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DOMSLUT 

 

1. Tingsrätten avslår Mont Blanc Industri Aktiebolags talan om ogiltighet av det 

svenska patentet 508 709. 

 

2. Tingsrätten förpliktigar Mont Blanc Industri Aktiebolag att betala skadestånd till 

Thule Sweden AB med 20 788 372 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen 

(1975:635) från den 2 december 2010 till dess betalning sker.  

 

3. Mont Blanc Industri Aktiebolag ska ersätta Thule Sweden AB för dess 

rättegångskostnader i  
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 i) ogiltighetsmålet med 2 334 960 kr, varav 2 100 000 kr avser 

ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) 

från denna dag till dess betalning sker.  

 ii) intrångsmålet med 970 459 kr, varav 695 640 kr avser ombudarvode, 

jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag 

till dess betalning sker.  
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BAKGRUND 

 

Thule Sweden AB (Thule) och Mont Blanc Industri Aktiebolag (Mont Blanc) 

tillverkar, marknadsför och säljer lastbärarutrustning för personbilar samt andra 

fordon. Båda bolagen säljer lastbärarutrustning, dels under eget varumärke till 

konsumenter via distributörer och återförsäljare, dels till biltillverkare som saluför 

produkterna under eget varumärke. Parterna är huvudkonkurrenter och verkar på den 

svenska, tyska och brittiska marknaden.  

 

Thule är innehavare av ett den 26 oktober 1998 meddelat svenskt patent, nr 508 709 

(patentet), med prioritet från den 8 februari 1993. Uppfinningen benämns lastbärarfot 

för fordon. Patentskriften är fogad som domsbilaga 1. 

 

Thule har väckt talan mot Mont Blanc med påstående att Mont Blanc har gjort intrång i 

patentet. Mont Blanc har medgett att de av Thule åberopade intrångsprodukterna faller 

under skyddsomfånget av patentet men har å sin sida väckt talan med yrkande om 

ogiltigförklaring av patentet p.g.a. bristande nyhet och uppfinningshöjd. Målen har 

handlagts gemensamt.  

 

Det enda självständiga patentkravet 1 och de osjälvständiga patentkraven 2 och 5 är 

aktuella. Patentkrav 1, uppdelat i bestämningar, lyder enligt följande. 

 

A. Lastbärarfot, vilken är avsedd att på ett fordon fästa en lastbärare med en över 

fordonstaket (1, 2) sig sträckande lastbärarstång (9) 

B. innefattande en stöddel (17) för anliggning mot fordonstaket,  

C. en ingreppsdel (14), som fritt rörligt sträcker sig genom en öppning eller ett 

urtag (22) i lastbärarfoten (8) 

D. och som är utformad för ingrepp med ett motsvarande, på fordonet fäst 

ingreppsorgan (12, 13),  
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E. en manöveranordning (19), som är anordnad att vid ansättning mot en fast yta i 

lastbärarfoten (8) pressa denna mot fordonstaket,  

F. kännetecknad därav, att ingreppsdelen (14) har ett gängat parti för ingrepp i en 

motsvarande gängad borrning i ingreppsorganet (12, 13)  

G. och att ingreppsdelen har ett av manöveranordningen (19) oberoende 

manöverparti (23) för dess fastsättning i ingreppsorganet. 

 

Patentkrav 2 och 5 lyder enligt följande. 

 

2. Lastbärarfot enligt kravet 1, kännetecknad därav, att stöddelen (17) är åtminstone 

delvis elastisk eller eftergivlig och att den vid ansättning av manöverorganet (19) är 

anordnad att sammanpressas något. 

 

5. Lastbärarfot enligt något av kraven 1-4, kännetecknad därav, att 

manöveranordningen (19) innefattar en längs ingreppsdelen (14) skruvbar och från 

manöverpartiet (23) skild mutter eller ratt, varvid muttern eller ratten är ansättbar mot 

en fast yta i lastbärarfoten (8), företrädesvis den med öppningen eller urtaget (22) 

försedda delen (16).  

 

Följande ritning finns bifogad till patentskriften och visar en vertikal sidovy sedd i 

längdriktningen för ett fordon av en lastbärarfot enligt uppfinningen samt det parti av 

fordonstaket varmed lastbärarfoten samverkar. De nummer som anges återfinns i 

patentkraven.  
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YRKANDEN M.M. 

Ogiltighetsmålet 

 

Mont Blanc har yrkat att tingsrätten förklarar kraven 1-5 i det svenska patentet 508 709 

(patentet) ogiltiga. 

 

Thule har bestritt Mont Blancs yrkande. För det fall tingsrätten skulle finna att 

patentkrav 1 är ogiltigt på grund av bristande nyhet eller uppfinningshöjd har Thule 

yrkat att patentet ska begränsas till att upprätthållas enligt följande: 

 

- i första hand skydd för krav 1 i kombination med underkravet 2, och  

- i andra hand skydd för krav 1 i kombination med underkraven 2 och 5,  

i enlighet med de omformulerade kraven i domsbilaga 2-3. 

 

Mont Blanc har begärt att tingsrätten ska lämna Thules yrkanden om omformuleringar 

utan bifall. 

 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 

Intrångsmålet 

 

Thule har yrkat att tingsrätten förpliktigar Mont Blanc att till Thule betala   

1. 6 600 000 kr som skälig ersättning för utnyttjandet av uppfinningen, och 

2. 23 104 000 kr i ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört,  

jämte ränta enligt 6 § räntelagen på beloppen från dagen för delgivning av stämning, 

dvs. den 2 december 2010, till dess betalning sker. 

 

Thule har tillagt att yrkat belopp avseende ersättning för ytterligare skada ska 

reduceras med det belopp som ersättning för utnyttjande utdöms för samma enheter.  
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Mont Blanc har bestritt Thules yrkanden. Mont Blanc har som skälig ersättning för 

utnyttjande av patentet vitsordat 113 596 kr, vilket är beräknat utifrån en ersättning om 

0,72 kr per komplett lasthållare. Mont Blanc har även vitsordat ränteberäkningen.  

 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 

 

GRUNDER 

 

Ogiltighetsmålet 

Mont Blanc 

Kraven 1-5 i patentet har beviljats trots att villkoren enligt 2 § första stycket 

patentlagen avseende nyhet och uppfinningshöjd inte är uppfyllda. 

 

Som grund för bristande nyhet åberopas innehållet i det amerikanska patentet 

4,274,570 (US 570) fig. 9-12 med tillhörande text och fig. 8, som visar fordonets tak. 

 

Som självständiga grunder för bristande uppfinningshöjd åberopas dels fackmannens 

allmänna kunskap om möjligheten att använda dubbla förskruvningar, dels innehållet i 

US 570 i enlighet med vad som anförts gällande bristande nyhet.  

 

De omformulerade kraven enligt Thules andra- och tredjehandsyrkanden uppvisar inte 

uppfinningshöjd med hänsyn till innehållet i US 570. När det gäller 

andrahandsyrkandet saknar patentet även uppfinningshöjd med hänsyn till innehållet i 

US 570 i kombination med uppgiften på s. 1, raderna 36-37 i patentet, alternativt med 

tidigare känd lasthållare till Volvo 440. 
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Thule 

Uppfinningen enligt patentet var ny i förhållande till och skiljer sig väsentligen från 

vad som var känt före dagen för patentets ansökningsdag. Patentet uppfyller därför 

kraven på nyhet och uppfinningshöjd.  

 

I vart fall efter omformulering enligt Thules andra- respektive tredjehandsinställning 

uppvisar uppfinningen enligt patentet nyhet och uppfinningshöjd.  

Intrångsmålet 

Thule 

Thule är innehavare av patentet. Mont Blanc tillverkar, bjuder ut, för ut på marknaden 

och använder modeller av lastbärare som i det följande benämns OE-others, Ford, 

Mont Blanc Classic och Mont Blanc Performance. Detta sker utan Thules samtycke på 

den svenska marknaden och via export från Sverige. I det följande benämns Mont 

Blancs nämnda lastbärare och tillbehör till dessa gemensamt som lastbärarutrustning.  

 

Mont Blancs lastbärare innefattar den uppfinning som omfattas av patentet. Mont 

Blancs åtgärder innebär därmed ett intrång i ensamrätten till patentet. Intrång sker i 

huvudkravet 1 och i underkraven 2, 3 och 5. Mont Blanc har under omstämd tid – den 

22 oktober 2005 till den 22 oktober 2010 – gjort, och gör, intrång med uppsåt eller i 

vart fall av oaktsamhet som inte är ringa.  

 

Thule lider väsentlig skada på grund av Mont Blancs olovliga och omfattande 

nyttjande av uppfinningen. Mont Blanc har att utge skälig ersättning för sitt nyttjande 

av uppfinningen samt ersätta Thule för den ytterligare skada som Thule lider av 

intrånget. Även för det fall rätten skulle komma fram till att Mont Blanc inte agerat 

oaktsamt ska Mont Blanc, då det är skäligt, förpliktas utge ersättning till Thule för 

utnyttjandet av uppfinningen. 
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Mont Blanc 

I första hand åberopas att kraven 1-5 i patentet inte är giltiga, vare sig i ursprunglig 

eller i begärd omformulerad lydelse.  

