst hos företag istället för 
att argumentera för att förslaget skulle ha gynnsamma konsekvenser för flera delar av 
samhället.  
 

                                                 
8 På kommissionens webbportal Europe’s Information Society, konstateras tvärtom att ”in recent years the   
software market has shown signs of entering a much more volatile and vigorous period … due to the 
emergence of F/OSS, which has made commercial in-roads in major segments of the software market.”   
http://europa.eu.int/information_society/activities/opensource/index_en.htm 
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Vem lyssnar kommissionen på? 
Under rubriken ”Bakgrund” utgår kommissionen från en rådfrågning den gjort om be-
hovet av harmoniseringsåtgärder, där ”den breda allmänheten och medlemsstaterna in-
bjöds att lämna synpunkter” (ibid., s.3). I överensstämmelse med kommissionens över-
vägande ekonomiska perspektiv är det en viss part som framstår som mottagare av 
förslaget: ”En stor majoritet av de enskilda svaren var mot patentskydd, men svar från 
stora organisationer som företrädde företag i alla storlekar och i olika näringsgrenar 
stödde enhälligt kravet på snabba åtgärder från kommissionens sida” (ibid., s.30). Vad 
näringslivet vill är dock inte alltid vad som är bäst för alla delar av samhället, även om 
de tydligt står på kommissionens sida. De aktörer som har störst resurser att ställa högst 
krav kan också komma att representera en hel branschs önskningar utåt. Enligt Lessig 
innebär också en stor koncentration på en marknad, som mjukvarumarknaden, att 
möjligheten till meningsskiljaktigheter försvagas (Lessig 2004, s.169). Istället för att 
argumentera för förslaget genom att väga för- och nackdelar utifrån ett större helhets-
perspektiv, framstår det i texten som kommissionen valt en ensidig hållning relativt 
odramatiskt. Genom att referera till olika parter framgår på vilket sätt kommissionen 
anser att de bör bedömas och beaktas: ”rådfrågade berörda kretsar har kraftfullt efter-
frågat en harmonisering av lagar och praxis på området” (KOM(2002) 92, s.23) och 
”delar av det europeiska näringslivet kom med upprepade krav på snabba åtgärder in-
riktade på att undanröja tvetydighet och rättslig osäkerhet ... medan de som utvecklar 
och använder mjukvara byggd på öppen källkod tillsammans med många av de små och 
medelstora företagen uttryckte växande oro inför planerna” (ibid., s.3). Kommissionen 
visar att det bara är ”delar av” ett näringsliv som representerar ”berörda kretsar”, vilket 
ställs mot en kanske större (men till synes oviktigare eller underinformerad) grupp. 
Underförstått är det dock en stark grupp med kraftfulla krav mot en svagare grupp som 
känner en oro – något ogreppbart och vagt i jämförelse med de ekonomiskt starkares 
mer uttryckliga krav på åtgärder. Som läsare påverkas jag i vem som ska tas på allvar 
trots att rådfrågningsresultatet kan tolkas till motsatsen.  
 
”Anhängare” 
När kommissionen refererar till OS använder den uttrycket ”anhängare till öppen 
källkod” (ibid., s.4). Det är möjligt att detta är ett vanligt uttryck eller att det inom OS-
rörelsen används i de egna leden, det är inget jag fått klarhet i. I ordet ”anhängare” finns 
emellertid för mig inte bilden av alla de som professionellt arbetar med ÖP, som 
programmerare, utvecklare, företagsledare m.m. ”Anhängare” uttrycker ingen större 
auktoritet, professionalism eller trovärdighet. ”[D]e flesta som svarade” på 
kommissionens rådfrågning var s.k. anhängare ”men” de representerar enligt 
kommissionen en varierande grad av protester mot förslaget, varav några motsätter sig 
patent överhuvudtaget. Underförstått anser kommissionen att stora delar av svaren inte 
kan tas på allvar pga. av detta. Kommissionen refererar dock till en namngiven orga-
nisation bland OS-sympatisörerna, ”Eurolinex Alliance”. Som motpol, ”å andra sidan” 
presenterar kommissionen dem som är positiva till förslaget, dvs. organisationer vilka 
”företrädde stora grupper av företag i alla storlekar” (ibid., s.4). Kommissionen namn-
ger för den här sidan tre representanter: UNICE, EICTA och den europeiska IT-tjänste-
organisationen. I texter hänvisas ofta till exempel för att stärka argumentationen och de 
är tänkta att tolkas efter författarens särskilda syften och låter läsaren se det som valts ut 
hos exemplet (Johannesson 1998, s.106). I kommissionens framställning av råd-
frågningsresultatet och vilka och hur många exempel den refererar till, framgår 
kommissionens uppfattning av olika aktörer och hur den vill att läsaren ska tolka 
resultatet från undersökningen, för att öka acceptansen av det egna förslaget. 
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Ingen ekonomisk tyngd i Open Source 
Som försvar mot hur läsaren skulle kunna tolka det egna rådfrågningsresultatet medger 
kommissionen att ”trots att svaren ... var mycket färre i antal än de som stödde öppen 
källkod, så verkar det stå helt klart att om man jämför ekonomisk tyngd, vari ingår 
arbetstillfällen och investeringsvilja, slår pendeln över mot harmonisering” 
(KOM(2002) 92, s.4).  Kommissionens resonemang gör en klar uppdelning mellan OS 
generellt och en annan grupp som representerar riktiga företag, riktiga jobb och riktiga 
intäkter på mjukvarumarknaden9. Många av de svarande företagsrepresenterande 
organisationerna har otvivelaktigt medlemmar som är beroende av OS-produkter10. 
Kommissionens argumentation innebär dock att svarande ”anhängare” inte är repre-
sentativa som grund för beslutsfattandet. Kommissionens tidigare argument har redan 
klargjort att förslagets effekter är intressanta utifrån att de kan mätas ekonomiskt och 
här stöds resonemanget genom att förslaget ska uppfylla kraven från aktörer med 
”ekonomisk tyngd”. Att konsumenter kan ha (minst) lika stor glädje av det som produ-
ceras utan främst ekonomisk motivation förbises av kommissionen. I sitt tidigare argu-
ment om att förslaget ska gynna euroepisk konkurrens gentemot USA, tar kommission-
en inte heller ställning till påståendet att OS-produkter står för en stor del av de 
europeisk alternativ som kan utmana de amerikanska marknadsledande produkterna 11.  
 
Oupplysta småföretagare  
Ett viktigt argument för kommissionens förslag är att övertyga om hur patentlagstift-
ningen gynnar små och medelstora företag. Dessa företag får oftast ”förlita sig enkom 
på upphovsrätten” (KOM(2002) 92, s.12). Argumentet avspeglar kommissionens syn på 
upphovsrätten som ett sämre skydd än patent samt att dessa företag är ett skydd 
fattigare. Utifrån en undersökning påstår kommissionen att mindre företag ”föreföll 
generellt förhållandevis omedvetna om patent som ett sätt att skydda produkter” (ibid., 
s.4). Frågan är vad kommissionen menar med omedvetenhet. Påståendet stöds av att 
företagen upplevde patent ”som komplicerat, dyrt och svårt att hävda för små orga-
nisationer och därmed mindre användbart än upphovsrätt” (ibid., s.4). I en text görs 
alltid påståenden, vilka kan behöva stödjas med skäl, dvs. någorlunda sannolika grunder 
(Johannesson 1998, s.14). Det här stödargumentet kan dock tolkas som att företagen 
tvärtom är väl medvetna om hur patent fungerar (dvs. att de är komplicerade och dyra) 
och att de inte gynnar eller är en ekonomisk möjlighet för andra än riktigt stora företag. 
Kommissionens slutledning är emellertid att företagen har behov av att bli ”mer med-
vetna” (ibid., s.4) och av att ”få lättillgänglig information” (ibid., s.12). Ett annat argu-
ment kring samma yrkande är att ”[f]öretag av alla storlekar kan dra nytta av förslaget, 
eftersom alla har möjlighet att patentskydda datorrelaterade uppfinningar” (ibid., 
s.25)12.  
 
Positivt med fler patent 
Kommissionen stödjer sitt resonemang kring bättre rättssäkerhet med att det leder till 
ökad patentering. Det är kanske en självklarhet, men det framgår genom argumentet att 
kommissionen ser det som positiva med fler patent, dvs. att mer information kon-
                                                 
9 På webbportalen Europe’s Information Society uttrycker kommissionen emellertid: ”F/OSS creates new 
opportunities ... which may be a new opportunity for the European software industry” och att “F/OSS 
most likely will increase the competition in the software market.”  
10 I en undersökning gjord för parlamentets räkning konstateras att IT-industrin är beroende av ÖP i en 
betydande utsträckning (European Parliament 2002, s.24). 
11 http://europa.eu.int/information_society/activities/opensource/index_en.htm 
12 Enligt Lessig har mindre företag inte samma resurser som stora att införskaffa patent och patent hindrar 
många mindre utvecklare från att använda nödvändiga resurser (2002, s.213f). 
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trolleras och skyddas. Lessig påpekar att när väl patent blir möjligt för mjukvaror 
kommer fler att börja patentera som strategi för att klara sig, eftersom alla andra gör det 
(Lessig 2002, s.322). Risken är stor att många skapar liknande produkter samtidigt och 
det blir en fråga om vem som hinner ta patent först. Kommissionen anser dock att det är 
företagens fria val att patentera, att det är ”deras sak att avgöra” ifall en viss uppfinning 
”motivera[r] en patentansökan” (KOM(2002) 92, s.26).  
 
Negativt med patent 
Kommissionen diskuterar även några av de risker som finns med patent, t.ex. att de 
”kan stärka de stora aktörernas marknadsposition” (KOM(2002) 92, s.6). Däremot fast-
slås att det inte finns ”bevis för att europeiska fristående programutvecklingsföretag på-
verkats negativt av stora företags, eller andra programutvecklares, patentinnehav” (ibid., 
s.6). Argumentet kan även tolkas som att bevis saknas därför att inga undersökningar 
gjorts, vilket kommissionen dock inte förklarar, men det stärker inte heller argumenta-
tionens trovärdighet. Att patent inte kunnat erhållas tidigare ”gjorde det förmodligen 
enklare för de stora aktörerna att stjäla idéer, särskilt från små och medelstora företag” 
(ibid., s.25). Vilket är just de konsekvenser som kritiker som Boyle utpekar som 
riskerna med patent, då större företag har större erfarenhet och resurser att snabbare ta 
patent eller köpa upp innovativa småföretags idéer (Boyle 1996, s.58).  
 
Trots att kommissionen medger att upphovsrätten har inneburit tillväxt och att det finns 
stora risker med utökad patentlagstiftning, menar kommissionen att ”det trots allt inte 
går att visa att dessa nackdelar skulle väga tyngre än de positiva effekterna av patenter-
barhet på datorrelaterade uppfinningar” (KOM(2002) 92, s.6). Boyle har konstaterat att 
det inte finns tillräckliga empiriska bevis som stödjer ett samband mellan patent och 
produktivitet (1996, s.41) och studier som Mansfields, vilka säger sig bevisa ett sam-
band mellan stärkt immaterialrätt och ökad investeringsvilja, har kritiserats13.  
 
Kommissionen har i förslaget tydligare preciserat riskerna med ökade patentmöjligheter, 
medan det positiva anges i abstrakta begrepp som produktivitet och näringsliv, vilket 
inte gör resonemanget trovärdigt. Genomgående i texten har det främsta motargumentet, 
dvs. monopolisering på de mindre företagens bekostnad, bemötts genom att 
kommissionen istället understryker gynnsamheten för främst småföretagen. 
Kommissionen påpekar att de flesta mjukvarupatent idag ägs av mycket stora företag 
men att anledningen till detta är att de mindre företagen inte ”kan dra full nytta av sina  
... uppfinningar p.g.a. att de saknar tillräckliga kunskaper om ... patentskydd” 
(KOM(2002) 92, s.27). Enligt kommissionens argumentation är det inte förslaget i sig 
som innebär några negativa konsekvenser, utan det är utöver förslaget nödvändigt att 
informera mindre företag bättre. För nyetablering av företag anses patent ”vara viktiga 
för nystartade företag ... som behöver riskkapital” (ibid., s.25). De konsekvenser som 
Boyle pekar på att patent kan innebära, att företag har svårt att starta pga. alltför många 
patent på marknaden bemöts inte av kommissionen (1996, s.xiii). Patent ”stimulerar 
konkurrens” enligt kommissionen eftersom framförallt små företag lättare kan gå in på 
marknaden och ”kommer att kunna konkurrera mera effektivt med stora aktörer” 
(KOM(2002) 92, s.27). Enligt Boyle är patent främst till fördel för stora företag och 
ökar risken för monopol, vilket inte främjar konkurrensen på marknaden (1996, s.178). 
 
 

                                                 
13 Se kapitel 2.2.1 Patent och produktion 
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Varför starkare skydd? 
En motsättning i argumentationen är att kommissionen på flera ställen beskriver den 
starka mjukvaruindustrin av idag, vilket visar att branschen kunnat växa trots rätts-
osäkerhet i patentlagstiftningen. Kommissionen konstaterar att även om europeiska 
programutvecklingsföretag blir alltmer benägna att använda patent är den ”viktigaste 
skyddstypen bakom mjukvaruföretagens tillväxt ... dock upphovsrätten” (KOM(2002) 
92, s.5). Samtidigt försvara kommissionen sitt förslag med att åtgärden ändå förväntas 
förbättra mjukvaruutvecklingen: ”Tidigare fick mjukvaruindustrin klara sig i stort sett 
utan patent” (ibid., s.25). Kommissionen ger samtidigt exempel på stora försäljnings-
siffror och arbetstillfällen, vilket kan motarbeta textens eget syfte om läsaren tolkar dem 
som bevis för att branschen klarat sig väl utan patent. Återigen kan jag som läsare tolka 
syftet med förslaget, att patent inte främst behövs för att driva utvecklingen framåt utan 
för att säkra inkomsterna för de redan etablerade företag som producerar datorrelaterade 
produkter.  
 
Ett argument för initiativet är att ”patent och upphovsrätt är kompletterande skydd” 
(ibid., s.8). Upphovsrätten för datorprogram skyddar bara utformningen, inte de idéer 
eller principer som programmet bygger på. Ett ytterligare argument för patentlagstift-
ningen är att kravet på publicering inte har någon ”motsvarighet i upphovsrätten”. 
”[S]amhället som helhet drar också nytta av att uppfinningar publiceras” eftersom 
publiceringen ”leder till tekniska framsteg som andra uppfinnare kan bygga vidare på” 
(ibid., s.2). Enligt Lessig uppfyller inte mjukvaror med stängd kod kraven vid 
publicering, dvs. patentskyddet ges men uppfinnaren behöver inte ge något i utbyte, 
som att avslöja hur hennes uppfinning fungerar (Lessig 2002, s.213). 
 
I förslaget undantas affärsmetoder14 från patenterbarhet eftersom kommissionen vill 
”skapa ett handelsklimat i vilket innovativa affärsmetoder kan blomstra utan risk för 
skadliga rättstvister” (KOM(2002) 92, s.23). Rättstvister är alltså inte en risk eller 
skadliga för andra innovationer enligt kommissionen. Eftersom affärsmetoder undantas 
och ”inte kan monopoliseras” med hjälp av patent ”uppmuntra[s] innovations-
utvecklingen” (ibid., s.24). Här uppstår en motsats i texten då kommissionen påpekar att 
monopol och konkurrenshinder minskar (dock bara för affärsmetoder) genom att de inte 
kan patenteras. För allt annat innebär patentmöjligheten bara positiva saker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Affärsmetoder innebär behandling av information; hantering, framtagning, bearbetning, spridning osv. 
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5.1.2 Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén  
Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar” är Europeiska 
Ekonomiska och Sociala Kommitténs (EESK) svar på kommissionens förslag. Yttrandet 
går generellt ut på att förslaget bör omprövas. Sammanfattningsvis är denna text en 
svidande kritik mot kommissionens förslag med rikliga inslag av pathos då texten 
använder många ord för att förstärka sitt allvar och visa på de ”betydande konsekvenser 
som initiativet kommer att få” (Europeiska unionens officiella tidning, s.160). 
”Patentsystemet ... har ... medfört att många kreativa aktörer slagits ut” (ibid., 158). 
 