 

I andra hand har Thule på grund av passivitet att påtala intrång (i) förlorat eventuell 

rätt till ersättning, och (ii) försatt Mont Blanc i god tro beträffande frågan om 

patentintrång eller föranlett att Mont Blanc inte kan anses ha handlat oaktsamt, med 

samma resultat (58 § patentlagen).  

 

I vart fall har Thule inte förlorat någon försäljning och därmed inte heller vinst på 

grund av Mont Blancs försäljning av (i) de påstådda intrångsprodukterna, eftersom 

kundernas val av lasthållare inte styrts av huruvida lösningen enligt patentet utnyttjats 

eller inte, eller (ii) tillbehör, eftersom tillbehören inte är specifika för en viss typ av 

lasthållare.  

 

UTVECKLING AV TALAN 

 

Ogiltighetsmålet 

Mont Blanc 

 

Inledning 

Mont Blanc framhåller inledningsvis att bolaget inte har tagit ställning till giltigheten 

av krav 6-9 i patentet eftersom de inte är åberopade i intrångsmålet.  

 

Problemet 

Bakgrunden till uppfinningen anges i patentskriften till patentet som att biltillverkare i 

slutet av 1980-talet och början av 1990-talet övergått från dropplist till anordningar i 

form av fästpunkter på fordonstak (ingreppsorgan) för fastsättning av lasthållare. 
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Ingreppsorganen är placerade försänkta i längsgående rännor i fordonstaket. Därför har 

organen en kort gänghöjd.  

 

Det problem som konstruktionen enligt patentet är avsedd att lösa består i att den till 

buds stående höjden för fästorgan är ytterst begränsad, i praktiken i storleksordningen 

5-10 mm (s. 1, fjärde st.). I de fall bussningar, vilka är försänkta i de längsgående 

rännorna, utnyttjas blir den gänglängd som kan utnyttjas ytterst begränsad, vilket i 

kombination med en elastisk eller eftergivlig stöddyna hos lastbärarfoten leder till risk 

för att en i lastbärarfoten anordnad fästskruv antingen endast skulle kunna ingripa med 

ett eller ett par gängvarv i bussningen eller gå i botten, vilket i sin tur ger för dålig 

hållfasthet respektive innebär att lastbärarfoten inte tillräckligt hårt spänns mot 

fordonstaket (s. 1, sista st. – s. 2, första st.). 

 

Ändamålet med konstruktionen enligt patentet anges vara att åstadkomma en 

lastbärarfot vilken är sådan att den trots variationer i mått eller elasticitet hos en på 

lastbärarfoten använd stöddel alltid garanterar en säker fastsättning av lastbärarfoten på 

fordonet. Uppfinningen är också avsedd att åstadkomma en enkel och säker 

konstruktion som ger goda hållfasthetsvärden och ett enkelt handhavande (s. 2, andra 

st.). 

 

Lösningen anges ligga i att lastbärarfoten kännetecknas av att en ingreppsdel har ett 

gängat parti för ingrepp i en motsvarande gängad borrning i ett ingreppsorgan och att 

ingreppsdelen har ett av manöveranordningen oberoende manöverparti för dess 

fastsättning i ingreppsorganet (s. 2, tredje st.).  

 

Thule har självt i intrångsmålet poängterat att den nyskapande lösningen enligt patentet 

består av en dubbelförskruvning. En motsvarande tankegång synes ligga bakom Thules 

uttalanden i ett svar daterat den 16 mars 1994 på ett föreläggande utfärdat av Patent- 

och Registreringsverket. Begreppet dubbelförskruvning innebär att man har två 

stycken moment i hanteringen, det ena bestående i att man fäster fästskruven 
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(ingreppsdelen) i ingreppsorganet. Det andra momentet är att man använder ett annat 

element, en s.k. manöveranordning, för att spänna lastbärarfoten mot biltaket.  

 

Närmast kända teknik 

Den närmaste kända tekniken utgörs av US 570.  

 

Fackmannen 

Parterna är överens om att genomsnittsfackmannen är en person med 

högskoleutbildning inom mekanikområdet – i första hand fordonsteknik – samt 

fördjupade teoretiska kunskaper och några års praktisk erfarenhet av konstruktion av 

nya produkter inom området lastbågar. Parterna är även överens om att dubbla 

förskruvningar tillhörde fackmannens allmänna kunnande dagen före ansökan om 

patentet lämnades in. Tekniken med dubbla förskruvningar utnyttjas i en mängd olika 

sammanhang där det finns behov att förankra ett föremål vid ett annat föremål, i syfte 

att lösa eventuella problem med säker förskruvning och/eller enkelt handhavande. 

Mont Blanc har i målet visat exempel på detta. Dubbla förskruvningar har även 

använts inom just lastbärarområdet, vilket framgår av US 570, publicerat år 1981. De 

exempel på dubbla förskruvningar som Mont Blanc gett in åberopas inte till stöd för 

bristande uppfinningshöjd då de inte ligger närmare US 570.  

 

Bristande nyhet 

Samtliga bestämningar i patentkrav 1 i patentet kan utläsas ur US 570. Uppfinningen 

enligt US 570 föregriper därför nyheten hos krav 1 i patentet. Mont Blanc hänvisar till 

figurerna 8-12 med tillhörande text, särskilt spalt 5, raderna 25-31, och spalt 6, raderna 

7-27.  Av patenttexten i US 570, särskilt spalt 2, raderna 34-47, och fig. 8-12 framgår 

att dessa utgör ett enda utföringsexempel med vissa variationer (”modified method” 

respektive ”slightly modified embodiment”). Följande jämförelse mellan patentet och 

US 570 utgår därför från att fig. 8-12 i US 570 visar ett enda utföringsexempel. 

Figurerna 2-4 och 9-12 är fogade som domsbilaga 4. De nummer som anges nedan vid 

hänvisning till US 570 avser, om annat inte uttryckligen anges, den numrering som 

framgår av figurerna.  
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Slutsatsen av en jämförelse mellan patentet och US 570, som utvecklas närmare nedan, 

är att US 570 löser det i patentbeskrivningen för patentet uppställda problemet 

(fastsättning av lasthållarfot i ingreppsdel med låg gänghöjd) med samma medel 

(dubbelförskruvning) och därigenom föregriper nyheten hos krav 1 i patentet. 

 

 Bestämning A – Lastbärarfot, vilken är avsedd att på ett fordon fästa en 

lastbärare med en över fordonstaket sig sträckande lastbärarstång 

 

Denna bestämning är ostridigt uppfylld i US 570. 

 

 Bestämning B – innefattande en stöddel (17) för anliggning mot fordonstaket 

 

Stöddelen i US 570 utgörs av ”undersurface 134” och är integrerad i lastbärarfoten. 

Stöddelen anligger inte direkt mot plåttaket 14, utan mot ett spårförsett beslag (en 

skena) 110 som emellertid utgör en integrerad del av fordonstaket. Den 

omständigheten att det i US 570 beskrivs ett spårförsett beslag, snarare än en ränna i 

taket, har dock ingen betydelse eftersom beslaget utgör en upphöjd ränna, funktionen i 

relevant hänseende är densamma och eftersom kraven i patentet inte föreskriver just en 

ränna. 

 

Det nära tekniska och kommersiella sambandet mellan dessa takutföranden belyses av 

att både Thule och Mont Blanc erbjuder lasthållare till båda typer av fordonstak, med 

rännor respektive med spårförsedda beslag. 

 

 Bestämning C – en ingreppsdel som fritt rörligt sträcker sig genom en öppning 

eller ett urtag i lastbärarfoten 

 

Begreppet ”fritt rörligt” bör tolkas så, att ingreppsdelen i något skede av monteringen 

inte sitter fäst i lastbärarfoten. Vid en korrekt utförd jämförelse finner man bl.a. att 

bestämningen C är uppfylld vid US 570 eftersom enligt en alternativ utföringsform av 
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lösningen enligt patentet (s. 5, rad 36 – s. 6, rad 2) monteras ingreppsdelen på samma 

sätt och i samma ordning som vid US 570. 

 

 Bestämning D – och som är utformad för ingrepp med ett motsvarande, på 

fordonet fäst ingreppsorgan (12, 13) 

 

Bestämningen anger ett element (ingreppsorgan 12, 13) som inte ingår i det 

patentskyddade föremålet (lastbärarfoten), utan i fordonet på vilket lasthållaren ska 

fästas. Ingreppsorganet är inte definierat på annat sätt än som en funktion, nämligen att 

ingreppsdelen ska kunna fästas i (”för ingrepp med”) ingreppsorganet. Beskrivningen i 

patentet anger bussning som ett utföringsexempel på ingreppsorgan men detta är 

endast ett exempel. Ingreppsdelen 136 i US 570 ingriper med en bricka (”plate 114”), 

som vid ingreppet spänns mot överdelen av skenan 110 och därigenom bildar fäste för 

ingreppsdelen. I monterat tillstånd bildar brickan och skenan ett på fordonet fäst 

ingreppsorgan.  

 

 Bestämning E – en manöveranordning, som är anordnad att vid ansättning mot 

en fast yta i lastbärarfoten pressa denna mot fordonstaket 

 

I beskrivningen till patentet nämns ratt eller mutter som exempel på 

manöveranordning. I US 570 visas en ratt (”wheel-like member 144”). Funktionen hos 

ratten i US 570 är densamma som uppfinningen enligt patentet, nämligen att vid 

ansättning mot ovansidan av lastbärarfoten pressa denna mot fordonstaket, närmare 

bestämt mot skenorna i fordonstaket. Det horisontella övre partiet 146 av 

lastbärarfoten i US 570 bildar uppenbarligen en fast yta eftersom det annars inte hade 

varit möjligt att enligt fig. 10 spänna manöveranordningen 144 mot denna yta. För 

övrigt visar fig. 11 ett alternativt utförande som innebär en fast yta genom att 

lastbäraren placeras mellan lastbärarfoten och manöveranordningen i stället för under 

lastbärarfoten.  
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 Bestämning F – att ingreppsdelen har ett gängat parti för ingrepp i en 

motsvarande gängad borrning i ingreppsorganet 

 

Ingreppsdelen 136 i US 570 är gängad nedtill. Även ingreppsorganet 114 har en 

gängad borrning. I spalt 6, rad 15-16 anges ”the lower ends 138 of each of which is 

adapted to be secured to a mounting plate such as the aforementioned plate 114”. 

Brickan 114 har tidigare beskrivits i spalt 5, rad 27 – 28, där det anges att ”Each of the 

mounting plates 114 is formed with a suitable threaded aperture 118”. Den slutsats 

som fackmannen drar av detta är att ingreppet mellan ingreppsdelen 136 och 

ingreppsorganet 114 görs med hjälp av gängor.  

 

 Bestämning G – och att ingreppsdelen har ett av manöveranordningen (19) 

oberoende manöverparti (23) för dess fastsättning i ingreppsorganet 

 

Bestämningen G utgörs av två delar; 1) ingreppsdelen ska ha ett manöverparti för dess 

fastsättning i ingreppsorganet, och 2) manöverpartiet ska vara oberoende av 

manöveranordningen. Båda bestämningarna finns hos US 570.  

 

Del 1 är funktionell och definierar inte manöverpartiet med avseende på form, storlek 

eller utförande. Varje utförande av ingreppsdelen som innebär att den kan manövreras 

så att den gängas in i ingreppsorganet är ett utförande enligt patentet. Manöverpartiets 

konkreta utformning är en tillämpnings- eller optimeringsfråga.  

 

Enligt den sistnämnda bestämningen skiljer man på fastsättning av ingreppsdelen och 

ansättning mot lasthållarfoten för pressning mot fordonstaket. 

 

Båda bestämningarna finns hos US 570. Den övre delen (”the upper end 140”) av 

ingreppsdelen 136 kan – och är uppenbarligen avsedd att – manövreras för hand och 

gängas i brickan 114. Den övre änden 140 är oberoende av ratten 144.  
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Bristande uppfinningshöjd  

De omständigheter som anförts ovan gällande bristande nyhet åberopas även till stöd 

för bristande uppfinningshöjd. Om tingsrätten skulle anse att patentet skiljer sig från 

US 570 har det i vart fall varit näraliggande för fackmannen att komma fram till 

lösningen enligt krav 1.  

 

Med utgångspunkt från fackmannens kunskap om kända lasthållare, exempelvis så 

som de redovisas i patentet, s. 1, raderna 32-38, och dennes allmänna kunskaper som 

omfattar möjligheten att använda dubbla förskruvningar, har det varit näraliggande för 

fackmannen att utföra lastbärarfoten med dubbla förskruvningar. 

 

EPO använder sig av en arbetsmetod i tre steg för att pröva ifall en uppfinning 

uppfyller kraven på uppfinningshöjd: (i) klarläggande av närmast liggande teknik och 

definition av skillnaden mellan denna teknik och uppfinningen, (ii) definition av det 

problem som ska lösas och (iii) bedömning av om uppfinningen från dessa 

utgångspunkter skulle vara näraliggande för fackmannen. Även med tillämpning av 

denna metod kommer man till resultatet att lösningen enligt patentet saknar 

uppfinningshöjd. 

 

Den närmast liggande kända tekniken är i detta fall US 570. Den skillnad som över 

huvud taget kan uppfattas ligger då i att anpassa den kända lösningen med dubbla 

förskruvningar bestående i ingreppsdelar 136 som gängas i ingreppsorgan 114 i 

längsgående beslag på fordonstaket (US 570) till dubbla förskruvningar bestående i 

ingreppsdelar 14 som gängas i ingreppsorgan 12,13 i längsgående rännor i 

fordonstaket (patentet). Mont Blanc menar att lösningen enligt patentet – om den inte 

bokstavligen uppfylls av US 570 – är högst näraliggande, särskilt med tanke på dels att 

övergången från dropplist till i taket fixerade nitmuttrar eller bussningar 

(ingreppsorganen 11 i patentet) i en ränna utgör ett av biltillverkarna framtaget och 

bestämt utförande, vilket således har varit en förutsatt utgångspunkt för 

lasthållartillverkarens problemlösning, dels att dubbla förskruvningar är en för varje 

fackman på det mekaniska området välkänd lösning för säker och enkel fastsättning, 
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dels att problemlösningen genom dubbelförskruvning är densamma vid de båda 

patenten.  

 

Ett genomgående fel som Thule begår vid jämförelsen med känd teknik är att utgå från 

en viss utföringsform av lösningen enligt patentet och en viss utföringsform av US 

570. Rätteligen ska giltigheten prövas med utgångspunkt från patentets hela 

skyddsomfång, vilket bestäms av patentkraven, tolkade i belysning av 

patentbeskrivningen. I skyddsomfånget enligt patentet ingår en utföringsform som 

består i att ingreppsdelen först monteras i fordonets ingreppsorgan, varefter 

lastbärarfoten i sidled skjuts på ingreppsdelen (s. 5, rad 36 – s. 6, rad 2). Denna 

utföringsform är omedelbart jämförbar med fig. 8-10 med tillhörande text i US 570 

som består i att ingreppsdelen 136 först gängas i ingreppsorganet 114 och att 

ingreppsorganet därefter förs in i skenan (eller att ingreppsorganet 114 först förs in i 

skenan och att ingreppsdelen därefter gängas i ingreppsorganet), varefter ratten 144 

gängas på ingreppsdelen 136 och därigenom pressar lasthållarfoten mot fordonstaket. 

Patentet och US 570 anvisar således komponenter med samma funktionella 

beskaffenhet, vilket möjliggör fastsättning av ingreppsdelens nedre ände i 

ingreppsorganet genom ett skruvförband och åtdragning med hjälp av ett 

manöverorgan vid ingreppsorganets övre ände, likaledes genom ett skruvförband. Det 

är alltså i båda fallen fråga om dubbla skruvförband. 

 

Vad Thule i målet anfört till stöd för att utförandet enligt patentet skulle vara särskilt 

fördelaktig tillbakavisas av Mont Blanc. Den utredning som Mont Blanc lagt fram 

visar att Thule i stor omfattning tillverkar och säljer lasthållare med enkelförskruvning. 

Det finns därför inte grund för något antagande att dubbelförskruvning skulle vara 

exempelvis säkrare eller enklare att använda än lasthållare med enkelförskruvning. 

Mont Blanc har dessutom kunnat visa att samma instruktioner ges till konsumenter att 

kontrollera fastsättningen av lasthållaren, oavsett om denna är försedd med 

enkelförskruvning eller dubbelförskruvning. Att vissa biltillverkare skulle föredra 

lasthållare med dubbelförskruvning motsägs av det faktum att Thule har lasthållare 
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med enkelförskruvning just till bilmodeller från biltillverkare som enligt Thule 

föredrar dubbelförskruvning. 

 

Det är heller inte relevant om en lasthållare utförd enligt patentet kan sättas fast på 

fordonstaket utan verktyg. Patentet är neutralt på den punkten och utredningen visar att 

det i Thules lasthållarsortiment finns produkter som enligt Thule omfattas av patentet 

och som sätts fast med verktyg. 

 

Det ska slutligen anmärkas att det inte funnits någon fördom eller annat hinder för 

fackmannen att använda sig av dubbelförskruvning för fastsättning av lasthållare på 

fordonstak. Behovet av lösning uppstod först i och med att biltillverkare under slutet 

av 1980-talet och början av 1990-talet började förse fordonen med bussningar 

(ingreppsorgan). Till en början kom enkelförskruvningar till användning, vilket är en 

lösning som Thule och Mont Blanc använt och fortfarande använder i stor omfattning. 

Som en alternativ lösning började Thule och Mont Blanc kort tid därefter använda den 

i US 570 visade och för fackmannen välkända principen om dubbla förskruvningar. 