Ifrågasätter kommissionens motiv 
”Direktivet innebär” att medlemsstaterna ska införa den nya lagen nationellt ”och där-
med tvinga patentverken ... att utfärda patent för sådana uppfinningar ... trots att EPC 
utesluter sådana” (ibid., s.156). EESK:s formuleringar avspeglar att den inte är lika 
övertygad som kommissionen om att förslaget är en enkel harmonisering av befintlig 
rättslig praxis. ”Man kan fråga sig vilket det faktiska syftet är ... särskilt i fråga om 
motiveringsdelen där man kommer in på resonemang om behovet av att skydda 
programvarubranschen mot piratkopiering” (ibid., 157). EESK stödjer sin argumenta-
tion på att de dokument som kommissionen beaktat nästan uteslutande tar upp 
”programvarubranschen” och att kommissionen ”verkar för övrigt vara i alltför hög grad 
dikterat av denna bransch, vilket också är helt omotiverat ifall tillämpningsområdet är så 
begränsat som kommissionen hävdar” (ibid., 157). EESK:s argumentation undergräver 
kommissionens trovärdighet genom att referera till att den ”hävdar” vissa påståenden 
eller genom sitt förslag ”tvingar” medlemsstaterna till tvivelaktiga handlingar.  
 
Efterfrågar helhetssyn 
Framförallt argumenterar EESK att kommissionen saknar en helhetssyn, att den inte 
tagit hela samhället i beaktande i förslaget, t.ex. genom påståendet att förslaget är ”ett 
ställningstagande ... där konsumenternas valmöjligheter och den demokratiska debatten 
fortfarande är öppna frågor” (ibid., s.158). EESK frågar läsaren om det är ”lämpligt att 
... bredda patenterbarheten”, dvs. argumentet avspeglar att kommittén anser att 
förslaget, i motsats till kommissionen, innebär en utökad patenterbarhet. ”Svaret ges 
uttryckligen, som ett rent ställningstagande ... ett snävt synsätt ... och således utan hel-
hetssyn.” ”Detta är inte förenligt med den betydelse som dessa frågor har för samhället” 
och EESK exemplifierar bl.a. med e-förvaltningar (ibid., s.158). EESK påpekar att det 
finns andra sorters skydd ”som inte tagits upp” av kommissionen, vilket också ”breddar 
konsumenternas valmöjligheter” (ibid., s.159). EESK:s  argument åskådliggör och ska 
övertyga läsaren om alla de aspekter som kommissionen negligerat i sitt förfarande. För 
att visa sitt eget ethos och möta motargument påpekar EESK att den ”delar fullt ut före-
tagens, industrins och tjänstesektorns samt uppfinnarnas och användarnas synpunkter 
när de efterlyser en verkligt enhetlig ... politik ... för nödvändig lagstiftning” (ibid., 
s.162). Återigen stödjer argumentet EESK:s tes om att kommissionen inte tagit hänsyn 
till alla de aspekter som tas upp av EESK.   
 
Breddar det patenterbara området 
Helt i motsats till kommissionens argument att förslaget inte breddar patenterbarheten, 
menar EESK att ”[d]örren verkar således ha öppnats på vid gavel för patent för data-
program” och att kommissionens påståenden att datorprogram i sig utesluts är ”ett 
juridiskt hårklyveri” (ibid., s.156). Att använda figurer (bilder) är ett effektivt sätt att 
smyga sig in i läsarens medvetande och på så sätt övertyga om det egna perspektivets 
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riktighet (Johannesson 1994, s.33). EESK visar en mer kritisk inställning till EPO och 
att kommissionens förslag ”ligger i linje med den ’rättspraxis’ som tillämpas inom 
EPO” (Europeiska unionens officiella tidning, s.157). Återigen återspeglar EESK:s  
argument en undergrävande inställning till kommissionens ethos och trovärdighet. 
EESK anser även att det ”är riskabelt med förhastad lagstiftning för att vidga patent-
systemets tillämpningsområde” (ibid., s.158), dvs. kommittén argumenterar därmed att 
kommissionens förslag är förhastat.  
 
Små och medelstora företag 
EESK argumenterar även emot kommissionens påstående att förslaget gynnar de 
mindre företagen. EESK påstår att ”[f]örslaget ... utgör över huvud taget ingen lösning 
... på ... att små och medelstora företag i Europa inte ansöker om patent i större utsträck-
ning” (ibid., s.160). EESK argumenterar istället att förslaget leder till fler rättstvister 
kring programvarupatent, bl.a. för att källkoden inte behöver redovisas vid publicering. 
Patent är fortfarande dyrbart och tidskrävande och EESK stödjer sitt resonemang genom 
hänvisningar till USA där patent ”påverkar de mindre företagen negativt” (ibid., s.157).  
 
Mjukvarupatent 
Ytterligare en motsättning till kommissionen är EESK:s påstående att förslaget tillåter 
patent på ren mjukvara. EESK anser att detta är en negativ konsekvens av förslaget, 
vilket stöds av argumentet att programvaror har egenskaper som gör dem olämpliga 
som patenterbara uppfinningar. EESK stödjer sin argumentation bl.a. genom att patent-
registrering för datorprogram inte ligger ”i linje med normala kriterier för granskning ... 
om inte programvarans källkod ... offentliggörs” (ibid., s.160). EESK stödjer sig även 
på att det ”finns många likheter mellan program som skrivits oberoende av varandra” 
och att ”[d]et ’nyskapande’ är således inte lätt att definiera” (ibid., s.159). Som konse-
kvens av EESK:s argumentation anser den att ”[u]pphovsrätten torde vara flexiblare” 
(ibid., s.159).  
 
Vetenskapliga bevis? 
Kommissionen använder diverse studier som stöd för sin argumentation. EESK under-
gräver kommissionens hänvisningar genom påståendet att ”det saknas oberoende, 
seriösa ... studier av ekonomiska faktorer” (ibid., s.158) i förslaget. Detta argument 
återkommer på flera platser i texten, dvs. behovet av fler undersökningar kring konse-
kvenser och utifrån ett större perspektiv (ibid., s.162). ”Måste man därför definitivt 
ändra den rättsliga ram[en] ... utan att i förväg föra en mer ingående diskussion som tar 
samtliga berörda parter och allmänhetens intresse i beaktande?” (ibid., s.161). Att ställa 
frågor i en text gör att läsaren ofrivilligt söker ett svar och tvingas engagera sig i frågan 
och kan bli övertygad, men med känslan av att hon själv kommit fram till en viss insikt 
(Johannesson 1998, s.176). Tillsammans med EESK:s övriga argument har jag som 
läsare övertygats om kommissionens brister och att förslaget är ogenomtänkt. I ”den 
enda” refererade studien finns enligt EESK inga ”bevis för att det rättsliga skydd som 
upphovsrätten ger skulle vara mindre effektivt vad gäller programvaror” än patent 
(Europeiska unionens officiella tidning, s.161). 
 
Allmänningar 
EESK:s yttrande är den text där jag hittat flest direkta formuleringar kring vikten av fria 
informationstillgångar. Bl.a. diskuterar EESK direktivets eventuella inverkan på 
Internet: ”Friheten på Internet, som är ett avgörande stöd för informationssamhället, 
informationsflödet ... och kunskaperna, blir därmed hotat” (ibid., s.158). EESK binder 
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även allmänningar till innovation genom argumentet att patent ”äventyrar den fria och 
öppna modellen och de gemensamma och oegennyttiga utvecklingsformerna, som 
svarar för nyskapande ... alternativ till ovärderlig nytta för samhället och samhälls-
ekonomin” (ibid., s.158). Argumentationen binder även samman resonemangen med det 
aktuella direktivet genom påståendet att mjukvaruförfattare ”ofta återanvänder hela kod-
sekvenser, och de bygger vidare på befintliga funktioner”, dvs. de bygger på sina före-
gångare och delar tillgångar (ibid., s.157). Kunskaper inom programvaruutveckling är 
enligt EESK ”spridning av det kunnande som är oumbärligt för informationssamhället”. 
Konsekvensen av kommissionens förslag är enligt EESK att ”[n]är det gäller data-
programmen skulle patent kunna vara ett hinder för ... fri spridning av gratisprogram 
eller öppna program” (ibid., s.157). 
 
Balanserad lagstiftning 
EESK argumenterar även för en balanserad lagstiftning: ”Syftet är att skydda upp-
finningar samtidigt som ... spridningen av kunskap säkerställs” och ”[d]essa mål-
sättningar bör inte prioriteras i mindre utsträckning till förmån för upprättandet av 
olämpligt långa monopol” (ibid., s.161). Konsekvenserna av förslaget är enligt EESK 
att det ”bromsar nyskapande ... sätter press på alternativet med öppen programvara för 
konsumenterna” (ibid., s.158). Konsumentintresset är överlag ett genomgående 
argument i kommitténs yttrande. 
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5.1.3 Europaparlamentet 
Parlamentets förslag, P5_TA(2003)0402 Europaparlamentets lagstiftningsresolution, 
har jag tolkat parallellt med det betänkande som lagts fram av de utskott som varit in-
blandade i formuleringen av parlamentets ändringsförslag. Betänkandet, A5-0238/2003, 
lades fram av ansvarigt utskott (utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden), 
vilket även innehåller yttranden från kulturutskottet och industriutskottet. I betänkandet 
framgår motiveringar om varför parlamentet gjort de olika förändringarna av 
kommissionens förslag. 
 
I parlamentet och utskottens texter finns både likheter med kommissionens text, i moti-
veringar och ställningstaganden, och pga. flera förändringar av förslaget, även många 
olikheter. Men jag anser att parlamentet även markerar en gräns mot kommissionen på 
fler sätt än att bara göra förändringar i själva lagförslaget, genom att referera till 
kommissionens text som ofullständig samtidigt som det egna ethoset framhålls och på 
så sätt övertygar om att parlamentets förslag är mer fullkomligt. Även om parlamentet 
till stor del använder samma argument som kommissionen i flera frågor, t.ex. att lagen 
inte är revolutionerande, tycker jag att flera begrepp tilldelas en annan mening än i 
kommissionens text. Som Johannesson påpekar kan samma händelse eller företeelse se 
helt olika ut när de beskrivs av olika avsändare eller utifrån olika syften. Det innebär 
inte att någon har fel utan att de ger olika ”vittnesmål” (Johannesson 1998, s.54). 
 
Fri kunskap 
De olika utskottens yttranden är övervägande överens även om de har olika språkbruk. I 
kontrast till kommissionens text finns i betänkandet och parlamentets ståndpunkt en mer 
nyanserad bild av situationen. Framförallt finns en medvetenhet om att immaterialrätten 
inte bara handlar om att skapa incitament för uppfinnare och författare. Parlamentet har 
i kommissionens lagförslag lagt till ett skäl som anger att patent ska ges till nyskapande 
uppfinningar och på så sätt ”undviker möjligheten att någon lägger beslag på upp-
finningar som redan är offentligt tillgängliga endast genom att låta dem ingå i ett dator-
program” (P5_TA(2003)0402, s.6). Parlamentet argumenterar indirekt för att en del 
kunskaper är till störst nytta som gemensamma tillgångar och inte privat egendom. 
Kulturutskottet visar vad som varit i fokus för deras ställningstaganden, dvs. att ”det är 
frågan om att kraftfullt försvara principen om kreativ frihet, betydelsen av intellektuellt 
arbete och största möjliga idéutbyte” (A5-0238/2003, s.37). Kulturutskottet är även det 
utskott som starkast argumenterar för vikten av fri informationstillgång, balanserade 
lagar och mot att patent enbart skulle vara av godo. ”Sedan antiken har vår civilisation 
utvecklats genom möten mellan idéer och möjligheten att sprida idéer”, ett stöd-
argument för att samma yrkande ska gälla idag: ”gäller också i dagens Internet- och 
dataålder” (ibid., s.37). Ett annat argument för parlamentets ståndpunkt är enligt kultur-
utskottet att lagar bör genomdrivas väl genomtänkta och balanserade och därför ”väl-
komnas alla rättsliga åtgärder ... att upphovsmännens rättigheter tillvaratas ... bara de 
inte gör systemet så stelt och tungrott att det förlamas och föråldras” (ibid., s.37).  
 
Inget annat val än direktiv 
Parlamentet är emellertid överens med kommissionen om att ett direktiv måste genom-
föras. Ansvarigt utskott är mer konkret än kulturutskottet och argumenterar utifrån en 
s.k. antites för att övertyga läsaren om att något viktigt står på spel. Många texter 
bygger på en antites utifrån vilket en situation tolkas som en strid, eller ett val, mellan 
två världar. I och med det frågar avsändaren även läsaren vilken värld hon tillhör 
(Johannesson 1998, s.132). Ansvarigt utskott påstår att det finns ett hot mot framtiden 
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om ingenting görs, att parlamentet ”skulle göra små och medelstora mjukvaruutvecklare 
i Europa en björntjänst om vi lämnade frågan utan åtgärd” vilket skulle ”leda till att våra 
mjukvaruutvecklare hamnade i en mindre fördelaktig ställning” och ”[i]ngen i Europa 
kan vara intresserad av att små europeiska mjukvaruutvecklare går under” (A5-
0238/2003, s.21). Argumenteringen övertygar även läsaren om en gemenskap genom att 
upprepa det europeiska perspektivet och påpeka att det är ”våra” utvecklare. Därmed 
föreställer sig läsaren också ett främmande hot: ”Mjukvaruutvecklarnas enda utväg 
skulle vara” (ibid., s.23). Antitesen innebär också att det finns bara antingen eller att 
välja mellan: ”enligt föredragande finns det endast två möjligheter”, antingen att god-
känna det förändrade förslaget eller förkasta det, vilket innebär att ”det skulle inte finnas 
något som skulle förhindra att man gradvis börjar betrakta affärsmetoder och dylikt som 
patenterbara” och ”[d]en osäkra situationen skulle fortsätta” (ibid., s.22). Parlamentet 
uppmanar läsaren att välja sida i ett på ytan mycket enkelt val, om än inte det som 
kommissionen erbjuder. Läsaren övertygas därmed om förslagets riktighet i och med att 
det positiva valet förknippas med parlamentets tes och som läsare erbjuds jag ingen 
tredje valmöjlighet, trots att de verklighetsbilder som framställs genom de övriga 
texterna visar på fler alternativ.  
 
Samma argument för ett nytt förslag 
Även parlamentet argumenterar för direktivet utifrån mjukvaruutvecklingens betydelse 
för ekonomin: ”Det europeiska näringslivet är inte en ö. De datorrelaterade upp-
finningarna blir allt viktigare” (A5-0238/2003, s.21). Ansvarigt utskott argumenterar 
här utifrån två korthuggna påståenden som visar hur enkel situationen är, vilket implicit 
argumenterar för att även valet av handling är enkelt. Bilder i språket på det här sättet är 
även ett medel att övertyga läsaren. Att använda ett annat uttryck istället för det vanliga 
vinner intresse och tycks förvandla abstrakta begrepp (”det europeiska näringslivet”) till 
något konkret (”inte en ö”) (Johannesson 1998, s.158). Bilder tillåter också att oerhört 
mycket sägs med ett enda eller ett fåtal ord (ibid. s.161). Samtidigt förenklar de också, 
vilket gör att andra faktorer om en sak glöms och de ger ingen verklig kunskap om det 
som beskrivs (ibid., s.164). Som tolkare av texten kan jag ifrågasätta i vilken grad de 
här argumenten förklarar situationen eller övertygar om dess hållbarhet som stöd för att 
parlamentets förslag är lösningen på den motsättning som antitesen målar upp.  
 
I följande fem stycken beskriver jag de argument som parlamentet har gemensamt med 
kommissionen, för det egna förslaget.  
 