 

Thules andrahandsyrkande (omformulering) – Patentkrav 1 och 2 

Det skulle i vart fall vara uppenbart för fackmannen att modifiera US 570 så att 

lösningen förses med ett elastiskt eller eftergivligt material beroende på känslighet för 

repor hos den yta mot vilken lasthållarfoten ligger an. Detta i synnerhet som att 

patentbeskrivningen nämner att kända lasthållare som var avsedda att ligga an mot en 

lackerad plåtyta var försedda med elastisk eller eftergivlig stöddyna. Denna lösning 

visas även i ritningar med tillhörande dokument för lastbärarfot för Volvo 440, som 

var tillgänglig före patentets prioritetsdag. Det var därför näraliggande för fackmannen 

vid ett utförande enligt krav 1 i patentet att använda ett elastiskt eller eftergivligt 

material till stöddelen.  
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Thules tredjehandsyrkande (omformulering) – Patentkrav 1, 2 och 5 

Först genom krav 5, som ingår i kombinationen för Thules tredjehandsyrkande, anges 

att ansättningen mot lasthållarfoten sker med hjälp av en mutter eller ratt. Ratten 144 i 

US 570 föregriper denna lösning. Utförandet saknar därför uppfinningshöjd.  

Thule 

 

Inledning 

Teknikområdet för lasthållare är på flera sätt unikt, och tekniska lösningar från andra 

mindre krävande tekniska områden låter sig inte okritiskt appliceras. Detta beror dels 

på de krafter och skakningar som produkten utsätts för, dels på att montering sker av 

lekmän och inte sällan under ogynnsamma förhållanden som kyla och mörker, 

samtidigt som en felaktig montering av en lasthållare med last kan leda till mycket 

svåra olyckor. Moderna fordonstak utgör dessutom en relativt känslig och väl synlig 

del av ett fordon. Lösningen måste klara av extrem belastning utan att på något sätt 

skada takets yta.  

 

Bland äldre lösningar märks lasthållare för montering till dropplist och metallskenor 

belägna ovanpå fordonstaket. Mothållet US 570 tillhör den senare kategorin.  

 

Moderna fästen för lasthållare kan delas upp i tre huvudkategorier.  

1. Bilar med takreling (”rails”). 

2. Bilar med tak utan fixeringspunkter, s.k. ”standard roof”, där lasthållarfötterna 

klämmer fast mellan dörröppning och tak.  

3. Bilar med fasta fixeringspunkter (”fixpoints”), ofta förekommande på bilar 

från Ford, Subaru, Mazda, Peugeot och BMW. Det är en sådan fastsättning 

som uppfinningen enligt patentet gäller.  

 

Den vanligaste förekommande s.k. fixpointlösningen är en bussning som är säkrad på 

fordonstaket genom t.ex. svetsning.  
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Till skillnad från vad Mont Blanc påstår karaktäriseras inte det aktuella teknikområdet 

av en långsam utveckling. Sökning i en internationell patentdatabas visar att runt 110 

patentfamiljer meddelades per år för lastbärarkonstruktioner.  

Problemställning och lösningen enligt patentet 

Ett problem som adresseras i patentet och som komplicerar designen av biltak, inte 

minst moderna biltak, är att höjden för fästorgan på moderna fordonstak är ytterst 

begränsad, i praktiken i storleksordningen 5-10 mm. I patentskriften anges att i regel är 

höjden i den undre delen av detta intervall. Detta medger användning av några få 

gängvarv för infästning genom förskruvning. 

Vid montering av lastbärarfötter enligt känd teknik fordrades ofta användning av 

verktyg, t.ex. i form av fasta nycklar och insexnycklar. Detta var besvärligt för 

fordonsägaren och det fanns även risk för att användaren tog i för hårt, eller använde 

för kraftfulla verktyg, med följd att ingreppsorganet eller biltaket kunde skadas. 

Det går inte att jämföra en s.k. fixpointlösning med fastsättning genom en bricka i 

skena eftersom förutsättningarna för fastsättning är helt annorlunda.  

Kärnan i uppfinningen är att en person genom vad som kan kallas en sekventiell 

förskruvning, för hand eller via verktyg, kan sätta fast ingreppsdelen och dra åt 

stöddelen i två separata moment. Idén är helt ny inom teknikområdet. 

Uppfinningen består inte – som Mont Blanc vill göra gällande - enbart av att använda 

vilken dubbel förskruvning som helst. Uppfinningen innefattar en elegant lösning som 

innebär att ingreppsdelen har ett av manöveranordningen oberoende manöverparti för 

dess fastsättning i ingreppsorganet. Därmed utför en och samma ingreppsdel två 

separata och av varandra oberoende moment; 1) fastsättning på fordonstakets 

ingreppsorgan med hjälp av ett manöverparti på ingreppsdelen, och 

2) åtdragning mot fordonstaket med hjälp av manöveranordningen för att pressa 

lastbärarfotens fasta yta, och därmed underliggande stöddel, mot fordonstaket. Vid 

demontering sker momenten i omvänd ordning. 
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Den problematik som uppfinningen enligt patentet avser att lösa relaterar inte endast 

till den begränsade gänglängden i en fixpointlösning. Uppfinningen löser även det 

accentuerade problemet som uppstår när man kombinerar kort gänglängd och 

användande av en stöddel som varierar i mått eller elasticitet. Detta framgår av 

patentbeskrivningen, som anger att problematiken med varierande mått på stöddelar 

kan uppkomma som följd av miljöfaktorer, exempelvis värme eller kyla, men även 

exemplifierat genom att lösningen tillämpas på flera olika bilmodeller.  

 

Den stora fördelen med patentet är att uppfinningen medger både en säker montering 

och att lastbärarfoten blir enkel för en genomsnittlig bilförare att montera och 

demontera, dvs. användningen blir enkel. Problemen enligt ovan löses i kravet 1 

genom att ingreppsdelen är fritt rörlig genom ett urtag i stöddelen, benämnt särdrag C, 

och genom att manöverpartiet är oberoende från manöveranordningen, särdrag G.  

 

Fackmannen 

Parterna är överens om att fackmannen i förevarande fall är en person med 

högskoleutbildning inom mekanikområdet – i första hand fordonsteknik - och som har 

erfarenhet av lastbågar. Thule ifrågasätter inte att tekniken med dubbel förskruvning 

tillhör sådant som fackmän inom mekanikområdet känner till, för övrigt tillsammans 

med en uppsjö med andra tekniska lösningar. Det innebär dock inte att det är intressant 

för fackmannen att applicera lösningar kring exempelvis lim för att lösa problem med 

infästning på ett fordonstak.  

 

Nyhet 

Följande genomgång av de olika bestämningarna i patentkrav 1 i patentet visar att 

uppfinningen skiljer sig från US 570. Det ska noteras att krav 1 är ett anordningskrav 

som beskriver lastbärarfoten före montering, dvs. lösningen är anpassad för att utföra 

den funktion som anges i kravet. Kravet beskriver därför lastbärarfotens strukturella 

särdrag men också hur dessa samverkar. 
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När det gäller jämförelsedokumentet US 570 utgör fig. 8-11 och fig. 12 två olika 

utföringsformer som skiljer sig åt på ett för patentet relevant sätt. Utföringsformerna 

går därför inte att förena utan ska bedömas var för sig när nyhetsfrågan avgörs.  

 

 Bestämning A – Lastbärarfot, vilken är avsedd att på ett fordon fästa en 

lastbärare med en över fordonstaket sig sträckande lastbärarstång 

 

Denna bestämning är ostridigt uppfylld i US 570. 

 

 Bestämning B – innefattande en stöddel (17) för anliggning mot fordonstaket 

 

Patentets stöddel ligger an direkt mot fordonstaket och kan bestå av gummi, plast eller 

annat liknande material. Av ordets innebörd liksom av figur 1 och den funktion som 

stöddelen ska ha i lastbärarfoten, framgår det att stöddelen utgör ett separat element 

från den övriga lasthållarfoten.   

  

I US 570 nämns inget om att lastbärarfoten - benämnd ”stanchion element 126” – 

skulle ha någon stöddel. I stället vilar lastbärarfoten direkt an mot en takskena (”slats 

110”), vilket framgår t.ex. av fig. 10. Det är med andra ord lastbärarfoten som pressas 

mot skenans översida. Om man vill hitta motsvarande del i patentet till ”stanchion 

element 126” skulle detta kunna anses vara bottendelen 16. ”Stanchion element 126” 

motsvarar alltså inte någon stöddel enligt uppfinningen.  

 

 Bestämning C – en ingreppsdel (14) som fritt rörligt sträcker sig genom en 

öppning eller ett urtag (22) i lastbärarfoten (8) 

 

Med bestämningen ”fritt rörligt” avses att ingreppsdelen ska kunna föras fritt rörligt i 

huvudsakligen vertikal led ner i nämnda öppning eller urtag (patentbeskrivningen s. 5, 

st. 5). Användaren ska därmed vid montering av lastbärarfoten kunna hitta ner med 

ingreppsdelen till ingreppsorganets gängor.  
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US 570 har i utföringsform 1, fig. 8-10, inte någon ingreppsdel som fritt rörligt 

sträcker sig genom en öppning eller ett urtag (22) i lastbärarfoten. I utföringsform 1 

avses en lösning som kräver att man för in ett bleck med en fastsatt pinnskruv i skenan. 