Gynnsamt för mindre företag 
Precis som kommissionen använder parlamentet de mindre företagens roll som argu-
ment för att driva igenom ett förslag. I likhet med kommissionen finns även hos parla-
mentet det motsägelsefulla i att påpeka de mindre företagens nytta, samtidigt som texten 
ger mer sken av att vara skriven utifrån större företags intressen. Under rubriken ”Den 
ekonomiska effekten ... för den europeiska industrin”, argumenterar ansvarigt utskott 
med stöd i exempel på främst riktigt stora företags rika patentansökningar och hur stora 
resurser de lägger på patent (A5-0238/2003, s.22). Det framstår för läsaren som tvivel-
aktigt att mindre företag skulle kunna göra likadant. Industriutskottets påstående mot-
arbetar också argumentet om de mindre företagens nytta av patent: ”De flesta upp-
finningarna kommer från små och medelstora företag” vilka också ”förlitar sig mer på 
korsbefruktning än på advokatbyråers rådgivning” (ibid., s.31). I och med motstridiga 
argument från både kommissionen och parlamentet ifrågasätter jag hur mindre företag 
kan vara mest innovativa samtidigt som de använder patent mindre, enligt texterna. Om 
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patentets främsta orsak är att uppmuntra innovation, framförallt för mindre företag, blir 
hela resonemanget ohållbart.  
 
Ökad rättssäkerhet 
Precis som kommissionen argumenterar parlamentet även för att förslaget handlar om 
ökad rättssäkerhet. Men i begreppet rättssäkerhet lägger parlamentet bl.a. betydelsen att 
”särskilt undvika att små mjukvarubolag drabbas av patent som beviljats under dunkla 
förhållanden för oklara eller uppenbara ändamål” (A5-0238/2003, s.19). Genom påstå-
endet visar ansvarigt utskott på att det finns risker och att missbruk kan ske medvetet. 
Kulturutskottet hänvisar i sin motivering till förslaget som helhet, inte i första hand som 
de övriga till en ökad rättssäkerhet, utan tvärtom till att patent ”utlöser instabilitet och 
en efterföljande explosion av tvister” (ibid., s.37). Återigen påpekar kulturutskottet 
vikten av allmänningar: ”eftersom alla innovativa delar av mjukvara ingår i en helhet 
tillsammans med tidigare program och uppfinningar och inte kan utvecklas utan inter-
aktion med dessa”. Varför utskottet även menar att bara ”mycket stora företag skulle 
klara av en sådan situation” (ibid., s.37). Kommissionen skriver i skäl 5, att den ökade 
rättssäkerheten skulle ge ”företagen möjlighet att utnyttja patent på datorrelaterade upp-
finningar optimalt” (KOM(2002) 92, s.17). Parlamentet har ändrat formuleringen till att 
förslaget ger ”de nyskapande företagen möjlighet att utnyttja sin uppfinningsprocess 
optimalt” (P5_TA(2003)0402, s.2). Återigen framgår att parlamentet argumenterar för 
rättssäkerhet utifrån ett annat perspektiv än kommissionen. Industriutskottets motivering 
till ändringen är att ”[s]yftet med patenträtten är inte alltid att ge patentinnehavaren en 
fördel: den fördel som ges ... är endast ett sätt att främja den innovativa processen, som 
gynnar hela samhället” (A5-0238/2003, s.28).  
 
Harmonisering inom EU 
Ansvarigt utskott argumenterar i sin motivering i likhet med kommissionen att förslaget 
inte är ”revolutionerande” eller att patentering av datorrelaterade uppfinningar skulle 
vara något helt nytt. Utskottet stödjer sitt resonemang med att flera industrier i ökande 
omfattning ”är starkt beroende av dataprogram” (A5-0238/2003, s.19). Av argumen-
teringen framgår att läsaren är tänkt att förstå att situationen innebär att företag även är 
beroende av att patentera programmen. 
 
Kompletterande skydd 
Industriutskottet håller med kommissionen om att de två skydden upphovsrätt och 
patenträtt har kompletterande effekt (A5-0238/2003, s.26). Däremot är parlamentet inte 
lika övertygad som kommissionen att förslaget är helt enkelt: ”Vad står på spel?” 
(rubrik). Kulturutskottet argumenterar därmed att vi inte uteslutande vinner på förslaget 
(ibid., s.37). Enligt ansvarigt utskott är ”[d]en kontroversiella frågan ... hur mjukvara 
bör skyddas” d.v.s. upphovsrätt, patent eller både och (ibid., s.20). Enligt utskottet finns 
en rådande uppfattning att ”upphovsrätten skyddar för litet och att det finns en risk för 
att patent skyddar för mycket” (ibid., s.20). I kontrast till kommissionen är parlamentet 
inte odelat positiv till en ökad patentering. ”Vissa hävdar att den europeiska industrin är 
missgynnad eftersom det inte finns ett lika starkt patentskydd” men ”[m]ånga 
observatörer ... betonar emellertid nackdelarna med de mjukvarupatent som finns” i 
USA (ibid., s.26). Industriutskottet argumenterar även att ”patent och upphovsrätt inte 
är de enda skyddsinstrumenten” (ibid., s.27). Utskottet nämner bl.a. det mer ”flexibla 
systemet med bruksmodeller” och att ”[d]et finns därför inte något som hindrar ... 
skyddssystem som är anpassade efter datormjukvarans kännetecken. Patent kan man 
ofta klara sig utan” (ibid., s.27). Ansvarigt utskott argumenterar även för upphovsrättens 
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fördelar: ”Det är enkelt att få upphovsrätt” och det är ”ett perfekt skydd mot pirat-
kopiering” (ibid., s.20). ”Men” upphovsrätten skyddar inte idén bakom en mjukvara, 
vilket är det övervägande argumentet för att även tillåta patentering. ”Det skulle vara fel 
att diskriminera mjukvaruutvecklare genom att vägra dem ett patentskydd som finns till-
gängligt för andra uppfinnare” (ibid., s.20). Utskottet vädjar till lämpliga käns lor hos 
läsaren, dvs. upprördhet över att någon skulle vilja bryta mot en samhällelig rättvisa 
(Johannesson 1998, s.42). Utskottet framhäver även en viss detalj, dvs. att orättvisan 
drabbar ”mjukvaruutvecklare” och inte stora anonyma mjukvaruföretag. På så sätt kan 
argumentet lättare styra läsarens indignation (ibid., s.45). 
 
Vetenskapliga bevis 
Skäl 16 i kommissionsförslaget anger att europeisk industris konkurrensläge internatio-
nellt stärks om olikheterna i rättskyddet försvinner (KOM(2002) 92, s.18). I likhet med 
kommissionen argumenterar parlamentet i sina motiveringar med stöd i olika under-
sökningar som visar samband mellan forskning och utveckling, patent och produktivitet 
(A5-0238/2003, s.11 m.fl.)15. Kulturutskottet har dock en avvikande inställning, 
formulerat som ett försvar: ”Utskottets hållning står inte i motsats till den senaste 
utvecklingen inom den ekonomiska forskningen, som inte med säkerhet kunnat påvisa 
att patentering av mjukvaror bara medför fördelar och inte hindrar branschens utveck-
ling” (ibid., s.37).  
 
Mer kritisk mot EPO 
Parlamentet har lagt till ett nytt skäl i förslaget som understryker att direktivets syfte 
inte är att förändra de undantag som nämns i kommissionens skäl 7 (att datorprogram i 
sig inte kan patenteras), utan att förhindra skiljaktiga tolkningar (P5_TA(2003)0402, 
s.3). I ytterligare ett nytt skäl uttrycks, till skillnad från kommissionen att det 
Europeiska patentverkets (EPO) verksamhetsbestämmelser bör ”ses över” (ibid., s.4). 
Industriutskottet argument är att ”Europeiska patentverkets praxis borde förändras” 
(A5-0238/2003, s.28). Till skillnad från kommissionens neutrala inställning till anpass-
ningen till EPO:s praxis, argumenterar ansvarigt utskott kring EPO som ett kritiserat 
problem. EPO klandras för att liberalisera kriterierna för patenterbarhet, vilket lett till 
många patentansökningar för datorprogram som rör triviala uppfinningar (ibid., s.20). 
Utskottet ser direktivets mål som att ”motarbeta att räckvidden för patentskydd för 
mjukvaror utvidgas ytterligare” (ibid., s.21). Ansvarigt utskott försvarar samtidigt parla-
mentet och menar att det stöder kommissionens förslag ”men vill strama upp 
ytterligare” och att parlamentet ”tar avstånd från uppmaningen att totalt utesluta patent-
skydd” (ibid., s.21). Försvaret är en motargumentation mot tänkt kritik att parlamentets 
förändringsförslag skulle tyda på detta.  Men genom industriutskottet görs ändå en av-
gränsning gentemot kommissionen: ”Vad kommissionen än säger” är det ”uppenbart att 
... direktivet bäddar för en mer omfattande användning av patent  ... för att skydda dator-
mjukvaror” (ibid., s.27). Att använda en motståndares argument får läsaren att börja 
ifrågasätta både påståendet och avsändarens trovärdighet (Johannesson 1998, s.166).  
Av parlamentets text generellt framgår att parlamentet vill framställa kommissionens 
förslag som mindre trovärdigt än det egna förslaget. 
 
Begränsar det patenterbara området 
Det är kring denna motsättning som de flesta förändringar och tillägg finns i parla-
mentets förslag, dvs. räckvidden för patentskyddet. Framförallt argumenterar parla-
                                                 
15 Se kapitel 2.2.1 Patent och produktivitet, om forskning och kritik kring ett påstått samband mellan 
patent och produktivitet.  
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mentet att förslaget behövts ändras och formuleras tydligare så att det patenterbara 
området får skarpare gränsdragningar. Skäl 14 i kommissionens förslag understryker att 
det inte är frågan om ett nytt regelverk som ersättning för de nationella patentlagarna, 
vilka ska bibehållas men anpassas till direktivet (KOM(2002) 92, s.18). Parlamentet 
lägger till att detta ska ”förhindra en utveckling som innebär att metoder som inte är 
patenterbara ... blir patenterbara” (P5_TA(2003)0402, s.5). Ansvarigt utskott motiverar 
att direktivet inte ska ändra dagsläget för datorrelaterade uppfinningars patenterbarhet 
utan istället ”sätta klara gränser för vad som kan patenteras” (A5-0238/2003, s.10). I 
skäl 6 stöder sig kommissionen på EU:s bindning till TRIPs-avtalet, vilket stadgar att 
patent ska meddelas för alla uppfinningar på alla teknikområden utan diskriminering, 
vilket kommissionen menar ”bör gälla följdenligt för datorrelaterade uppfinningar” 
(KOM(2002) 92, s.17). Detta skäl har strukits av parlamentet, likaså den tillhörande 
artikeln 3 (ibid., s.19). Ansvarigt utskott och kulturutskottet menar att artikeln ”kan 
tolkas som om den utvidgar tillämpningsområdet för patentskydd” (A5-0238/2003, 
s.12), vilket enligt kulturutskottet kan ”leda till missuppfattningen att alla datorrela-
terade uppfinningar är patenterbara” (ibid., s.42).  Skäl 7 understryker att bl.a. dator-
program (i sig) inte kan betraktas som uppfinningar och är därför undantagna från 
patenterbarhe t (KOM(2002) 92, s.17). Parlamentet har lagt till att den ”rättssäkerhet 
som därmed skulle uppstå skulle bidra till ett gott investerings- och innovationsklimat 
inom mjukvarubranschen” (P5_TA(2003)0402, s.2). Parlamentets argument innebär att 
innovation gynnas av att gränser och undantag för patenterbarheten dras tydligt, inte ut-
vidgas. Även de skäl och artiklar i kommissionens förslag som beskriver kriterierna för 
patenterbarhet har utökats, omformulerats och förtydligats av parlamentet, som även 
specificerat olika undantag (ibid., s.4-5, s.7-8). Ansvarigt utskott argumenterar att ”[d]et 
är viktigt att klargöra att alla datorrelaterade uppfinningar inte nödvändigtvis är paten-
terbara” (A5-0238/2003, s.8). Industriutskottet stödjer resonemanget: ”framför allt för 
att garantera att konkurrensen inom en ekonomisk sektor inte förhindras av att en viss 
affärsmetod har monopol eller att endast en marknadsaktör har praktiska kunskaper på 
ett område” (ibid., s.30). Flera motiveringar till de här ändringarna stöds genom 
liknande argument som avspeglar en inställning att kunskap även har ett värde som 
delad och inte monopoliserad inom några få företag. ”Patenten har som mål att garan-
tera ett ekonomiskt monopol. Patenten bör inte hindra konkurrenternas utveckling och 
innovationssträvanden” (ibid., s.32). Kulturutskottet anser att ”[d]et bör vara tillåtet att 
utnyttja funktioner i liknande programvaror” annars ”skulle forskningen och den 
tekniska utvecklingen kunna blockeras på grund av anklagelser om intrång för liknande 
programvaror” (ibid., s.44f). 
 
Värnar om det upphovsrättsliga skyddet av datorprogram 
Skäl 18 och artikel 6 i kommissionens förslag anger att direktivet inte ska påverka hand-
lingar som är tillåtna enligt direktiv 91/250/EEG (upphovsrättsskydd av datorprogram), 
dvs. dekompilering16 och samverkansförmåga. Texten har utökats i sin formulering av 
parlamentet och motiveras av ansvarigt utskott: ”Om det finns ett obegränsat patent-
skydd för mjukvaror kan det bli olagligt enligt patenträtten att ägna sig åt ... 
konstruktioner, som mjukvaruutvecklarna använder för att uppnå samverkansförmåga” 
(A5-0238/2003, s.11). Enligt kulturutskottet fastställer upphovsrättsdirektivet ”en 
känslig jämvikt mellan en upphovsrättsinnehavares intressen och intressena hos de 
parter som försöker utveckla program med samverkansförmåga” (ibid., s.46). Parla-
mentet har även lagt till en ny artikel i sammanhanget, som konstaterar att patenterad 
                                                 
16 Dekompilering innebär att översätta objektkoden tillbaka till källkod för att se hur programmet är 
konstruerat. 
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teknik som används i ett ”betydelsefullt syfte” inte ska ses som patentintrång 
(P5_TA(2003)0402, s.11). Enligt ansvarigt utskott och industriutskottet stöds tillägget 
av ”[m]öjligheten” att sammankoppla anordningar för att göra dem kompatibla och för 
att ”garantera öppna nätverk och förebygga missbruk av dominerande ställning” samt 
att ”[p]atenträtten bör inte göra det möjligt att åsidosätta denna princip på den fria kon-
kurrensens och användarnas bekostnad” (A5-0238/2003, s.15, s.34). Återigen framgår 
att parlamentet inte är lika enhälligt övertygad som kommissionen om att riskerna med 
patentlagen inte måste uppmärksammas i större utsträckning i beslutsfattandet.  
 
Ethos 
Parlamentet understryker genomgående sitt eget ethos för att vinna acceptans för det 
egna förslaget, genom att argumentera på ett sådant sätt att läsaren inser att jämfört med 
kommissionen har parlamentet gett ett mycket mer genomtänkt och välformulerat 
förslag. Trots att parlamentet använder samma argument som kommissionen för sitt 
ändrade förslag är de egna förslagen enligt ansvarigt utskott ”balanserade ... och drar en 
gräns” och är ”moderata och sammanhängande” (A5-0238/2003, s.19). Eftersom det är 
förändringar av en annan text, förstår läsaren att beskrivningarna av det egna förslaget 
ska ställas i jämförelse med kommissionens. Angående ”eventuella svårigheter när det 
gäller förhållandet mellan patentskydd ... och upphovsrättsligt skydd” (ibid., s.22), anser 
ansvarigt utskott inte att kommissionen insett problemet: ”direktiv[et], i den form före-
dragande ändrat det, löser det här problemet på ett förnuftigt och subtilt sätt” (ibid., 
s.20). Angående ämnet rättssäkerhet inleder ansvarigt utskott med att kommentera att 
detta är ”en fråga som ständigt är på tapeten i vårt utskott” (ibid., s.19). Outsagt över-
tygas läsaren om att utskottet är kunniga på området och omedvetet kanske ifrågasätter 
hur ofta ämnet är på tapeten inom andra beslutsfattande institutioner. Trots att 
kommissionens förslag avspeglar att de mindre företagen prioriterats i beslutsprocessen, 
argumenterar ansvarigt utskott för att parlamentet hanterar även den situationen bättre: 
”Direktivet, i den form det ändrats genom det här betänkandet, gör det möjligt för små 
och medelstora företag att dra nytta av sin uppfinningsrikedom” (ibid., s.21).  
 