Sedan träs lastbäraren 126 över pinnskruven. Pinnskruven sträcker sig alltså inte ”fritt 

rörligt” genom en öppning eller ett urtag. I stället är pinnskruven helt fast fixerad i 

blecket som i sin tur fixeras i skenan först efter fastdragning. Det finns därmed ingen 

motsvarighet till särdrag C i US 570 i utföringsformen beskriven i anslutning till 

figurerna 8-10.  

 

Vad sedan gäller utföringsform 2 i US 570, som illustreras i fig. 12, skulle pinnskruven 

förmodligen kunna anses vara fritt rörlig eftersom det troligen inte finns något annat 

sätt att montera den. Det är dock inte beskrivet i US 570 hur utföringsform 2 monteras 

eller demonteras, varför detta särdrag inte kan utläsas explicit härifrån. Uppfinningen 

är därför ny i relation till utföringsform 2.  

 

 Bestämning D – och som är utformad för ingrepp med ett motsvarande, på 

fordonet fäst ingreppsorgan (12, 13) 

 

Utföringsform 1 i US 570 har ingen sådan ingreppsdel som bestämning D beskriver. 

Pinnskruven 136 i US 570 är i stället redan innan monteringen fastsatt (”secured”) i 

bleck 114 och förs fram till lämplig position. Något ingrepp i patentets mening sker 

inte mellan dessa hopsatta delar. Man kan därför inte heller anse att blecket i US 570 

utgör ett ”på fordonet fäst ingreppsorgan” såsom detta måste förstås i patentet eftersom 

det i beskrivningen i US 570 framgår hur man demonterar lastbäraren genom att först 

skruva av ”the wheel-like members 144”, varefter ”the utility bars 128 and the 

stanchion members 126” lyfts av. Sedan avlägsnas blecken med pinnskruvarna genom 

att dessa förs längs skenan och ut ur denna vid skenans ände.  
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Utföringsform 2 kan möjligtvis tänkas visa en ingreppsdel som är utformad för ingrepp 

men blecket är inte fäst på fordonets tak utan sitter löst i en skena. Särdraget är därför 

oavsett detta inte uppfyllt.  

 

 Bestämning E – en manöveranordning, som är anordnad att vid ansättning mot 

en fast yta i lastbärarfoten pressa denna mot fordonstaket 

 

Patentet anger att manöveranordningen ska pressa en fast yta i lastbärarfoten ”mot 

fordonstaket”. I US 570 pressas den fasta ytan inte mot fordonstaket, utan i stället mot 

en skena. Denna skena är en central del av lösningen i US 570 men utgör inte 

fordonstaket. Skillnaderna i användning av skenor jämfört med s.k. fixpointlösningar 

visar på detta. En lastbärarfot som är dåligt fastsatt till en skena kan glida längs med 

skenan vid en kraftig inbromsning av fordonet, vilket kan få förödande konsekvenser 

för den last som sitter på lastbärarstången. En lastbärarfot som är dåligt fastsatt till en 

s.k. fixpoint lider inte av den nackdelen. En fixpoint kommer alltid att vara ett säkrare 

alternativ än en skena i den bemärkelsen. 

 

Skulle man beakta att en skena ska kunna utgöra en integrerad del av fordonstaket, 

skulle även ingreppsorganet i särdrag D utgöra en del av fordonstaket, vilket inte 

håller. I US 570 utgör skenan och ingreppsorganet åtskilda och separata detaljer från 

själva fordonstaket. Således uppvisar inte de anförda utföringsformerna från figurerna 

8-12 i US 570 särdrag E.  

 

 Bestämning F – att ingreppsdelen har ett gängat parti för ingrepp i en 

motsvarande gängad borrning i ingreppsorganet 

 

Som förklarat ovan under särdrag D förekommer ett gängat parti enligt denna 

bestämning inte i utföringsform 1 i US 570. 
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 Bestämning G – och att ingreppsdelen har ett av manöveranordningen (19) 

oberoende manöverparti (23) för dess fastsättning i ingreppsorganet 

 

Ordet manöverparti är allmänspråkligt och ska förstås som ett särskilt parti av en enhet 

som är speciellt ägnat att kunna användas för att manövrera enheten. Från 

beskrivningen till patentet och fig. 1 kan tydligt utläsas att det oberoende 

manöverpartiet utgör ett specifikt parti av ingreppsdelen. Särdraget ger med andra ord 

uttryck för att ingreppsdelen ska ha ett manöverparti som medger den enkla och säkra 

användningen. Det är ett av huvudsyftena med uppfinningen. Fastsättning sker i 

ingreppsorganet med hjälp av ett manöverparti på ingreppsdelen som är oberoende. 

Med detta menas att den är separerad från den åtdragning som sker med 

manöveranordningen.  

 

Den pinnskruv 136 som US 570 anvisar behöver som framgått inget manöverparti, och 

något sådant förekommer inte heller. Ännu mindre sägs i US 570 något om ett 

oberoende manöverparti. Mont Blanc anger att mothållets manöverparti är detalj 140. 

Denna avser gängorna i pinnskruven. Genom att manöveranordningen 144 i US 570 

skruvas direkt på pinnskruvens gängor kan dock inte pinnskruven sägas vara 

oberoende av manöveranordningen. Mont Blancs tolkning innebär att vilken 

godtyckligt vald yta som helst på pinnskruven skulle kunna anses utgöra 

ingreppsdelens manöverparti. Detta är ingen rimlig tolkning då det innebär att 

bestämningen i kravet 1 om att ingreppsdelen ska vara försedd med ett oberoende 

manöverparti blir överflödig. Om man, i strid med Thules uppfattning, skulle anta att 

pinnskruven kan gälla för att vara både ingreppsdel och manöverparti, blir i vart fall 

manöverpartiet inte oberoende av manöveranordningen.  

 

Slutligen kan om utföringsform 2 anges att ”manöveranordningen” 144 är fastsatt 

(”fixedly secured”) i pinnskruven. Denna enhet är avsedd att skruvas ner i blecket. 

Utföringsform 2 skiljer sig med andra ord mot patentet genom att inte uppvisa en 

manöveranordning och ett oberoende manöverparti. Således uppvisar inte US 570 

särdrag G. 
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Sammanfattningsvis saknar både utföringsform 1 och 2 i US 570 särdragen B, D och E 

i patentkrav 1 i patentet. Utföringsform 1 i US 570 saknar därutöver särdragen C, G 

och F och utföringsform 2 i US 570 saknar därutöver särdrag G i patentet.  

 

Uppfinningshöjd gentemot US 570 

US 570 berör inte problematiken med begränsad gänglängd, vare sig för sig eller i 

kombination med varierande mått och elasticitet i en stöddel. US 570 har ingen 

stöddel.  

 

Den utföringsform i US 570 som kan anses ha något som liknar en begränsad 

gänglängd är den utföringsform som beskrivs i samband med utföringsform 2. 

Fackmannen lär sig från US 570 att för att utföringsform 2 ska kunna användas måste 

ratten 144 vara ”fixedly secured” till ”members 136” som motsvarar ingreppsdelen i 

patentet. Fackmannen skulle dock inte göra ”member 136” skruvbar, dvs. med gängor i 

båda ändarna på grund av att det blir till en osäker och svårhanterlig förbindning. Även 

om fackmannen skulle utgå från att US 570 beskrev en dubbel förskruvning av den typ 

som Mont Blanc menar, skulle den mest närliggande lösningen för en fackman som 

anser att det är problem med den tillgängliga gänglängden i US 570 vara att fästa 

pinnskruven permanent till brickan, dvs. övergå till utföringsform 1. Detta är en 

lösning som inte kräver någon specifik förändring eller justering av lasthållarfoten i 

US 570. Dessutom går fackmannen i så fall ifrån en lösning där man fäster lasthållaren 

med hjälp av handkraft till en lösning där användaren behöver använda verktyg för att 

fästa lasthållaren.  
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Uppfinningshöjd med hänsyn till fackmannens allmänna kunskap 

Det finns inget inom känd teknik som visar varför fackmannen år 1993 skulle 

intressera sig för dubbla förskruvningar för applicering i lastbärarfötter. Som exempel 

på varför fackmannen inte skulle intressera sig för de dubbla förskruvningar som Mont 

Blanc har hänvisat till, och som dessutom verkar publicerade efter patentets 

prioritetsdag, är att dessa medger användning av i princip valfritt antal gängvarv i 

infästningen. Detta är inte fallet med en fixpoint på ett fordonstak. Mothållens förband 

förutsätts i princip sitta fast permanent, medan lastbärare är avsedda att monteras på 

och av vid upprepade tillfällen, och ofta i utomhusmiljö. Enligt patenträtten måste det 

också finnas anvisningar, en drivkraft, för hur mothållen ska användas. Denna del 

saknas helt.  