Vilka har parlamentet lyssnat på? 
Ansvarigt utskott argumenterar att parlamentet har ”noggrant begrundat de förslag som 
industrin och anhängarna till öppen källkod lagt fram”, vilket visar att det vill framstå 
som ett organ med viss helhetssyn på problemet. ”Vissa har uttryckt sitt stöd för planen 
att skapa klarhet ... för när patent kan beviljas” (A5-0238/2003, s.19). Dels övertygar 
påståendet vad parlamentets plan skulle leda till och dels förstår läsaren implicit att 
eventuella motståndare därmed måste stå för motsatsen, dvs. rättsosäkerhet. Industri-
utskottet ger emellertid en tydligare beskrivning av motargumenten, det kommissionen 
beskriver som en odefinierad oro: ”att mjukvarupatent kan bli en allmän regel. Detta 
skulle skapa en ständig rättslig osäkerhet när det gäller användningen av ... tekniska 
lösningar, som för närvarande cirkulerar fritt. Dessutom skulle detta leda till ... flask-
halsar som begränsar innovation” (ibid., s.26). Formuleringen ”för närvarande” framstår 
för mig som att utskottet inte tar på sig ansvaret, att som beslutsfattare kan de påverka 
om tillståndet förlängs eller inte. Artikel 7 i kommissionens förslag anger att 
kommissionen ska följa upp hur datorrelaterade uppfinningar påverkar innovation, kon-
kurrens och europeiskt näringsliv (KOM(2002) 92, s.20). Här har parlamentet, trots 
kommissionens egna påståenden om hänsyn till just mindre företag, förlängt meningen 
med ”särskilt de små och medelstora företagen”. Parlamentet har dessutom lagt till ”och 
de som använder öppen källkod” (P5_TA(2003)0402, s.11). Kulturutskottet ger också 
en större helhetsbild genom att blanda in fler aspekter av samhället: ”IT-branschen är 
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idag en smältdegel för den ekonomiska och kulturella expansionen i vårt samhälle” och 
”[d]ärför måste alla försök att lagstifta på området vara långsiktiga och ytterst 
försiktiga” (A5-0238/2003, s.37). Både industri- och kulturutskottet har föreslagit flera 
punkter, vilka argumenterar för att innovation inte enbart är en företeelse tillägnat stora 
industrier eller kommersiella marknader; punkter vilka inte tagits med i parlamentets 
slutliga ställningstagande. Programmering är enligt utskotten en ”form av skapande och 
personligt uttryck” och att många människor ”av olika anledningar skapar program-
varor” (A5-0238/2003, s.28). ”Av det följer att de medel som används för att främja 
investeringar i industrier ... inte får leda till att varje människas möjlighet att bli en aktiv 
skapare och innovativ användare av mjukvaror åsidosätts” och ”framför allt får patent 
inte innebära att man monopoliserar redskapen för personligt uttryck, skapande, 
spridning och utbyte av information och kunskaper” (ibid., s.29).  
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5.1.4 NoSoftwarePatents.com 
Min förförståelse var att Upprop till EU:s ministerråd17 skulle vara mer känslomässigt 
laddad (pathos) och inte redovisa lika grundliga eller konkreta ”bevis”, om än vara lika 
övertygande genom att argumentera för ideal som frihet, rättvisa och alla människors 
rätt till kunskap.  
 
Både pathos och logos 
Texten använder både pathos genom ett laddat språk med figurer och antiteser, men 
även logos genom att författarna visar på insatthet i ämnet, inte bara på det egna om-
rådet som mjukvaruutvecklare, utan även om EU som organisation och dess beslutsför-
faranden. Avsändarna visar tydligt att de grundligt läst igenom förslaget och pekar på 
mer övergripande brister än bara det som påverkar programmerare. Textens stil upp-
lever jag emellanåt som agitatoriskt, bl.a. genom att författarna satt ”upprop” i textens 
rubrik och att de vill ”stödja kampen mot” och ”uppmanar regeringarna i EU:s 
medlemsstater ... att motsätta sig att förslaget antas”. Författarna argumenterar även 
direkt för sin tes eftersom texten är kort och troligtvis menad att leverera sitt budskap 
snabbt och väcka bestämda känslor hos läsaren inför det kommande beslutet. Enligt 
Johannesson är agitation en språklig stil framförallt för de redan invigda och ger en bild 
av den egna organiserade styrkan. Stilen handlar mycket om pathos, att uppröra och 
väcka medvetande om orättvisor (Johannesson 1998, s.277). Men han påpekar att av-
sändaren samtidigt kan använda ett mer ”borgerligt” språk för att även övertyga andra 
grupper om att hon inte vill radera gällande samhällsordning utan arbeta fredligt inom 
dess ram (ibid., s.112).  
 
I uppropet blandas den agitatoriska och byråkratiska stilen, vilket visar författarnas 
medvetenhet om att de vänder sig till olika läsargrupper: dels de egna sympatisörerna 
(de redan övertalade, vilkas känslor späs på) och de som faktiskt är med och röstar om 
förslaget och som måste tilltalas på sitt eget språk (och därmed övertalas). Författarna 
vill även övertyga de sistnämnda om sina avsikter genom (mot)argument att de inte är 
emot immaterialrätt eller anser att processen går att stoppa, men att ”beslutet om 
patenterbarhet för mjukvara bör baseras på analys, ekonomisk logik och etiska över-
väganden” och ”inte på vad patentsystemet råkar ha tillämpat för praxis de senaste 
åren”. I likhet med både parlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén visar upp-
ropets författare en kritisk inställning till EU:s patentverk. Förfa ttarna argumenterar att 
EPO:s definitioner av det patenterbara området ”innefattar nästan allting som en dator 
överhuvud taget skulle kunna tänkas göra” och att EPO:s praxis ”river ... ner alla spärrar 
mot patentering av mjukvara”. Motståndet till förslage t stöds i och med kritiken av EPO 
då författarna anser att EPO:s praxis godtas alltför enkelt och att harmoniseringen sker 
utan att ifrågasätta praxisen först. Författarna anser att förslaget är ”en komplett 
sammanställning av de ursäkter som patentsysteme t under många år har använt för att ta 
sig runt” just undantaget om patent på datorprogram. 
 
Mer än oroliga 
Som en del av en texts disposition kan författaren så frön som gror i läsarens med-
vetande och därmed förbereder för den kommande argumentationen och på så sätt styra 
tankar och känslor i en viss riktning, för att övertyga om den egna tesen som argu-
menten är riktade mot (Johannesson 1998, s.67). Uppropet inleds starkt med 
beskrivningar om ett ”vilseledande och farligt förslag, som dessutom saknar demo-

                                                 
17 Alla citat i analysen är hämtade från texten som finns tillgänglig via www.nosoftwarepatents.com  
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kratisk legitimitet”. Efter en inledning som främst talar till pathos, förklarar uppropets 
författare mer tydligt varför förslaget är dåligt. Då har författarna redan grundlagt en 
viss känslomässig inställning hos läsaren. Uppropets argument stödjer tesen att rådets 
förslag är dåligt genom att det skulle ge det ”felaktiga intrycket att mjukvara undantas 
från det patenterbara området” medan författarna argumenterar att förslaget ”i själva 
verket” innebär motsatsen. Författarna argumenterar mer specifikt än den otydliga oro 
som kommissionen beskriver. Bl.a. stödjer de sin kritik mot förslaget på de höga patent-
kostnaderna och att företag behöver ett stort antal patent för att kunna teckna s.k. kors-
licensieringsavtal med de multinationella företag som äger ”tiotusentals patent vardera”. 
Författarnas argument understryker skillnaderna på marknaden som patent orsakar och 
läsaren antas förstå att mindre företag inte klarar av en sådan situation. Författarna 
stödjer även sitt motstånd mot rådets förslag genom att andra skydd gynnar mjukvaru-
marknaden bättre än patent: ”Upphovsrätten tjänar dem som skriver mjukvara, medan 
patent riskerar att beröva dem rätten till sina egna oberoende skapelser.” ”Lagstiftarna 
bör lyssna på varningarna från så respekterade organisationer som Deutsche Bank 
Research.” Författarnas argument avspeglar genom exempel att beslutsfattarna inte 
beaktat viktiga aktörer i frågan. Och i likhet med EESK, kräver författarna ingående 
studier innan ett beslut drivs igenom ”på otillräcklig grund” vilket författarna påstår att 
förslaget baseras på.  
 
Vem är mottagaren? 
Som påpekat är författarna medvetna om att de argumenterar mot flera olika läsar-
grupper, varför texten inte är konsekvent i sina tilltal. ”Lagstiftarna bör lyssna på”: 
argumentet avspeglar att författarna inte vänder sig direkt till lagstiftarna utan diskuterar 
dem i tredje person inför en annan tänkt mottagare. Flera argument avspeglar samma 
sak, t.ex. ”[o]m EU:s ministerråd antar förslaget.” Textens titel påstår emellertid att 
texten är riktad till beslutsfattarna. Stilen talar både till pathos och logos, men inte till 
den grad att någon läsare känner sig underlägsen eller utestängd. Stilen i en text 
anpassas oftast efter mottagaren, ämnet och situationen och även avsändarens ethos går 
oftast att uppfattas genom formuleringarna (Johannesson 1998, s.150). Uppropets för-
fattare vänder sig till både beslutsfattare och OS-sympatisörer, men anpassar sig även 
till andra förväntade läsare, vilket visar att de anser att situationen berör många fler. 
Genom att förklara t.ex. lagförslagets tekniska definitioner på ett lekmannaspråk känner 
jag som läsare men inte dataspecialist eller juridiskt kunnig, att jag ändå kan förstå och 
ta till mig uppropets argument. 
 
Otydlig hotbild 
Författarna argumenterar för att övertyga läsaren om en hotbild samtidigt som hotet inte 
konkretiseras. Att göra något konkret mer abstrakt är ett retoriskt effektivt sätt att på-
verka läsaren om det riktiga i den egna argumentationen. När texten inte heller framstår 
som att manifest påstå något själv överlåts till läsaren att dra slutsatser (Johannesson 
1998, s.156). I uppropet framstår till slut det abstrakta förslaget som det hotfulla och 
inte de som faktiskt står bakom det, dvs. de som formulerar och beslutar om förslaget. 
Dessa grupper är för konkreta och författarna vill samtidigt inte överdriva den agita-
toriska delen av texten eller stöta sig med den del av mottagarna som hör till de besluts-
fattande organen. Författarna har formulerat flera argument så att de inte pekar ut en 
konkret motståndare, som t.ex. monopoliserande företag eller beslutsfattare. Flera 
meningar skrivs i infinitivform: ”Mjukvarupatent är att införa den starkes lag, och att 
skapa mer orättvisa än rättvisa.” Eller en handling utförs av något/någon abstrakt: ”De 
som påstår att direktivet”, ”direktivförslaget” gör eller är något, ”patentsystemet” 
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uttrycker eller demonstrerar, en viss artikel i lagförslaget ”river ner spärrar”. Texten 
målar därmed upp en bild av något hotfullt vilket planteras i läsarens medvetande 
medan författarna däremot är tydligare om vilka som står på den goda sidan: ”De 
talangfulla mjukvaruutvecklarna ... måste få en rättvis chans”. Genom omskrivningar av 
det här slaget kan författaren framhäva vissa drag och förringa andra, vilket ge r en slags 
dold argumentation som kan vara svår att upptäcka och värja sig emot (Johannesson 
1998, s.231). Texten verkar bara presentera odiskutabla fakta för läsaren att själv bilda 
sig en uppfattning om situationen, men genom hur avsändaren formulerat sig om vem 
som gör vad, kan detaljerna göra den egna saken mer fördelaktig och lättare att övertyga 
om (ibid., s.66). 
 
Ett hot mot alla 
Författarnas argument kring en hotbild görs till en angelägenhet för alla och vädjar till 
den starkaste affekten hos människor, dvs. oron inför den ovissa framtiden 
(Johannesson 1998, s.63). ”Mjukvarupatent är farliga för hela ekonomin, och speciellt 
för Europas ekonomi.” Argumentet motsäger även kommissionens påstående att direk-
tivet främst skulle förbättra Europas ekonomi. Genom att understryka det europeiska 
perspektivet stödjer dock författarna sig på läsarnas känslor för en gemensam ange-
lägenhet som medborgare i unionen: ”Det skulle sätta ett olyckligt exempel för den 
europeiska demokratin” och ”[d]et ligger i hela Europas intresse”. Ett sätt att engagera 
läsaren är genom en antites, som förenklar verkligheten och framställer en kamp som 
rör även läsarens liv och framtid, varför läsaren måste välja sida (dvs. det finns inget 
tredje alternativ) (Johannesson 1998, s.173f). Läsaren övertygas om vad som är det 
bästa valet och vilket som inte är det: ”Upphovsrätten är rättvis eftersom den är lika till-
gänglig för alla. Mjukvarupatent är att införa den starkes lag, och att skapa mer orättvisa 
än rättvisa.” Texten inleds ”vi uppmanar”, men det är först långt in i texten som av-
sändarna sedan hänvisar till sig själva som författare, som står bakom argumentationen. 
Författarna binder istället förslaget till läsaren: ”Låt oss blicka framåt, inte bakåt.” Där-
med uppmanas läsaren att välja sida. En text syftar ofta till att skapa en gemenskap med 
läsaren, ett ”vi”. Att etablera ett vi och dom erbjuder läsaren även en gemenskap mot ett 
gemensamt hot (Johannesson 1998, s.32).  
 
Inte ett OS-upprop 
Utifrån vilka författarna till texten är, var min förförståelse att texten även skulle av-
spegla ett starkt engagemang kring patent som hot mot Open Source. Jag läste självklart 
igenom texten redan vid urvalet och en av orsakerna att texten valdes var just dess 
kontrast till mina förväntningar. Författarna använder inte OS som stöd för sin argu-
mentering och utan kunskap om avsändaren skulle jag inte enbart genom texten förstå 
att de respresenterar tre av de mest framgångsrika OS-produkterna i Europa. En omed-
veten läsare skulle eventuellt kunna göra en annan tolkning utan denna förförståelse. 
Underförstått kan jag emellertid med förförståelsen om vilka författarna är koppla 
begrepp ur texten, som programmerare och mjukvaruutveckling, till OS. Till skillnad 
från kommissionens förslag finns i uppropet inte samma uppdelning av begreppen. ”För 
att säkerställa innovation och konkurrens på mjukvarumarknaden hoppas vi att den 
europeiska unionen tar vara på den här möjligheten att undanta mjukvara ... och därmed 
får en stor konkurrensfördel i informationsåldern”. Författarnas argument kopplar ”vi” 
till en ”mjukvarumarknad”, dvs. de gör sig själva (och implicit sina produkter) till en 
del av mjukvaruutvecklingen utan att texten uttalat argumenterar att önskemålet 
kommer från OS-rörelsen. Författarna kopplar även mjukvara till en ”uppfinnare”, dvs. 
individer och inte enbart företag eller en opersonlig mjukvaruindustri: ”dem som skriver 
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mjukvara.” Genom att både argumentera för att problemet rör ”hela ekonomin” och 
samtidigt enskilda mjukvaruförfattare bidrar författarna till att stödja argumentet att 
situationen berör ur ett bredare perspektiv. Formuleringarna kan vara ett sätt för 
författarna att bevisa att de inte talar utifrån ett snävt önskemål som går att spåra till OS-
rörelsens inställningar till patent. Om läsaren håller med om den idealistiska tanken om 
delad kunskap, allmänningar och en balanserad immaterialrätt, håller hon även lättare 
med författarna att frågan är viktig ur ett större perspektiv och inte bara för dem som 
utvecklar program, och övertygas lättare om att uppropet inte argumenterar om ett slag 
mellan hackers och multinationella dataföretag. 
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5.1.5 Patents4innovation 
På kampanjsiten patents4innovation.org har den ståndpunkt positiv till förslaget publi-
cerats, som jag valt att analysera. Textens titel är The European high tech industry 
strongly supports the draft directive on Computer-Implemented Inventions as proposed 
by the Council18. Den här texten fanns inte tillgänglig på svenska, varför jag blandar in 
engelska citat i analysens löpande text. 
 
I likhet med uppropet framstår den här texten vara riktad till flera mottagare. Dels är 
texten ett stöd till rådet och dess förslag, dels vill författarna övertyga andra om för-
slagets riktighet. Avsändarens argumentation går främst ut på att övertyga läsaren om 
vilka konsekvenserna blir om förslaget inte antas, dvs. att beröra läsarens känslor, hopp 
eller oro inför framtiden. Genom titeln på det här ställningstagandet vill författarna 
understryka att det är he la den europeiska ”high tech industry” som ”strongly supports” 
rådets förslag, dvs. författarnas ethos stärks genom att från början konstatera utifrån 
vilken position de framför sina påståenden. Texten avslutas med att redogöra vilka som 
egentligen står bakom texten, vilket ytterligare förstärker ethos. Beskrivningen inne-
fattar vad och hur mycket varje organisation representerar, i antal företag, syssel-
sättning och omsättning: “Major manufacturers”, “major multinational companies”, 
“employ over”, “represents more than”, “all over Europe”.  
 
Pathos 
I likhet med uppropet anspelar texten mycket på pathos, genom starka ord om konse-
kvenser. Genom att specifika ord alltid sätts i vissa sammanhang, kopplar författarna 
olika begrepp till något positivt respektive negativt genom hela texten, för att på så sätt 
övertyga läsaren om ett visst perspektivs riktighet (Johannesson 1998, s.91). Utan 
patentdirektivet framställs i texten en hotfull utveckling som kopplas till ord som: 
threat, elimination, severely damage, jobs at risk osv. Datorrelaterade uppfinningarna är 
en “force” som ”boost” forskning och precis som patent kopplas de till positivare och 
starkare begrepp. ”Europe need patents” för att behålla och ”strengthen” sin position 
och ”secure jobs”. Författarna skapar ett krismedvetande genom sin argumentation och 
talar till de starkaste känslorna, dvs. oron eller hoppet inför framtiden vi inte vet något 
om och fruktan för otrygghet som arbetslöshet (Johannesson 1998, s.63): ”Elimination 
of the patentability ... would severely damage European industry”, “Europe would 
become a haven for plagiarism”, “would lose considerable market share”, “the viability 
of European industry would be seriously affected”, “Europe risks losing thousands of 
jobs”. Att förvandla det abstrakta till något konkret och att röra känslor hos läsaren kan 
vara ett effektivt sätt att övertyga (Johannesson 1998, s.128). Patents4innovation gör 
detta genom att t.ex. förvandla det abstrakta förslaget eller patenträtten, vilket texten 
inte förklarar närmare, till konsekvenser som hög eller låg arbetslöshet. Samtidigt 
används abstrakta formuleringar som ”haven for plagiarism”, ”market share” och “the 
viability of European industry”. Begrepp som vi lärt oss respektera eller förkasta men 
som inte går att frammana konkret med sin inre syn. Att inte bli för konkret i texten kan 
också vara effektivt för författaren att nå sina mål (Johannesson 1998, s.58). 
 
Behålla en rättighet 
Texten inleds på liknande sätt som kommissionens, med att använda de datorrelaterade 
uppfinningarnas viktiga roll som argument för textens fortsatta resonemang: ”a very 
significant force behind innovation in Europe” och ger exempel på alla de sektorer av 
                                                 
18 Alla citat i analysen är hämtade från texten som finns tillgänglig via www.patents4innovation.org 
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industrin som denna typ av uppfinningar involveras i. Men de ”will continue”, dvs. att 
stärka produktion och sysselsättning, ”as long as they can adequately be protected by 
patents”. Återigen frammanar läsaren en hotfull bild om framtiden, där den enda 
lösningen är att driva igenom det patentdirektiv som avsändarna förespråkar. Genom att 
prisa något (som patent) påminns och övertygas läsaren även om vad som kan gå 
förlorat (Johannesson 1998, s.108). Resonemanget utgår även ifrån att Europas mjuk-
varumarknad är framstående tack vare ett redan befintligt patentskydd och författarna 
argumenterar utifrån ett perspektiv där patent redan används och att den politiska situa-
tionen handlar om att förbjuda patentering eller inte. Det står i kontrast till de andra 
texterna, som argumenterar utifrån om patenteringen ska tillåtas eller ej. Författarna vill 
övertyga läsaren om att acceptera den enda lösningen på det aktuella problemet och om 
den absoluta nödvändigheten i ett agerande, genom att visa vad som kan gå förlorat 
(Johannesson 1998, s.87). Lessig pekar på att i debatten om immaterialrätten framgår 
oftast bara valet mellan antingen eller, dvs. antingen fullständigt skydd eller absolut 
inget alls. Genom att argumentera som patents4innovation, att valet är enkelt och konse-
kvenserna svåra, gör det även enkelt att övertala om det fullständiga skyddets nöd-
vändighet. Lessig menar att valet dock inte står mellan antingen eller, utan att det 
handlar om balans (Lessig 2002, s.xvi). 
 
En bra lösning eller parlamentets lösning 
Författarna argumenterar utifrån en uppställning av rådets förslag kontra parlamentets 
och övertygar läsaren om vilket förslag som bör väljas: ”On the other hand, some of the 
amendments proposed by the European Parliament ... would eliminate most patents on 
computer- implemented inventions” och “A directive along these lines would seriously 
threaten”. Som läsare övertygas jag om att parlamentet leder oss in på en destruktiv 
linje. Återigen använder författarna tekniken att koppla det som läsaren ska uppfatta 
som negativt med vissa ord (eliminate, threaten) för att förstärka en känslomässigt 
negativ inställning hos läsaren gentemot parlamentets förslag. Att välja parlamentets 
väg innebär att ”[t]housand of jobs ... would be at risk”. Rådets förslag kopplas istället 
till goda framtidsutsikter: “help ... to fulfil ... and is the best way forward for Europe 
because”: författarna punktar sedan upp nio olika argument för att understödja detta på-
stående. I varje punkts titel stöds påståendet genom att ”it secures, stimulates, prevent” 
osv. Varje argument beskriver olika hotbilder som underförstått innebär att välja mellan 
parlamentet eller rådets lösning. Författarnas argumentation övertygar även läsaren om 
vilket som är den bästa lösningen. Bl.a. argumenterar författarna i likhet med 
kommissionen att patent stärker Europa internationellt (mot USA): ”Severely weakened 
patent laws would isolate Europe from the rest of the world” medan “[t]he political 
agreement, on the other hand, supports Europe’s position”. 
 
Uppfinningar ska inte diskrimineras 
Ett annat argument som författarna använder, i likhet med kommissionen, är att upp-
finningar som uppfyller alla krav inte ska diskrimineras från patenterbarhet: ”There is 
no valid reason to exclude technical inventions from patentability.” Argumentet stöds 
genom att författarna ger olika internationella avtal som exempel, bl. a TRIPS, för att 
visa vad EU måste leva upp till. “TRIPS does not allow for discriminating … and does 
not allow the exclusion”. Som läsare förstår jag utan att det sägs manifest vilket av de 
två förslagen som diskriminerar och därmed strider mot TRIPs-avtalet. Även om patent, 
som Mansfield påpekat, har en avgörande effekt för vissa industrier och uppfinnings-
typer, innebär det inte att reglering är gynnsamt för alla områden. Även om viss 
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reglering är bra är inte ännu mer reglering därmed bättre eller måste genomföras bara 
för att det är möjligt (Lessig 2004, s.188). 
 
Tillbakavisar motargument 
Författarna visar medvetenhet om olika motargument som finns i debatten kring direk-
tivet och istället för att ignorera dem bemöter författarna kritiken och vänder den till sin 
egen argumentations fördel, genom att hävda att motargumenten inte står i motsats till 
att genomföra rådets förslag. I en mycket kortfattad punkt, vilket visar hur enkelt för-
hållandet är, avklarar författarna det främsta motargumentet: ”It prevents patent on pure 
software.” Genom att visa skillnaden i ”technical contribution” mellan mjukvara i sig 
och datorrelaterade uppfinningar, argumenterar patents4innovation att mjukvaror i 
rådets förslag ”hence is excluded”. Även ”It does not allow for ‘trivial’ patents” 
konstateras kortfattat utan resonemang eller stödargument. Inte heller OS är ett problem 
för författarna, utan förslaget, dvs. patent ”allows for co-existence” med ”open source 
software”. Här stöds argumentet med att faktorerna redan ”have co-existed for many 
years without problems”. Författarna argumenterar dock inte utifrån en position som 
nedvärderar OS som fenomen utan OS ”is also increasingly in our industry”. Istället för 
att beskriva OS som motståndaren tar författarna företeelsen till sitt eget stöd. Argu-
mentet visar även att författarna är medvetna om att deras läsare kan komma från 
väldigt olika grupper och att de vill övertyga fler än de redan troende.  
 
Delad kunskap 
I motsats till vad jag förväntade mig av den här texten har avsändaren formulerat sig 
explicit kring begreppet informationstillgångar. Författarna argumenterar att deras 
förslag till handling ”stimulates knowledge-sharing”. Avsändaren argumenterar kring 
informationstillgång som en viktig faktor för innovation, men genom stödargumentet att 
det sker genom patent. I likhet med kommissionen argumenteras att patent, genom 
registreringsförfarandet, ger ökad delad kunskap vilket också ”accelerate innovation”. 
”Without patent ... companies would not disclose their ... inventions.” Lessig påpekar 
dock att mjukvaruutvecklare inte behöver avslöja källkoden för att få patent, vilket kan 
tolkas som att uppfinnaren inte behöver avslöja hur uppfinningen verkar och därmed 
inte tillför någon egentlig kunskap i utbyte mot patent (Lessig 2002, s.213). 
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5.1.6 IDABC 
IDABC:s text är på engelska, varför även denna del av analysen innehåller citat som 
inte översatts till svenska. Analysen är gjord på två olika sidor från IDABC:s webbplats: 
What is Open Source Software och The Many Aspects of Open Source19. Eftersom 
sidhänvisningar är omöjliga att uppge och referenserna är otympligt långa, skriver jag 
inte ut någotdera i analystexten. Om inget annat anges är citaten emellertid hämtade från 
någon av nämnda texter. 
 
Kommissionens program IDABC använder ett annat språk än t.ex. kommissionen i sitt 
direktivförslag, för att beskriva företeelsen OS, dess utvecklare och marknad. IDABC 
gör OS till något positivt, enkelt och inte så främmande från andra mjukvaruprodukter: 
”plain software, just like you know already”. Genomgående i texten förstår jag som 
läsare att argumenten för öppen programvara är tänkta att jämföras mot proprietära 
produkter20, varav resultatet blir att ÖP framstår som ett fullt jämförbart eller bättre 
alternativ. Samtidigt förblir OS-produkterna anonyma likaväl som de proprietära alter-
nativen, dvs. texterna pekar inte ut ett visst märke eller en viss motståndare till ÖP. 
Genom argumenten framställs ÖP istället som en del av marknaden och samhället och 
inte enbart Linux skapat av hackers eller ”anhängare”.  
 
Helhetsperspektiv 
I sina beskrivningar argumenterar IDABC utifrån ett helhetsperspektiv. I kommission-
ens text framställs OS utifrån kommissionens valda, ekonomiska perspektiv, där 
kommissionen inte heller anser att OS-utvecklare passar in. IDABC ger en komplexare 
bild av OS genom att studera företeelsen utifrån flera avseenden: "The Many Aspects of 
Open Source” (rubrik), vilket är aspekter som argumenterar för “reasons for choosing 
OSS”. IDABC har delat in aspekterna i olika underrubriker: political, economical, 
social, technical, legal aspects. Som läsare övertygas jag genom den här indelningen om 
att OS innebär väldigt mycket. Bl.a. argumenterar IDABC under “Political Aspects” att 
OS står för “[f]reedom and equality” eftersom “OSS allows everyone” - att använda och 
bearbeta mjukvara oavsett en persons status eller resurser, dvs. “levels the playing field  
... everyone is granted the same rights as the original author”. Argumentationen avspeg-
lar ett demokratiskt påstående om att fler får tillgång till mjukvaror genom OS. Under 
“Economical Aspects” framhålls vikten av ÖP, “especially for public organisations 
wishing to spend their tax payer’s money as wisely as possible.” Texten talar till 
läsarens pathos, där läsaren undermedvetet kan jämföra hur skattebetalarnas pengar i 
onödan går till proprietära produkter. Under rubriken “Market health” argumenterar 
texten också mot proprietära produkters ”vendor lock- in”, dvs. att konsumenter görs 
beroende av viss mjukvara, höjda priser och påtvingade uppgraderingar medan ”OSS 
limits the lock- in possibilities”. Till skillnad från flera av de övriga texterna finns här en 
betoning av konsumentintressena, vilket stöds av att användare ”become more and more 
dependent on IT as a whole”. IDABC argumenterar att ÖP är bättre än stängda 
programvaror vilket ”is a big advantage for users”. 
 
”Anhängare” eller mjukvaruutvecklare? 
IDABC argumenterar även för rörelsen kring OS på ett annat sätt än EU:s beslutsfatt-
ande organ. Här framstår en mer differentierad grupp som “motivate millions of people 
around the world with very different backgrounds to create, use or … stimulate the 
                                                 
19 http://europa.eu.int:80/idabc/en/document/1745 respektive 
http://europa.eu.int:80/idabc/en/document/1744 
20 För en förklaring till proprietära produkter se kapitel 2.2.5 
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usage of OSS” och som “stimulate the participation of lots of different people and 
companies to its development and use.” IDABC framställer inte heller OS-förespråkare 
lika otydligt som kommissionen: ”OSS is actively developed ... by a huge amount of 
programmers.” Argumentet visar att ÖP utvecklas av programmerare, inte ”anhängare” 
eller s.k. hackers. I förhållandet till marknaden tillerkänner IDABC OS som “a develop-
ment process that outpaces that of many competitors”,   “OSS products ... have become 
important market players” och ”[m]any IT-experts claim ... OSS more innovative than 
closed software”. 
 
Fri information 
IDABC:s argumentation kopplar samman OS och utveckling, utifrån stödargument att 
öppenheten i ÖP stimulerar inlärningsprocesser och innovation. ”Any society is 
standing on the shoulders of previous generations” och “It’s any government’s task to 
motivate and stimulate progress.” Slutledningen av påståendena är att “OSS can be 
treated as a heritage of previous generations … [n]ew generations of people can freely 
build upon that knowledge to create new and innovative solutions”. IDABC argumen-
terar för det positiva med öppenheten i ÖP genom att jämföra med proprietära alternativ 
som ”limits your ability to use or copy the software”. För avsändaren är möjligheten att 
kopiera mjukvara något positivt och en rättighet: OS-licenser ”gives you those rights” 
och “a whole range of new possibilities.” OS-allmänningarna, dvs. den öppna källkoden 
är en tillgång enligt IDABC:s argument: ”easier to study and understand its workings”, 
och författarna jämför med en bil där du har möjligheten att öppna motorhuven för att 
lära dig hur bilen fungerar och även ändra det som inte fungerar. IDABC argumenterar 
även för de sociala funktionerna i OS, för t.ex. undervisning: ”it is easy to study its 
internal workings”, vilket framställs som en möjlighet. IDABC stödjer sin positiva 
inställning till öppenhet med ord som “team work” och att OS “stimulate people…to 
discuss and codevelop”. IDABC stödjer vidare sin argumentation med att detta även är 
av vikt för en stor del av samhället: “This holds for employees of large organisations as 
well as for individuals who just happen to like programming”  
 
Bemöter motargument 
IDABC visar medvetenhet om att det finns kritik mot Open Source, både produkterna 
och arbetssättet. Avsändarna tar upp flera motargument och försvarar, bl.a. att proprie-
tära utvecklare anklagar OS för att vara motståndare till immateriell egendom och 
skydd. IDABC argumenterar för att även ÖP är omgärdat av regler och skydd, dvs. att 
“[j]ust as with closed software licenses” finns licenser som användare har skyldighet att 
“legally respect”. IDABC stödjer sig även på att OS-licenserna är ”firmly based on 
copyright law”, dvs. kopplar OS direkt till en av immaterialrätterna. “This means that 
without copyright law, there would be no OSS.” Argumentet bekräftar att OS är 
beroende av, inte motståndare till, immaterialrättigheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

5.2 Diskussion och slutsatser 
 
I den här delen av analysen har jag jämfört de olika texterna och drar slutsatser utifrån 
min frågeställning och den teori jag valt. Slutsatserna diskuteras även i samband med 
den liknande forskning som finns på området, vilket presenterades i kapitel 2.  
 