 

Även om man skulle applicera någon av de dubbla förskruvningar som åberopas av 

Mont Blanc leder detta inte till uppfinningen. Det inte är kunskap om förskruvningar 

rent allmänt som utgör lösningen enligt patentet utan i stället den specifika 

sammansatta produkt som framgår av patentkravens särdrag.  

 

Objektiva omständigheter för uppfinningshöjd 

Ytterligare omständighet som indikerar uppfinningshöjd hos patentet är den stora 

kommersiella framgången som patentet haft. Båda parter i detta mål har i över tio år 

tillverkat och sålt ett mycket stort antal patentföremål i Sverige och utomlands. 

Bolagen har under omstämd tid sålt över 280 000 exemplar av den patenterade 

lösningen i hård konkurrens med många andra tekniska lösningar på lastbärarfötter.  

Stora bilfabrikanter som Ford och Volvo har under lång tid valt att använda lösningen 

som originaltillbehör till sina bilmodeller, trots högre pris för denna lösning jämfört 

med enkelförskruvning. Ford har under år 2009 även för den storsäljande modellen 

Fiesta övergått till den patenterade lösningen. 

 

Thules andrahandsinställning (omformuleringsyrkande) 

Thule yrkar i andra hand skydd för en uppfinning som definieras av krav 1 och 

underkravet 2 i patentet. 
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Särdragen från krav 2 specificerar att stöddelens material ska vara elastiskt eller 

eftergivligt så att den vid ansättning av manöverorganet är anordnad att 

sammanpressas något. Såsom nämnts tidigare ska stöddelen vara anpassad för 

anliggning mot fordonstaket varför stöddelens materialegenskaper är viktiga för att 

inte skada taket, och samtidigt skapa god anliggning mot taket. Dessutom ska 

stöddelen medverka till säker fasthållning utan glapp. Dessa egenskaper är förtydligade 

genom att särdragen från krav 2 har införts i krav 1.  

 

Stöddelar i elastiskt eller eftergivligt material var kända per se innan ansökan för 

patentet gavs in. Detta var i själva verket en del av problemställningen, dvs. med en 

stöddel i elastiskt eller eftergivligt material fanns det stora problem när man hade en 

begränsad gänglängd att tillgå. Thule utger sig inte för att ha uppfunnit en stöddel till 

en lastbärarfot, utan i stället ett raffinerat sätt att fästa en lastbärarfot som har en 

elastisk eller eftergivlig stöddel på ett fordonstak. Ingreppsdelen med 

manöveranordningen och det oberoende manöverpartiet löser detta problem på ett 

oväntat och överraskande bra sätt.  

 

Fastsättningen fungerar förstås även på lastbärarfötter som inte har elastiska eller 

eftergivliga stöddelar, men lösningen är extra fördelaktig på lastbärarfötter av den 

sorten. Det finns alltså oväntat bra effekter av att använda en lastbärarfot enligt krav 1 i 

patentet, och elastiska eller eftergivliga stöddelar på lastbärarfötter som nämns i krav 2 

i patentet. Den elastiska stöddelen ger att bra skruvförband samtidigt som 

ingreppsdelens oberoende manöverparti och manöveranordning gör handhavandet 

enkelt, dvs. säkert, vilket framgår av professor Evertssons utlåtande.  

 

Thules tredjehandsinställning (omformuleringsyrkande) 

I tredje hand yrkas skydd för en uppfinning som definieras av krav 1 och underkraven 

2 och 5. I krav 5 anges explicit att manöverpartiet är oberoende och skilt från 

manöveranordningen samt att manöveranordningen innefattar en längs ingreppsdelen 

skruvbar mutter eller ratt, varvid muttern eller ratten är ansättbar mot en fast yta i 

lastbärarfoten. Utöver de argument som gällt för skillnad mellan å ena sidan krav 1 och 
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2 och samt å andra sidan US 570 tillkommer vad gäller kombinationen krav 1, 2 och 5 

att US 570 saknar en manöveranordning som innefattar en längs ingreppsdelen 

skruvbar och från manöverpartiet skild mutter eller ratt.  

 

Om rätten mot förmodan skulle anse att US 570 innefattar ett oberoende manöverparti, 

menar Thule att ratten 144 i US 570 endast kan uppvisa två lägen. Antingen är ratten 

skild från manöverpartiet, dvs. losskruvad från pinnskruven och det som Mont Blanc 

anser vara manöverpartiet, eller är ratten ansättningsbar mot en fast yta i lastbärarfoten, 

dvs. skruvad på pinnskruven - men då inte oberoende och skild från manöverpartiet 

eftersom manöverpartiet har definierats som en yta längs pinnskruven. 

 

Thule betonar igen att den problematik som uppfinningen avser att lösa inte endast 

relaterar till den begränsade gänglängden utan även syftar till att adressera problemet 

med att den korta gänglängden kombineras med variationer i mått eller elasticitet hos 

en på lastbärarfoten använd stöddel. Exempel på variationen på stöddelarnas 

utformning illustreras av Thules ritning på olika Volvomodellers lastbärarfötter enligt 

föreliggande uppfinning. Problematiken med varierande mått på stöddelar kan även 

uppkomma som följd av miljöfaktorer, t.ex. värme eller kyla. 

 

Fördelarna med dessa särdrag är flera och uppnås genom särdragens samverkan.  

För det första, genom ingreppsdelens fria rörlighet genom öppningen i stöddelen, 

tillsammans med att manöveranordningen är skruvbar längs med ingreppsdelen, kan 

ingreppsdelen enklare inriktas i förhållande till den gängade bussningen.  

För det andra gör detta att oavsett hur stöddelen ser ut i mått eller elasticitet erhålls en 

korrekt monterad lastbärarfot. Detta är fler fördelar än vad man skulle kunna förvänta 

sig i förväg. Fackmannen får ledning från patentets beskrivning vad fördelen med 

särdraget ”längs ingreppsdelen skruvbar” kan resultera i, se sidan 5, rad 20-28 i 

patentet. Det står klart att syftet med särdragen är att ingreppsdelen ska kunna riktas in 

i förhållande till den gängade bussningen för att skapa ett enkelt handhavande 

samtidigt som en säker fastsättning sker.  
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Uppfinningen medger användning av en och samma skruvmodell i många olika 

lastbärarfötter eftersom den medger variation i stöddelens mått och elasticitet eller 

ingreppsorganets djup. I alla dessa fall erhålls en god fastsättning där alla tillgängliga 

gängor nyttjas. Detta ska jämföras med de problem som förekommer med 

enkelförskruvning där skruvens längd för varje applikation är mycket viktig. 

 

Intrångsmålet 

Thule 

Inledning 

Marknaden för lastbärare kan delas upp i två segment. 

 

1. OE eller OES – Förkortningen står för ”Original Equipment Service and Spares” 

och består av den del av marknaden där tillverkning och leverans sker till fordons-

tillverkare och lastbärarna säljs via deras kanaler (hädanefter OE-marknaden). 

Försäljningen sker ofta under fordonstillverkarens varumärke. Takräckena hämtas från 

fabrik antingen direkt till fordonstillverkaren, eller till dennes generalagent i aktuellt 

land. Inom OE-marknaden sker också ofta en kundspecifik utveckling. Till exempel 

utvecklar Thule på sistnämnda sätt ett specifikt takräcke för bilmodellen Opel Astra, 

som kommer att marknadsföras under varumärket Opel. Mont Blanc har bl.a. tillverkat 

ett intrångsgörande takräcke avseende bilmodellen Ford Focus.    

 

2. Öppenmarknad/OM – Den andra delen av marknaden utgörs av fristående 

återförsäljare inom fordonssektorn och benämns OM eller OPM, vilket står för ”Open 

Market” (hädanefter öppenmarknaden). I öppenmarknaden marknadsförs takräcket 

normalt under tillverkarens eget varumärke. Exempel på produkter i denna kategori är 

Mont Blancs ”Performance”, ”Classic” och Thules ”Rapid System”. Takräckena 

levereras ofta till distributörer som säljer vidare produkterna till en slutlig 

försäljningskanal, exempelvis kedjeföretagen Autoexperten, MECA, Mekonomen och 
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AD-bildelar. Tillverkarna får ett högre pris och därmed ett högre täckningsbidrag för 

sina lasthållare på öppenmarknaden. 

 

Marknaden för lastbärare i Europa är stor och medger uthållig och god lönsamhet. I 

och med det växande friluftsintresset de senaste decennierna har marknaden för 

tillbehör till lastbärare vuxit kraftigt. Båda parter tillhandahåller en rad tillbehör, 

exempelvis takboxar, lastkorgar samt hållare för cyklar, skidor, snowboards, 

surfbrädor, kajaker och kanoter m.m. Thules försäljning av tillbehör motsvarar 

beloppsmässigt minst hälften av värdet på lastbärarna, ofta mer. Det är rimligt att utgå 

från att Mont Blancs omsättning av tillbehör är i samma storleksordning.  