Av de dokument jag analyserat, har jag funnit att argumentationerna har både gemen-
samma mönster och flera skiljelinjer. Användningen av olika begrepp ges olika inne-
börd av aktörerna och även hur avsändarna refererar till andra källor eller varandra har 
sett varierande ut. Även om några av texterna varit mer känslomässigt laddade, medan 
andra försökt vädja till läsarens logos, har alla författare medvetet eller omedvetet an-
vänt retoriska knep i sina argumentationer för att övertyga mottagaren. I kommissionens 
text är mottagaren en enhetlig grupp som förväntas ha samma perspektiv på immateriell 
egendom och skydd, medan de texter som engagerat sig för och emot förslaget visar en 
medvetenhet om att alla inte har samma åsikter om att patent är den enda eller rätta 
lösningen på situationen. 
 
Spinello och Tavani beskriver hur striden om hur immaterialrätten ska formuleras utgår 
från två läger, där det ena förespråkar en förstärkning av rätten att exkludera andra från 
användning, och ett där all immateriell egendom ses som allmän egendom21. I min 
analys framträder tendenser från bägge sidor genom den konflikt som uppstått kring 
direktivförslaget, och de olika perspektiven på immateriell egendom och skydd har varit 
möjliga att urskilja. 
 
Utgångspunkter och helhetsperspektiv 
Alla texterna argumenterar från olika perspektiv och utgångspunkter, vilket jag valt att 
tolka som att avsändarna har en varierande grad av helhetsperspektiv på situationen. 
 
Även om kommissionens förslag ger intrycket att tala främst till läsarens logos är det 
ingen neutral text, utan argumentationen utgår från underförstådda självklarheter som 
läsaren antas acceptera, som att uppfinningar inte ska diskrimineras från skydd om de 
uppfyller alla kriterier. Läsaren förväntas inte anse att reglering kan överdrivas eller att 
all egendom inte är till störst nytta som privat egendom. Kommissionen argumenterar 
utifrån ett perspektiv på immateriellt skydd som en självkla r lösning på den nuvarande 
situationen. Det är emellertid inte ett naturligt förlopp utan ett ställningstagande som 
kommissionen valt, samtidigt som den underlåter att diskutera andra aspekter och kon-
sekvenser för samhället. Kommissionens utgångspunkt förmodar att läsaren delar detta 
synsätt eftersom väldigt få motargument är bemötta i texten eller bemöts på ett otydligt 
sätt eller som av liten vikt för beslutet. Därmed brister även kommissionens argument 
att förslaget är ett enkelt harmoniseringsinitiativ, om texten tolkas som ett ensidigt ställ-
ningstagande med bara hänsyn till vissa ekonomiska konsekvenser. Kommissionen 
stödjer sitt initiativ på att det uppfyller kraven från ekonomiskt starka aktörer istället för 
att stödja sig på ett resonemang om att den vägt in flera för- och nackdelar utifrån ett 
större perspektiv. Kommissionens argument om gynnsamheten för de mindre företagen 
blir också tveksam när texten som helhet ger sken av att skydda redan etablerade företag 
mot nytänkande konkurrens.  
 

                                                 
21 Se kapitel 2.1.1 
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Enligt sociala och ekonomiska kommittén (EESK) har ekonomiska intressen kommit 
före andra i kommissionens förslag, och ett snävt perspektiv före en helhetsbild där 
även konsumenter, användare och uppfinnare finns med. Kommissionens argumentation 
visar att bara företagsintressen har behov av skydd, inte allmänningarna eller samhällets 
övriga intressen. Kommissionen argumenterar för patenträttens positiva inverkan på 
innovation genom stöd i begrepp som marknad, ekonomi och ökade investeringar. 
Begrepp som användare eller informationstillgång används inte manifest eller framgår 
implicit, vilket gör att en kanske tänkt helhetsbeskrivning av mjukvarubranschen fram-
står som snäv i kommissionens text. Enligt EESK har kommissionen ”huvudsakligen 
tagit fasta på den ståndpunkt som hävdas av ett dussintal storföretag ... till förmån för 
patent” (Europeiska unionens officiella tidning, s.158).  
 
Av EESK:s argumentation framgår att konsekvenserna av kommissionens förslag är 
mycket allvarligare än ur kommissionens (förenklade) perspektiv. I likhet med min tolk-
ning av kommissionens text, ifrågasätter EESK kommissionens motiv. Bl.a. menar 
EESK att förslaget inte är en enkel harmonisering, att det patenterbara området utvidgas 
samt att förslaget är styrt utifrån starka branschintressen. EESK efterfrågar en större hel-
hetssyn i beslutsprocessen och understryker framförallt att konsumentintressena inte får 
förbises. EESK angriper flera av kommissionens påståenden, som att förslaget är gynn-
samt för de mindre företagen eller att det inte skulle leda till patent på mjukvaror.  
 
Kommissionens egentliga motiv med förslaget framträder genom dess argumentation, 
där kommissionen främst strävar efter att gynna en redan etablerad, men inte så innova-
tiv mjukvarubransch. De negativa konsekvenserna  för andra aktörer eller för den all-
männa egendomen diskuteras inte. I jämförelse med kommissionen framgår av parla-
mentets argumentation, att det tagit ett något större helhetsperspektiv som utgångs-
punkt. Parlamentet uttrycker fler funderingar och aspekter kring konsekvenser och 
risker än kommissionen och visar medvetenhet om att immaterialrätten handlar om mer 
än bara ekonomiska incitament och att syftet med patent är att gynna både innovativa 
uppfinnare och samhället som helhet, däribland tillgången till kunskap.  
 
Parlamentet för en argumentation som saknas i kommissionens text och även det sätt 
som parlamentet förhåller sig till OS och mjukvarubranschen ger andra nyanser, även 
om båda organen i grunden kan anses överens. Parlamentet visar även på ett generellt 
större helhetsperspektiv, som att mjukvaruutveckling är en form av kreativitet som kan 
ske både av enskilda och av multinationella företag, i både kommersiellt och icke-
kommersiellt syfte.  
 
Av de aktörer som ställt sig negativa till kommissionens förslag framgår att mer än bara 
ekonomiska intressen är inblandade och att förslaget berör flera delar av samhället. Lag-
stiftning innebär alltid kompromisser mellan olika aspekter och intressen, vilket jag 
saknar en större diskussion om, framförallt hos kommissionen. Nosoftwarepatents 
formulerar sig som om författarna tagit detta helhetsperspektiv. De visar genomgående 
att de vill argumentera mot direktivförslaget utifrån ett helhetsperspektiv och inte uti-
från specifika önskemål från OS-rörelsen. Avsändarna gör sig själva och ÖP till en 
naturlig del av mjukvarumarknaden, samtidigt som de talar för hela branschen. De argu-
menterar att frågan är ett problem för stora delar av samhället och målar upp en hotbild 
som rör allas liv och framtid, och i likhet med förespråkarna av förslaget visar för-
fattarna på vad som kan gå förlorat. Även IDABC visar ett helhetsperspektiv både på 
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mjukvarumarknaden och OS, jämfört med kommissionens ekonomiskt inriktade 
perspektiv där OS inte anses passa in. 
 
Balanserad lagstiftning 
Jag anser att kommissionen inte haft det större helhetsperspektiv som de teoretiker jag 
utgått ifrån efterfrågar i all lagstiftning. Ekonomiskt perspektiv innebär för mig att 
kommissionen låtit investeringsintressen och krav från utvalda aktörer utgöra riktlinjen 
vid beslutet, istället för att se till samhället som helhet och att fler intressen eller konse-
kvenser finns inblandade. Både EESK och Nosoftwarepatents.org argumenterar för att 
det finns fler aspekter som berörs och borde vägas in, men som de saknar i 
kommissionens förslag.  
 
Eva Hemmungs-Wirtén diskuterar sambandet mellan samhälle och juridik och hur  
immateriell egendom utgör vår tids industritillgångar. Av min analys framgår att även 
EU uppmärksammat immaterialrättens ekonomiska betydelse, genom att kommissionen 
främst lyssnat till etablerade företags krav, samtidigt som den förminskar andras åsikter 
och intressen som betydelselösa för hur beslutet ska tas. I likhet med Spinello och 
Tavanis konstaterande, framstår immaterialrätten inte längre som ett sätt för samhället 
att stimulera kreativitet utan som ett medel för några få att kontrollera produktionen22. 
 
Både Boyle och Lessig pekar på vikten av att alla beslut kring immaterialrätt utgå r från 
en balans mellan privata och allmänhetens intressen. Beslutsfattare bör väga upp-
finnarens behov av skydd och incitament, mot värdet av ett fritt informationsflöde 
(Boyle 1996, s.41). Båda behoven främjar en ökad innovation och Lessig pekar på att en 
del resurser har mest värde som fria framför kontrollerade och privatägda (2002, s.14). 
Det är därför upp till beslutsfattarna att se till att lagarna förblir balanserade, genom 
värderande val utifrån flera perspektiv, varav ekonomiska förtjänster bara utgör ett 
intresse (Lessig 1999, s.107).  Kommissionen tolkar jag emellertid som att ensidigt 
basera sitt förslag på kraven från ett näringsliv med ”ekonomisk tyngd”, medan att 
tillgodose kraven från t.ex. OS-sympatisörer inte skulle innebära någon vinst för sam-
hället enligt kommissionen.  
 
Lessig är inte emot affärsverksamhet eller handel, utan mot ett alltför obegränsat antag-
ande att vad som är bra för näringslivet också är bra för samhället som helhet och att de 
förtjänster som industrin efterfrågar måste tillfredsställas oavsett eventuella konsekven-
ser på andra områden. Staten har alltid en valmöjlighet om hur samhället ska ordnas och 
vilka värderingar som ska ges företräde (Lessig 1999, s.59). Jag är medveten om att EU 
är en union som verkar för att skapa en fri marknad där hinder för rörligheten ska 
minskas, varför frågan om patent naturligt hamnar inom ett ekonomiskt och handels-
relaterat fokus. Analysen av parlamentets förslag (och även övriga texter) visar emeller-
tid att även andra faktorer har kunnat behandlas som viktiga inom unionen.  Parlamentet 
uttrycker fler aspekter än kommissionen och har vägt in fler risker. Det ser även på 
mjukvaruutveckling som ett både kommersiell och icke-kommersiellt kreativt skapande, 
som inte bör hindras av intressena hos starka marknadskrafter. Lessig ser inga problem 
med marknad, ekonomi och vinstintressen, men ett problem när dessa aspekter tillåts 
styra all kreativitet och innovation. Lagen bör enligt Lessig reglera vissa områden, men 
bara där reglering gör nytta (2004, s.306).  
 

                                                 
22 Se kapitel 2.1.1. 
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Olika valmöjligheter 
Alla texterna argumenterar för riktigheten i ett visst val av handling när det gäller den 
aktuella situationen, ett val mellan en god framtidsutveckling eller dåliga konsekvenser. 
Ingen text erbjuder ett tredje alternativ, varför varje texts argumentation övertygar 
läsaren om det egna förslagets riktighet. Alla avsändare använder antitesen som retorik 
för att övertala om valet av handling, där flera av aktörerna målar upp en hotbild där jag 
som läsare måste välja mellan ett patentskydd eller inget skydd alls. 
 
EU:s beslutsfattande organ argumenterar för att direktivförslaget är den enda utvägen. 
Enligt kommissionens argument måste vi välja mellan rättsosäkerhet eller en harmo-
nisering som innebär en anpassning till EPO:s praxis. Parlamentet menar att vi inte har 
något annat va l än att genomföra ett direktiv, annars hotar en osäker framtid, även om 
parlamentet visar en större oro än kommissionen inför riskerna med patent. Enligt 
patents4innovation står valet mellan parlamentets och rådets förslag, vilket innebär att ta 
bort en rättighet som redan finns eller att behålla den och därmed behålla en välmående 
mjukvarumarknad. För alla tre aktörer utgör patent lösningen på ett problem och ett 
skydd mot ett framtida hot och valet står mellan kontroll eller total anarki. Enligt Lessig 
ser diskussionerna kring immaterialrätt ofta ut så här, att vi måste välja mellan perfekt 
kontroll eller ingen kontroll alls, och det formuleras som enkla val som att respektera 
andras egendom (Lessig 2004, s.276). Lessig pekar emellertid på att valet inte behöver 
vara antingen skydd eller inget skydd alls, utan att lagstiftning innebär att balansera 
flera olika intressen och motivera ett starkare skydd, istället för att införa det bara för att 
det är möjligt (ibid., s.10). Flera argument i texterna står också i kontrast till antitesen 
att vi bara har att välja mellan stärkt skydd (patent) eller inget skydd alls 
(rättsosäkerhet). Både Nosoftwarepatents.org och EESK menar att det finns andra alter-
nativ än patentskyddet för att skydda datorrelaterade uppfinningar.  
 
Genom att studera samtliga texter och jämföra deras antiteser framkommer att inga är 
direkt hållbara, eftersom valet inte tydligt står mellan bara två världar. Även inom parla-
mentet framförs argumentet att det finns fler skyddsalternativ. De avsändare som argu-
menterar för alternativa skydd visar sig också mer positivt inställda än kommissionen 
till upphovsrätten som ett fullvärdigt skydd för mjukvaror. Både EESK, parlamentet och 
Nosoftwarepatents.org ser många fördelar med upphovsrätten och enligt EESK finns 
inga bevis för att patent skulle skydda programvaror bättre: ”Faktum är att sektorns 
ekonomiska utveckling hittills kunnat ske inom ramen för upphovsrätten ... och att 
denna regim inte varit något hinder för investeringar” (Europeiska unionens officiella 
tidning, s.158). Parlamentet argumenterar även att beslutet om skyddsnivån 
(upphovsrätt, patent eller både och) inte är lika enkelt som den kompletterande lagstift-
ning kommissionen hävdar. 
 
Utifrån teorier kring immaterialrätt framkommer att det finns flera alternativa vägar att 
välja och att patent inte är den enda eller bästa lösningen för alla områden eller upp-
finningstyper. Heald påpekar att stark immaterialrätt inte heller är det enda som skapar 
incitament och att olika branscher lägger olika stor vikt vid olika typer av skydd. Flera 
kritiker av immaterialrätten diskuterar även att en minskning av immaterialrätten skulle 
leda till en bättre och mer varierad produktion, t.ex. för mjukvaror23. 
 
 

                                                 
23 Se kapitel 2.2.6 
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Alla vill de små företagens bästa 
Både parlamentet och kommissionen argumenterar att förslagen gynnar framförallt de 
mindre företagen, samtidigt som texterna som helhet vänder sig till en annan mottagar-
grupp. Båda organen påstår att mindre företag oftast är mer innovativa än större, sam-
tidigt som mindre företag patenterar i mindre grad. Patent påstås samtidigt främja ut-
vecklingen och innovationsviljan, framförallt hos mindre företag. Men enligt det första 
påståendet behöver mindre företag inte uppmuntras med patent, utan är istället de som 
hotas mest av dem enligt kritiker.  
 
Mansfield tillbakavisar påståendet att de mindre företagen är mest intresserade eller 
gynnade av patentskyddet. Både kommission och parlamentet stöder emellertid en stor 
del av sin argumentation på att det är främst de mindre företagen som varit i fokus för 
beslutsfattandet. Att använda de mindre företagen som argument för patentförslaget är 
inte heller hållbart i jämförelse med både Boyle och Lessigs resonemang. Lessig pekar 
på hur patent på kort sikt kan vara till nytta för mindre företag, medan det på längre sikt 
och sammanhopade mest gynnar större företag. Ju mer genomgripande patenteringen 
blir, desto mer dominerar de långsiktiga effekterna av företags stora patentportföljer. 
Patent är ett effektivt sätt att skydda sig mot och hindra konkurrenter att etablera sig på 
marknaden, vilket oftast gynnar större företag på de mindres bekostnad (Lessig 2002, 
s.323). Även Boyle visar på hur ökad kontroll och skyddet av kunskaper främst gynnar 
stora företag, medan det enligt kommissionen främst är de mindre företagen som för-
bättrar sin position på marknaden genom en bättre patentlagstiftning. Boyle anser att 
bättre tillgång till det som redan gjorts istället ökar möjligheterna för en bättre utveck-
ling (1996, s.124). Alltför många patent hos stora företag utgör ett hinder för nyetable-
ring, då många verktyg redan skyddas (ibid., s.178). Kommissionen och parlamentet är 
medvetna om att mindre företag oftare är mer innovativa än större samtidigt som de 
patenterar i mindre utsträckning. Mindre företag behöver därmed inte patent som 
motivation, utan är enligt både Boyle och Lessig de som mest hotas av patentskyddet. 
Om etablerade företag är mindre innovativa och samtidigt kan stänga ute konkurrenter 
genom patent, blir marknaden som helhet mindre nyskapande (Lessig 2002, s.140).  
 
Patent som incitament 
Lessig påpekar att meningen med immaterialrätten är att skapa incitament för att saker 
ska produceras och spridas, vilket åstadkoms genom att tilldela skaparen en exklusiv 
rättighet att kontrollera sitt verk (2004, s.296).  
 
Kommissionen utgår i sin argumentation från att mjukvaruutvecklingen varit stark, 
vilket bara kan bevaras och förbättras genom patentdirektivet. Samtidigt påstår 
kommissionen att marknaden ”mognat”, vilket jag anser visar det egentliga motivet med 
kommissionens förslag, dvs. att skydda redan etablerade företags inkomster. Trots en 
mogen marknad menar kommissionen att patentskyddet ger tillväxt och utveckling. 
Men istället för ökad innovation visar kommissionens argumentation att det är den eko-
nomiska vinsten som ska gynnas, inte utveckling generellt. Att bl.a. parlamentet argu-
menterar att kommissionens förslag inte har tillräckligt tydliga krav på uppfinnings-
rikedom, kan tolkas som att kommissionens förslag inte är tänkt att i första hand gynna 
nytänkande och kreativitet, utan att skydda de företag som inte står för den största krea-
tiviteten inom branschen.  
 
Om alltmer kunskap patenteras minskar det allmängods som enligt Boyle fungerar som 
inspiration för skapare. Enligt Boyle är immaterialrätten inte befogad om den inte 
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skapar de tänkta incitament för att uppfinna nytt utan tvärtom saktar ner utvecklingen 
(1996, s.119). Även Lessig påpekar att tanken med immaterialrätten är att gynna ut-
vecklingen, inte sakta ner den (1999, s.135). Lessig påpekar att ägandet av idéer idag 
främst gynnar redan etablerade företag och att en förstärkt lag innebär ett tungt hinder 
mot nyskapande, dvs. marknaden blir främst för de redan starka (2004, s.166). Av 
kommissionens sätt att argumentera för sitt eget förslag framstår patent inte främst som 
ett medel för att främja innovation, utan för att säkra etablerade företags inkomster. 
Genom kommissionens ensidiga val av vilka den lyssnat på, anser jag att det egentliga 
motivet med förslaget inte är att skapa incitament utan att skydda en redan välmående 
bransch från konkurrens genom att förhindra andra tillgång till viss kunskap eller nöd-
vändiga verktyg (Lessig 2004, s.19)  
 
Perfekt kontroll 
Lessigs studier av hur immaterialrätten förändras visar hur perfekt kontroll eftersträvas, 
medan han ser fler fördelar i att räckvidden för rättigheterna istället begränsas. Det 
skulle vara av störst nytta för alla innovatörer, att både garanteras skydd men även 
garanteras att kunna använda och inspireras av delade kunskaper och att bygga vidare 
på andras verk (Lessig 2004, s.xiv). Kommissionen vill komplettera upphovsrätten för 
att öka kontrollen över datorrelaterade uppfinningar och stödjer sig på att alla upp-
finnare har rätt till ett bra skydd. EESK menar dock att programvaror har egenskaper 
olämpliga för patenterbarhet. Att eftersträva patenterbarhet på alla uppfinningsområden 
som uppfyller kriterierna visar en omedvetenhet om att kunskapstillgångar eller allmän 
egendom har ett värde i sig. Lessig understryker att det finns industrier där patent gör 
främst nytta, men att man kan tro på immaterialrätt utan att tro att allt ska kunna paten-
teras (2002, s.xvii). Lessig pekar på en rådande syn på mjukvara där företag inte skulle 
skapa någonting utan en perfekt kontroll över sina produkter. Samtidigt är total kontroll 
mer undantag än regel på en fri marknad och en stor del av produktionen sker utan 
några garantier om statligt skydd (ibid., s.70). Lessig menar inte att mjukvara ska vara 
helt fri eller att innovation skulle vara helt oskyddat. Däremot motsätter han sig att bara 
för att viss kontroll är bra är inte mer kontroll därmed bättre (ibid., s.72). Enligt parla-
mentets argument finns risker med patent, att de skyddar för mycket, vilket visar ett för-
hållningssätt att för mycket eller perfekt kontroll inte alltid är önskvärt av immateriella 
egendomar.  
 
Diskriminerade uppfinnare  
Kommissionens lagförslag innehåller en artikel som påpekar EU:s bidning till TRIPs-
avtalet. I likhet med kommissionen argumenterar även Patents4innovation utifrån 
avtalet, att uppfinningar som uppfyller alla kriterier inte ska diskrimineras från patent-
skydd. Även om parlamentet strukit den här punkten i sitt förslag, argumenterar även 
den mot att uppfinnare diskrimineras. Alla instanserna argumenterar utifrån ett norma-
tivt rättfärdigande av egendomsskydd och det framställs som självklart att vissa idéer 
eller kunskaper bör delas upp i privat egendom om det är möjligt, oavsett om en viss typ 
av kunskaper skulle ha ett större värde som allmän egendom. I synen på perfekt kontroll 
ses patent som en naturlig rättighet och att allt som kan betraktas som egendom ska 
skyddas (Lessig 2002, s.95). Patentskyddet kan dock få olika konsekvenser för olika 
sorters uppfinningar och branscher. Lessig påpekar att patent inte bör ges oavsett om det 
uppfyller kraven, om skyddet inte gör samhället som helhet någon nytta (ibid., s.115). 
EESK uttrycker även flera orsaker varför just mjukvaror är olämpliga för patentskydd. 
Som både parlamentet och Nosoftwarepatents.org påpekar, finns även andra skydds-
alternativ. Utökat skydd bör enligt Lessig berättigas bättre av dom som efterfrågar det 
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och inte genom argument att skydd bör ges om det är möjligt. Även om patent sporrar 
innovation för vissa områden är det också tydligt att för andra områden gör patent mer 
skada än nytta för innovationsprocessen (ibid., s.209). Varje del av immaterialrätten 
måste bevisa sitt värde innan en exklusiv rättighet beviljas, dvs. bevisa att det kommer 
att göra nytta för hela samhället och inte enbart för rättighetsinnehavaren (ibid., s.250). 
 
Både kommissionen och parlamentet förespråkar att inga uppfinningar ska diskrimi-
neras från patentskyddet, samtidigt som studier inte visar att det är nödvändigt inom alla 
branscher. Patent kan vara avgörande för vissa branscher, men enligt Mansfield är varia-
tionen stor mellan vilken vikt olika marknader lägger vid patent för att våga introducera 
nya produkter. Istället utnyttjas andra fördelar med skyddet, som att utesluta konkurren-
ter från att utnyttja den egna kunskapen. Riskerna blir då störst för mindre företag på en 
marknad där stora företag med bättre resurser, genom patent försämrar andras möjlig-
heter att utveckla vidare på befintlig teknologi 24.  
 
Patent och produktion 
Alla texter hänvisar på något sätt till att beslutet bör grundas på befintliga eller behöv-
liga studier av patenträttens effekter. Medan kommissionen och parlamentet tar stöd i 
studier som visar ett samband mellan patent och produktivitet, argumenterar EESK och 
Nosoftwarepatents.org att direktivförslaget grundats på bristande underlag eller att det 
saknas vetenskapliga bevis för ett positivt samband mellan patent och utveckling. Boyle 
har i sin kartläggning av immaterialrättsliga studier kommit fram till att ingen lyckats 
bevisa ifall stärkt immaterialrätt även ökar produktionen av information (1996, s.41). 
Lagstiftning vilar enligt Boyle på antaganden om att innovation behöver motiveras 
genom rättskydd, medan den empiri som finns inte stödjer teorin om att dagens skydds-
nivå är nödvändig för att främja utvecklingen (ibid., s.43). Även Lessig har kommit 
fram till att det inte finns någon garanti för att starkare immaterialrätt leder till bättre ut-
veckling (1999, s.134). Kommissionen utgår dock i sina beslut från att det finns ett sam-
band mellan patent och produktivitet eller att de negativa konsekvenserna åtminstone 
inte överväger. EESK undergräver kommissionens hänvisningar till studier som bevis 
och kräver istället fler studier innan beslut tas. EESK anser även att kommissionen bör 
besluta utifrån undersökningar som inbegriper även konsumentintressen och de enskilda 
uppfinnarnas behov.  
 
I likhet med kommissionen argumenterar även parlamentet med stöd i studier som visar 
på ett samband mellan patent och produktivitet. Samtidigt är parlamentet inte lika över-
tygad som kommissionen om att patentskyddets fördelar övervinner nackdelarna. Både 
parlamentet och EESK pekar även på USA där nackdelarna med att ha infört mjukvaru-
patent studerats, som ett bevis på att patent kan vara till skada, framförallt för mindre 
företag. Det finns enligt Lessig också god anledning att ifrågasätta om patent är nöd-
vändigt inom detta område eller om det inte finns bättre sätt att skydda mjukvaruut-
vecklare (2002, s.211). 
 
Forskning kring patentskyddet visar att konsekvenserna ser olika ut för olika branscher. 
Enligt Mansfield finns inte heller några vetenskapliga bevis för att patentskyddet som 
incitament är nödvändigt för innovation. I de industrier där praktiskt taget alla upp-
finningar skulle utvecklas utan patentskydd, patenteras emellertid de flesta innovationer 
ändå, men av andra skäl. Patent används som strategi eller för överlevnad på 

                                                 
24 Se kapitel 2.2.1 Patent och produktion 
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marknaden, trots att skyddet inte är avgörande för att företag ska ta fram nya 
produkter25. Detta stämmer bra överens med kommissionens argumentation, där det 
framgår att mjukvarubranschen varit framgångsrik utan patentskyddet, men som enligt 
kommissionen ändå behöver skyddet för att etablerade företag ska kunna hindra nya 
konkurrenter att ta sig in på marknaden.  
 
Med tanke på immaterialrättens komplexitet och att flera av texterna stödjer sin argu-
mentation på mjukvarumarknadens ekonomiska betydelse, kan man anse att styrande 
och lagstiftare borde vilja ta reda på ifall det aktuella området, datorrelaterade uppfinn-
ingar, är en bransch där patent gör övervägande mest nytta eller skada (Lessig 2002, 
s.210). Kraven på mer studier visar att flera avsändare anser att kommissionen har 
brustit i den frågan och även att den inte utgått från ett tillräckligt stort helhetsperspek-
tiv.  
 
Uppfattningar om öppen programvara 
Open Source framstår i en del av texterna som bakåtsträvarna, medan det i andra texter 
representerar framtiden för mjukvaruutvecklingen. Det är främst kommissionens argu-
mentation som undervärderar OS som en potentiell del av mjukvarumarknaden, kontra 
IDABC:s beskrivningar av öppen programvara som ett konkurrensmedel, t.ex. mot 
USA. Kommissionen särskiljer begreppet mjukvaruutveckling och Open Source, medan 
IDABC gör det till en innovativ del av marknaden. Enligt Steven Weber och Yochai 
Benkler bör beslutsfattare kring immaterialrätten i större grad värdesätta det nya 
produktionssätt som OS representerar och som de anser kan bli framtidens modell för 
informationsindustrin. Starkare immaterialrätt, särskilt patent på datorrelaterade upp-
finningar, hotar detta utvecklingssätt som idag rör mjukvaror men som i framtiden kan 
beröra fler delar av samhället. OS är ett arbetssätt som skiljer sig från traditionell 
produktion och det innebär ett nytt sätt att värdera egendom och skydd, vilket baseras på 
rätten att distribuera framför det traditionella konceptet om rätten att exkludera26. 
 
Kommissionen refererar till inblandade parter på ett sätt som dels visar vilka mottagarna 
av förslaget är och dels hur kommissionen bedömer olika aktörer. Istället för ett helhets-
perspektiv tolkar jag kommissionens förslag som ett ställningstagande som gynnar ett 
etablerat näringsliv framför andra aktörer, som t.ex. utvecklare av öppen källkod eller 
mindre företag. Sympatisörer av öppen källkod kan enligt kommissionens argumenta-
tion inte tas på allvar eftersom de saknar ”ekonomisk tyngd”, vilket även visar att OS 
inte kan tillhöra en grupp som representerar riktiga jobb, företag eller inkomster på 
mjukvarumarknaden. Det står i skarp kontrast till hur andra institutioner under 
kommissionen (IDABC) refererar till företeelsen OS, som t.ex. en konkurrensfaktor att 
räkna med. Patents4innovation refererar inte heller på samma sätt som kommissionen 
till OS, utan tillerkänner företeelsen en plats inom branschen och på marknaden, dvs. att 
OS finns på samma plattfrom som de företag avsändarna själva representerar.  
 
Även om kommissionen uppmärksammar OS som en av de aspekter som berörs av 
förslaget, saknar jag en förklaring till varför just sympatisörer av öppen källkod är del-
aktiga i debatten mot förslaget och vilka konsekvenser de menar att förslaget innebär. 
Kommissionen undviker att svara på deras argument genom att inte ta upp dem på annat 
sätt än att de har ”uttryckt oro för att mjukvarupatent skulle kunna bromsa mjukvaru-
utvecklingen” (KOM(2002) 92, s.29). Hade kommissionen ansett OS-sympatisörernas 
                                                 
25 Se kapitel 2.2.1 Patent och produktion 
26 Se kapitel 2.2.5 En alternativ arbetsmetod 
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perspektiv avgörande borde det argumentet vara av största vikt för ett direktivförslag 
som inleds med att beskriva mjukvaruutvecklingens ekonomiska betydelse. Om OS 
varit en prioritering vid kommissionens beslut hade den kunnat utnyttja den resurs som 
redan finns inom den egna organisationen, i form av olika forskningsprogram som 
undersöker just Open Source, som t.ex. IDABC. Att kommissionen inte beskriver OS 
synpunkter mer utförligt, gör att texten därmed inte påvisar någon egentlig konflikt, 
eftersom OS-protesterna enligt kommissionens argumentation är ogrundade, otydliga 
och utan större tyngd  och därför inte behöver bemötas på samma sätt som ”kraven” från 
näringslivet. Nosoftwarepatents oro är emellertid tydligare och i sina argument mot 
förslaget utgör patent bl.a. ett konkurrenshinder på marknaden, framförallt för mindre 
företag, och tvärtemot kommissionen menar avsändarna att förslaget innebär möjlig-
heten att ta patent på mjukvaror.  
 