 

När det gäller marknaden för lastbärarutrustning till fordon har Thule en marknads-

andel om cirka 40 procent i de länder som berörs av talan, dvs. Sverige, Tyskland och 

Storbritannien. Därmed är Thule marknadsledare inom både lastbärare och tillbehör till 

dessa, oavsett om man mäter utifrån OE- eller öppenmarknaden. Mont Blanc har en 

lägre marknadsandel än Thules, men får ändå anses tillhöra de större tillverkarna på 

marknaden för lastbärarutrustning. Parterna är varandras huvudkonkurrenter. 

 

Thule har utvecklat och tillhandahåller lasthållare till inte mindre än ca 327 olika 

bilmodeller, nya och begagnade. Då räknas enbart de modeller som har s.k. fixpoint-

fästen. Vidare har i princip alla bilmodeller i viss mån olika design på sina fordonstak. 

För varje design krävs att tillverkaren tar fram olika varianter av bland annat skruvar 

och stöddelar som ska sitta fram och bak, respektive på högra och vänstra sidan av 

fordonstaket. För varje lasthållare för varje bilmodell krävs alltså fyra stöddelar med 

olika form och oftast olika tjocklek. Detta innebär att lösningar för lasthållarfötter som 

medger enkel anpassning mellan olika fordon är en viktig faktor för tillverkarna av 

lasthållare. Om samma skruv kan användas för många bilmodeller på marknaden 

innebär detta en stor fördel, jämfört med om skruven måste vara exakt avpassad vad 

gäller längd till varje bilmodell. Denna fördel uppnås med patentet.  

Thule använder den patenterade lösningen i stor skala. Exempelvis har Thule sålt den 

patenterade lösningen i över 125 000 exemplar lasthållarset under senare år.  
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Patentets lösning förekommer i leveranser från Thule till bilmodeller från tillverkare 

som Ford, Volvo, Mazda, Peugeot, Citroën, Fiat, VW, Renault, Nissan och Mitsubishi. 

Den patenterade lösningen klarar de hårda testkrav som vissa biltillverkare ställer, 

vilket enkelskruvslösningen inte gör. 

 

Kunderna uppskattar patentets lösning just genom att den förenar egenskapen av att 

vara stark och pålitlig med egenskapen att vara enkel att använda genom att den inte 

förutsätter användning av verktyg. Det är i och för sig riktigt att Thule för en del 

bilmodeller tillhandahållare enklare och billigare lösningar. De exempel som Mont 

Blanc hänvisar till i målet av Thules olika modeller av lasthållare hänför sig endast till 

stickprov av Thules sortiment för öppenmarknaden och inte för OE-marknaden. Mont 

Blancs utredning är hur som helst inte representativ för Thules försäljning av den 

patenterade lösningen. Det finns ingen koppling mellan antalet varianter och storleken 

på försäljningen av olika modeller. De enkelskruvsmodeller som Mont Blanc tar upp 

är ofta just sådana där försäljningen av lasthållare är liten och det inte lönar sig för 

Thule att utveckla den dyrare lösningen enligt patentet.  

 

Exempel på patentets kommersiella framgång är att Ford i Tyskland har valt patentets 

lösning för modellerna Ford Focus, Ford Fiesta och Ford S-Max. Ford valde tidigare 

lasthållare med enkel förskruvning till både Focus och Fiesta. Under år 2004 gick Ford 

över till patentets lösning vad gäller modellen Focus. Under år 2009 gick Ford över till 

patentets lösning vad gäller modellen Fiesta. Thule begär inte ersättning för 

kringförsäljning av tillbehör avseende Ford eftersom bolaget under omstämd tid varit 

och fortfarande är huvudleverantör av dessa tillbehör till Ford.  

 

Volvo fick problem med den lasthållarfot som Mont Blanc åberopat. Det var samma 

problem som de som beskrivs i patentet. Bland annat dessa problem ledde till att 

Volvo sade upp samarbetet med Mont Blanc om denna leverans. I stället gick 

uppdraget till Thule att leverera den mer tillförlitliga lösningen enligt patentet.  
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Mont Blanc åberopar att bolaget har fått en ny beställning från Ford avseende en 

enkelskruvslösning till modellen Ford Transit. Denna beställning saknar emellertid 

relevans eftersom den inte avser en personbil utan ett arbetsfordon. För sådana fordon 

gäller speciella förutsättningar. För det första finns kraftiga plåtar under den s.k. 

fixpoint fästningen, vilket gör att man kan dra åt denna lösning med höga moment med 

hjälp av verktyg och med detta klara Fords testkrav. För det andra ställer Ford inte 

samma krav på att lasthållaren ska kunna monteras av och på fordonet vid ett stort 

antal tillfällen. Dessutom är prispressen betydligt större på detta slags fordon, vilket 

gör att det billigaste alternativet ofta väljs.  

 

Thule har gjort en kostnadsjämförelse mellan en enkelskruvslösning och den 

patenterade lösningen som används för Ford Fiesta. Eftersom Mont Blanc levererade 

enkelskruvslösning till denna modell åren 2002 till 2008, och Thule levererar den 

patenterade lösningen till modellen från år 2009, är jämförelsen särskilt relevant. 

Slutsatsen är att hos Thule motsvarar merkostnaden för den patenterade lösningen 

mellan fem till tio procent av försäljningspriset för lasthållarsetet. Försäljningspriset 

inom OE-sektorn uppgår till 400 kr, vilket medför att patentets lösning är mellan 20 till 

40 kr dyrare. Merkostnaden är väsentlig i den aktuella branschen. Ändå har Ford flera 

gånger valt att byta till den patenterade lösningen. 

 

Mont Blancs intrång 

Mont Blanc gör sig skyldig till patentintrång genom flera varianter av intrångsföremål. 

Dessa benämns i målet Ford, övriga OE (”OE-others”), Classic och Performance. 

Parterna är överens om att samtliga nämnda produkter gör intrång i huvudkravet 1 och 

i underkraven 2, 3 och 5 i patentet. Parterna är vidare ense om att den exportförsäljning 

som Mont Blanc under omstämd tid haft av intrångsföremålen faller inom patentets 

skyddsomfång.  

 

Mont Blanc har från oktober 2005 och därefter under hela den omstämda tiden i 

relation till Ford Motor Co i Tyskland avseende modell Ford Focus och S-Max gjort 
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intrång i patentet genom att i Sverige tillverka och använda anordningar, och  

från Sverige bjuda ut samt föra ut anordningar på marknaden.  

 

Mont Blanc har även från oktober 2005 och därefter under hela den omstämda tiden i 

relation till bilföretagen Rover, Hyundai och Subaru (övriga OE) begått patentintrång 

genom att i Sverige tillverka och använda anordningar, och i eller från Sverige bjuda ut 

samt föra ut anordningar på marknaden. Både när det gäller Ford och OE-others har 

intrång skett genom att biltillverkarna löpande under omstämd tid beställt leveranser av 

lasthållare enligt uppfinningen, som Mont Blanc löpande levererat.   

 

Mont Blanc har från oktober 2005 och därefter under hela den omstämda tiden under 

eget varumärke bjudit ut en version av intrångsföremålet som benämns Performance. 

Mont Blanc har även i vart fall sedan år 2008 under eget varumärke bjudit ut en 

version av intrångsföremålet som benämns Classic.  

 

Av Mont Blancs revisorsrapport framgår att Mont Blanc under omstämd tid – den 22 

oktober 2005 till den 22 oktober 2010 – har tillverkat totalt 157 722 stycken 

intrångsföremål, varav 120 893 stycken avser OE (Ford och OE-others) och 36 879 

stycken avser öppenmarknaden (Performance och Classic). Av Mont Blancs 

tillverkning av intrångsföremål har enligt underlag från Mont Blanc endast 600 enheter 

sålts i Sverige medan resterande enheter har exporterats.  

 

Försäljningen av lasthållare till OE marknaden har medfört en intäkt exklusive 

mervärdeskatt för Mont Blanc om 48 357 200 kr (120 893 st. x 400 kr/st.).  

Försäljningen av lasthållare till öppenmarknaden har medfört en intäkt exklusive 

mervärdeskatt för Mont Blanc om 17 621 653 kr. Totalt har Mont Blanc genom 

utnyttjande av patentets uppfinning under omstämd tid haft en intäkt om 65 978 853 

kr, dvs. cirka 66 miljoner kr. Till detta kommer den kringförsäljningen av tillbehör 

som försäljning av lasthållare på öppenmarknaden kan beräknas ha medfört. En 

försiktigt beräknad försäljningsintäkt för Mont Blanc avseende tillbehör utgör hälften 

av den beloppsmässiga försäljningen av lasthållare på öppenmarknaden, 8 810 826 kr. 
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Sammantaget har alltså Mont Blanc som intrångsgörande verksamhet sålt lastbärare 

och tillbehör för cirka 75 miljoner kr.  

 

Intrånget har också möjliggjort för Mont Blanc att stärka sin ställning som leverantör 

till den stora kunden Ford i Tyskland, till stort men för Thule. 