En motsättning till kommissionens argumentation, i och med att förslaget ska stärka 
Europa internationellt, är hur källor som IDABC menar att ÖP utgör en potentiell kon-
kurrens till framförallt USA:s dominerande ställning på marknaden. Hotet mot öppen 
programvara i och med patent diskuteras emellertid inte av kommissionen i samman-
hanget eftersom den redan uteslutit OS som en marknadsfaktor eller ekonomiskt 
intressant. EESK argumenterar tvärtom utifrån ett perspektiv som sätter OS mitt i be-
slutets fokus och enligt EESK har ”[u]tlåtandena från sektorn för fri/öppen programvara 
... förkastats” (Europeisk unionens officiella tidning, s.158), av kommissionen. 
Parlamentet formulerar sig liknande kommissionen kring OS, men beskriver deras in-
ställning som tydligare än bara en diffus oro. 
 
Det var ett något oväntat resultat att kommissionen skulle uttala sig mer kring OS än de 
studerade motståndarna till förslaget. Samtidigt argumenterar kommissionen kring OS 
på ett sätt som urskiljer det från mjukvarubranschen, för att på så sätt kunna ställa deras 
krav vid sidan av beslutsprocessens fokus. Kommissionens sätt att referera till olika 
aktörer visar hur den bedömt inblandade intressen och uteslutit vissa som oviktiga. 
Kommissionens förhållningssätt till utvecklare och sympatisörer av öppen programvara 
som ”anhängare” tolkar jag i likhet med Lessigs resonemang kring hur betydelsen av 
”hacker” förändrats med tiden. Det blir ett språkligt medel för att stoppa avvikande 
krafter att delta i en debatt eller att påverka beslutsfattandet (Lessig 2004, s.8).  
 
Konflikten mellan parlamentet och kommissionen 
Det är kanske ett förutsägbart resultat att EU:s beslutsfattande organ utgått från ekono-
miska och handelsrelaterade intressen i sina motiveringar av förslaget och främst 
kommissionen motsvarade på den punkten min förförståelse. Flera kritiker av 
immaterialrätten påpekar att det främst är ekonomiska intressen som ligger till grund för 
stärkandet av det immaterialrättsliga skyddet under senare tid, och att det framförallt är 
de stora rättighetsinnehavarna som driver på trenden. Enligt Smiers påverkas kreativitet 
och skapande av ett alltför stort fokus på ekonomiska och handelsrelaterade aspekter 
och det kommersiella värdet av immateriell egendom tillåts styra all utveckling. Enligt 
Smiers går det individualistiska perspektivet på kunskap ut över de gemensamt ägda 
resurserna och allas rätt till tillgång på information27. Min analys visar att de ekono-
miska värderingarna av immateriell egendom fått styra i beslutsprocessen om hur direk-
tivet ska formuleras, framförallt genom kommissionens argumentation och de aktörer 
som ställt sig bakom dess förslag.  

                                                 
27 Se kapitel 2.1.1 
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Samtidigt finns en splittring mellan kommissionen och parlamentet, vilken baseras på 
att parlamentet har ett något annorlunda förhållningssätt till immateriell egendom och 
skydd, som inte enbart grundas på att tillfredsställa kraven från näringslivet. Mellan 
kommissionen och parlamentets förslag finns både likheter och skillnader och organen 
argumenterar på liknande sätt för två olika förslag till ett nytt direktiv. Båda förespråkar 
en harmoniserad patentlagstiftning för datorrelaterade uppfinningar, även om de skiljer 
sig åt på vilket sätt de anser att detta bör genomföras. Organen har skilda perspektiv på 
vad som är immaterialrättens mål och uppgifter och om all immateriell egendom bör 
ägas och skyddas eller inte.  
 
Kommissionen och parlamentet är överens om att genomföra ett direktiv och argu-
menterar utifrån liknande ståndpunkter för sina förslag. Båda organen vill gynna mjuk-
varuutvecklingen, främst hos mindre företag, och både kommissionen och parlamentet 
använder argument som ökad rättssäkerhet för att stödja sina förslag. Ändå har besluts-
processen försenats kraftigt och skillnaderna mellan förslagen har le tt till en häftig 
debatt och många inblandade intressenter i frågan. En orsak är att trots liknande argu-
ment definierar organen begrepp på olika sätt och har olika perspektiv på hur och när 
immateriell egendom bör skyddas. Där kommissionen har en liberaliserad syn på att 
vidga det patenterbara området, uttrycker parlamentet farhågor mot att alltför mycket 
kunskap kontrolleras privat, dvs. uttrycker implicit en negativ inställning till en minskad 
allmänning. Parlamentet gör en klar markering mot kommissionen om att dess förslag är 
ofullständigt samt medför risker och negativa konsekvenser, som att företag kan utnyttja 
patent strategiskt. Parlamentet har ett perspektiv på patent som gynnsamt för både upp-
finnaren och samhället och att patent framförallt ska främja de nyskapande företagen 
framför redan etablerade, vilket är ett perspektiv jag saknar i kommissionens moti-
veringar. Även argumentet om immaterialrätternas kompletterande skydd används av 
parlamentet i likhet med kommissionen, men parlamentet uttrycker än större osäkerhet 
om att det inte skulle innebära några risker att stärka en av rätterna på området utöver 
upphovsrätten.  
 
Informationstillgångar och delade kunskaper 
Alla texterna uttrycker sig inte manifest om delad kunskap eller allmänna egendomar, 
utan istället har jag tolkat inställningar hos avsändarna genom andra kontexter eller uti-
från avsaknaden av en diskussion kring begreppen.  
 
Boyle pekar på vikten av den allmänna egendomen, dvs. allmänhetens tillgång till 
material som inspiration för fortsatt skapande. Enligt Boyle är det ökade skyddet av 
idéer en fara för allmängodset och allmänhetens rätt till kunskap (1996, s.196f). 
Immaterialrätten enligt Boyle handlar om en balans mellan att belöna skapare och att 
underhålla ett fritt informationsflöde (1996, s.41). I kommissionens förslag saknar jag 
en diskussion om betydelsen av fri informationstillgång för att stimulera innovation, 
dvs. att viss informations tillgänglighet också är av vikt för att skapa nya produkter. 
EESK menar att just mjukvaruutveckling innebär att bygga vidare på befintliga 
funktioner, varför kunskaperna gör störst nytta fria och delade. EESK:s yttrande är 
också den text som lägger störst tyngdpunkt vid allmänningar och enligt EESK kan 
patent vara ett hot mot utvecklingsformer som kräver öppenhet och delad kunskap, 
vilket är av vikt för hela samhället och ekonomin. Det var också först när jag ana-
lyserade kommitténs yttrande som jag insåg att patent skulle kunna påverka även 
Internet, vilket är ett påstående som inte diskuteras i någon av de andra texterna.  
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Utifrån konflikten mellan kommission och parlament framkommer skilda perspektiv på 
fri kunskap, som en brist eller en tillgång. Parlamentet argumenterar både uttalat och 
outtalat kring fri kunskap i större utsträckning än kommissionen, genom att försvara 
kreativ frihet och att även ett utbyte av idéer har en gynnsam effekt på utveckling. Idag 
skyddas programvaror av upphovsrätten, vilket enligt kommissionen är otillräckligt. 
Enligt Spinello & Tavani innebär dock upphovsrättsskyddet att allmänningarna inte på-
verkas lika mycket som de skulle göra av patent28. Kommissionen uttrycker att dator-
relaterade uppfinningar behöver ett kompletterande skydd genom patent eftersom upp-
hovsrätten inte skyddar alla delar av uppfinningen. EESK menar att just mjukvaror 
skadas av patent eftersom mycket bygger vidare på befintlig teknik. Lessig pekar på att 
skapare alltid har byggt på den kreativitet som skett före dem och att en gemensam kun-
skapsmassa är en nödvändig resurs för att utvecklingen inte ska stanna av (2002, s.8). 
Kommissionens förslag innebär att utvidga det patenterbara området medan parlamentet 
vill göra området tydligare avgränsat, vilket också är den främsta anledningen till parla-
mentets omfattande ändringar av förslaget. Genom sina ändringar visar parlamentet att 
det inte anser att all kunskap kommer till störst nytta som privat egendom. Syftet med 
patent är enligt parlamentet inte enbart att gynna uppfinnaren utan att främja en utveck-
ling som hela samhället tjänar på. Av konflikten framgår implicit de olika inställning-
arna till hur och hur mycket kunskap som ska definieras som privat egendom, där parla-
mentet i större utsträckning diskuterar vikten av fria idéer för utvecklingen. Jag tolkar 
att kommissionens bristande hänsyn till vikten av fri information framgår indirekt av att 
den vill utöka det patenterbara området, även om den argumenterar för motsatsen. 
 
De olika texterna har en varierande inställning till den praxis som kommissionens 
förslag är tänkt att harmonisera, dvs. EPO:s. Kommissionens argumentation innebär en 
enkel anpassning till EPO utan att ifrågasätta dess praxis. Både EESK, parlamentet och 
Nosoftwarepatents.org visar en mycket mer kritisk inställning till EPO och ifrågasätter 
därmed kommissionens förslag om en direkt anslutning utan diskussion. Enligt parla-
mentet bör verksamheten istället ses över och praxis förändras och både parlamentet, 
Nosoftwarepatents.org och EESK uppmärksammar att EPO kritiserats för att liberali-
sera kriterierna för patenterbarhet. Enligt Nosoftwarepatents.org innebär förslaget en an-
passning som gör att allt till slut är patenterbart. Kritiken mot EPO:s utvidgning av det 
patenterbara området visar även att flera av författarna inte anser att all kunskap gör 
störst nytta som privat egendom. Även om alla verkar överens om att reglerna kan bli 
tydligare och att ett direktiv bör genomföras, finns ingen gemensam inställning att 
direktivet därmed måste innebära att fler typer av uppfinningar ges patent. 
Kommissionens argumentation visar dock en positiv inställning till ökningen av patent, 
dvs. att mer information kontrolleras, vilket outtalat visar på kommissionens inställning 
till kontroll av kunskaper och immateriell egendom.  
 
Patents4innovation har formulerat sig manifest om begreppen informationstillgångar 
och delad kunskap. I likhet med kommissionen menar författarna att kunskapsdelningen 
ökar genom patent, eftersom registreringsförfarandet kräver att uppfinningens funk-
tioner ska beskrivas. EESK argumenterar emellertid för motsatsen eftersom mjukvaru-
uppfinnare inte behöver avslöja källkoden och EESK stödjer sig på mjukvarors 
(proprietära) egenskaper för att bevisa deras olämplighet som patenterbara. Även Lessig 
påpekar att de flesta mjukvarors kod är stängd och därmed inte avslöjar uppfinningens 
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funktioner. Varken upphovsrätt eller patent ger därmed någon ny kunskap i utbyte efter-
som mjukvaror inte behöver avslöja sitt ”språk”, dvs. källkoden (Lessig 2002, s.253).  
 
Fortsatt forskning 
Jag har i den här uppsatsen fokuserat på den informationspolitiska delen av forsknings-
området biblioteks- och informationsvetenskap. Min studie av en specifik politisk 
beslutsprocess kan tillsammans med andra liknande studier kartlägga de olika idérikt-
ningar, aktörer och handlingsmönster som finns – delar av informationspolitiken som är 
av vikt för att vidare kunna undersöka området vetenskapligt. Enligt Eva Hemmungs-
Wirtén bör vi läsa alla juridiska texter som icke-neutrala texter, eftersom de precis som 
andra texter inte står över tolkning29. Därför kan man analysera dem som specifika ställ-
ningstaganden utifrån särskilda värderingar på det sätt jag analyserat kommissionens 
och parlamentets olika ståndpunkter. Jag kan konstatera att ingen av texterna är objek-
tiva, varken i sin retorik eller i sin syn på immateriella egendomar. Studier av det här 
slaget blir intressanta och av betydelse då tolkning är möjligt och kan avs löja värde-
ringar som påverkar hur våra gemensamma resurser och kunskapstillgångar ska för-
delas. Det direktiv jag studerat är bara ett exempel av flera åtgärder på området inom 
EU under senare tid. Förändringar av immaterialrätten är en pågående utveckling, varför 
liknande studier är intressanta för att kartlägga en större trend av förändringar och 
värderingar av immateriell egendom.  
 
Även specifika studier av det här slaget, av ett snävt område av immaterialrätten kan 
anses ha en större betydelse. Även om jag inriktat mig på datorrelaterade uppfinningar, 
påverkas en företeelse som enligt Weber och Benkler kan få stor betydelse för många 
delar av samhällets informations- och kunskapsproduktion, dvs. Open Source. OS är ett 
produktionssätt av intresse för den alltmer inflytelserika informationsindustrin och kan 
föra med sig nya tolkningar av egendoms- och äganderättsbegreppet.  
 
Eftersom det studerade direktivförslaget inte är en ensam åtgärd kring immaterialrätten 
inom EU, kan fler stud ier göras på liknande sätt för att jämföra om de ins tällningar jag 
funnit i min analys är en generell trend eller bara gäller förhållningssättet till datorrela-
terade uppfinningar inom unionen. Det skulle även vara av intresse att jämföra attityder 
inom EU med hur beslutsfattare runt om i världen ställer sig till begreppen immateriell 
egendom och skydd. 
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5.3 Sammanfattning 
 
Jag studerar i den här uppsatsen ett aktuellt förslag till nytt direktiv i EU, 
Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar. Syftet har varit att analysera hur EU:s 
lagstiftande organ argumenterar för en förändring av immaterialrätten och utifrån vilket 
jag har kunnat studera vilka motiv och värderingar som ligger bakom ett ställnings-
tagande. I analysen har jag även studerat några aktörer som engagerat sig i debatten för 
och emot förslaget, för att studera vilka gemensamma eller skilda uppfattningar kring 
immateriell egendom och skydd som finns i EU idag. 
 
Fokus i studien har varit konflikten mellan kommissionen och parlamentet, vilka båda 
vill driva igenom ett nytt direktiv, men ut ifrån skilda perspektiv på hur brett det 
patenterbara området ska vara. 
 
Det studerade materialet från en aktör som ställt sig negativ till förslaget har valts 
utifrån en som jag anser berörd företeelse inom mjukvaruutvecklingen, dvs. Open 
Source. Patent på mjukvaror innebär ett reellt hot mot ett utvecklingssätt som kan 
betraktas som framtidens sätt att producera information och ny kunskap i den digitala 
miljön. 
 
Av analysen kom jag fram till att kommissionens beslutsprocess baserats på främst 
kraven från ekonomiskt starka intressenter inom branschen, medan parlamentet uttryckt 
en större osäkerhet kring att liberalisera patentsystemet utifrån enbart ett intresse. 
Motståndarna till förslaget har i hög grad negligerats av de beslutsfattande organen, 
vilka i stor utsträckning placerar OS utanför mjukvarumarknaden och därmed som 
ointressanta för beslutsfattandet. Samtid igt finns avdelningar inom kommissionens egen 
administration som uttrycker att OS är en verklig konkurrensfaktor inom branschen och 
EU:s möjlighet att konkurrera mot USA:s monopolliknande dominans på mjukvaru-
marknaden. 
 
Slutsatserna stämmer överens med de teoretiker jag utgått ifrån, att immaterialrätten 
drivs på genom krav från ett starkt näringsliv och att patent i första hand gynnar redan 
stora aktörer som är mest intresserade av att minska den allmänna egendomen för att 
skydda sig mot innovativa konkurrenter. Både James Boyle och Lawrence Lessig har 
studerat hur beslutsfattare styrs att betrakta immateriell egendom och skydd som en 
naturlig rättighet, framför att se nyttan av att hela samhället har en god tillgång på 
information och kunskapsresurser.  
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