 

Mont Blanc har uppgett att bolaget sålt intrångsföremål till OE-marknaden med 

förlust, vilket innebär att Mont Blancs tillverkningskostnad har varit högre än priset till 

kund. Detta har utan tvivel medfört fördel för Mont Blanc vad gäller möjligheten att få 

order från stora kunder som Ford, med motsvarande nackdel för Thule, som lidit av 

prisdumpningen. Intrånget är därför särskilt allvarligt.  

 

Mont Blancs uppsåt eller oaktsamhet 

Thule gör gällande att Mont Blanc känt till patentet före det att intrångsaktiviteten 

under omstämd tid skett, och att det därmed föreligger ett uppsåtligt intrång. Mont 

Blanc har i målet argumenterat utifrån att man haft anledning att tro att patentet var 

ogiltigt, vilket får ses som ett erkännande av ond tro om patentets existens. 

Även om Mont Blanc inte hade någon kännedom om patentet har det ålegat Mont 

Blanc att som ett ledande industriföretag i Sverige inom aktuellt område hålla sig 

informerad om andras patent på detta teknikområde. Mont Blanc har således i vart fall 

begått patentintrång genom oaktsamhet, som inte är ringa.  

 

Skälig ersättning 

Utgångspunkten för beräkning av skälig ersättning och nivån på royalty är att klargöra 

hur uppfinningen adderar värde till den produkt i vilken den används. Uppfinningen 

enligt patentet avser en lastbärarfot, avsedd att på ett fordon fästa en lastbärare med en 

över fordonstaket sig sträckande lastbärarstång. Lastbärarfoten är tekniskt sett den 

väsentliga delen av en lastbärare, medan lastbärarstången är en relativt enkel 

konstruktion bestående av aluminium- eller stålprofil. Det är patentföremålet, dvs. 

lasthållarfoten i sin helhet, och inte bara dubbelförskruvningen som utgör huvudsaklig 

komponent i de saluförda enheterna. Lasthållarfötterna och lastbågarna är enheter i ett 
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fasthållarsystem, som marknadsförs och säljs som en sammansatt produkt. 

Fastsättningen av systemet på fordonets tak via lasthållarfötterna är därvid en funda-

mental funktion avseende både säker fasthållning och enkelt handhavande. Av detta 

följer att basen för den skäliga ersättningen ska utgöras av hela lastbärarsetet med fyra 

lastfötter och två lastbågar.  

 

Följande omständigheter påvisar det stora värdet som uppfinningen enligt patentet har. 

 Produkten har sålts under lång tid i stora volymer av båda parterna, dvs. haft 

stor kommersiell framgång. 

 Uppfinningen har möjliggjort för parterna att leverera en unik lösning. 

 Stora kunder (Ford och Volvo) har gått över till lösningen enligt patentet. Ford 

har under omstämd tid endast köpt lasthållare från parterna. 

 Marknaden för lastbärare är stor och medger god och uthållig lönsamhet samt 

medför lönsam merförsäljning av tillbehör. 

 Uppfinningen avser en central del av lastbäraren och förekommer i fyra 

exemplar i varje lasthållarset. 

 Samma skruv kan användas för bilmodeller med olika stöddelar trots 

variationer i mått och elasticitet på stöddelen. 

 Uppfinningen är intuitivt attraktiv och produkten har inga lösa verktyg eller 

andra detaljer som kan tappas bort. 

 Mont Blanc har gjort gällande egen skada om över 50 miljoner kr om 

uppfinningen inte kunde nyttjas under cirka sex månader. 

 Inga andra tillverkare har gjort intrång i patentet men Mont Blanc har fortsatt 

sitt intrång efter att talan väcktes. 

 

Thule har beräknat yrkad skälig ersättning utifrån en royaltysats om tio procent av 

försäljningsvärdet på Mont Blancs intrångsprodukter. Enligt svensk domstolspraxis 

beräknas ersättning för utnyttjande av en uppfinning i mål om patentintrång normalt 

som en procentsats av försäljningsvärdet av intrångsprodukterna, i vart fall om 

uppfinningen är viktig för produkten. Vid mekaniska produkter är ersättningsnivån upp 
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till tio procent. Mont Blanc har medgett dessa omständigheter. Den internationellt 

använda tumregeln inom licensgivning anger att licenstagaren bör utge åtminstone en 

fjärdedel och ibland uppåt en tredjedel av täckningsbidraget till licensgivaren avseende 

viktiga patent. Vidare framgår av statistik avseende royaltynivåer vid frivillig 

licensiering och vid intrångsmål inför amerikansk domstol att den genomsnittliga 

royaltynivå som dömts ut för den närmast liggande industrigrenen, ”Fabricated Metal, 

Product Manufacturing”, uppgår till 12,4 procent som andel av intäkt med ett spann 

mellan tre och upp till 21 procent. Statistiken är av intresse eftersom licensiering och 

royaltyberäkning i hög grad utgör ett internationellt fenomen. 

 

Mont Blanc hävdar att bolaget har sålt intrångsföremålen på OE-marknaden helt utan 

positivt täckningsbidrag, vilket innebär att Mont Blanc har prisdumpat sina produkter. 

Skälig ersättning får då i stället beräknas utifrån från det normala täckningsbidrag som 

Thule har om 35 procent på OE-marknaden och 50 procent på öppenmarknaden, 

jämfört med försäljningsintäkten. En rimlig nivå landar då sammantaget på en 

motsvarande royaltysats om tio procent. 

 

Mont Blanc kan under omstämd tid beräknas ha sålt lastbärare och tillbehör för totalt 

cirka 75 miljoner kr. Utgående från enbart lasthållarförsäljningen om cirka 66 miljoner 

kr och med en royaltysats om tio procent uppgår skälig ersättning till 6 600 000 kr. 

 

Ersättning för ytterligare skada  

Thule samlade yrkanden avseende ytterligare skada jämte 58 § patentlagen uppgår till 

23 104 000 kr. 

 

Thule har beräknat sitt täckningsbidrag, som är ett annat ord för handelsvinst. Det 

motsvarar den vinst patenthavaren går miste om genom att inte få leverera de enheter 

som intrångsgöraren levererat till kunden ifråga. Thule har under omstämd tid levererat 

lasthållare enligt patentets uppfinning till Fords bilmodell Fiesta, som därför utgör ett 

lämpligt jämförelseobjekt. Jämförelsestörande moment har rensats bort, i detta fall 

taklist och täcklock. Thules tillverkning av patentföremålen sker i Polen. Av yttrande 
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från Thules polske revisor framgår ett pris om 400 kr per enhet, vilket ger beräkningen 

att Thule gått miste om ett TB 1 om 41 procent, vilket motsvarar ett värde på 164 

kr/enhet. Thules beräkning utifrån ett täckningsbidrag om 35 procent är därför skäligt. 

Thule hade vid tilldelning av en beställning från Ford bara haft rörliga merkostnader 

eftersom bolaget haft ledig tillverkningskapacitet i Polen utan några väsentliga 

merkostnader i byggnader, utrustning, personal etc. Likaså hade inte mer indirekt 

personal behövt anställas i produktionen. Thules inställning är att ovan angivna 

täckningsbidrag är den bruttomarginal som Thule hade erhållit om beställningarna 

hade gått till Thule i stället för till Mont Blanc.  

 

Det är ostridigt att Mont Blanc under omstämd tid till Ford, avseende bilmodellerna 

Ford Focus och Ford S-Max, har offererat, sålt och levererat 103 837 stycken lastbärset 

med lastbärare utförda enligt uppfinningen i patentet. Under samma tid har Mont Blanc 

även till Subaru levererat 10 041 stycken lasträcken utförda enligt uppfinningen i 

patentet. Mont Blanc har enligt egen uppgift sålt intrångsgörande lasthållare till Ford 

och Subaru för 400 kr per lastbärarset. 

 

Om Mont Blanc inte hade gjort intrång i patentet hade Thule fått leverera lastbärarset 

till Ford för modellerna Focus och S-Max och till Subaru. Genom att Thule gått miste 

om nämnda beställningar har bolaget lidit skada. Med ett täckningsbidrag om 35 

procent inom detta affärssegment uppgår Thules förlust avseende Ford till cirka 

14 537 000 kr. Med samma beräkning har Thule avseende utebliven försäljning till 

Subaru förlorat en handelsvinst om (avrundat) 1 406 000 kr.  

 

Vidare är det rimligt att anta ett orsakssamband innebärande att Mont Blanc genom 

försäljning av lastbärare till Subaru också kunnat sälja tillbehör till dessa lasthållare för 

ett värde motsvarande – försiktigt beräknat – 40 procent av den förlorade 

handelsvinsten, vilket avrundat uppgår till 1 607 000 kr. Thule har vid beräkning av 

tillbehörsförsäljning utgått från att man normalt säljer två takmonterade cykelhållare 

eller en takbox på vart femte takräcke som säljs. Vid en försäljning av tillbehör för 

1 607 000 kr skulle Thule ha erhållit en handelsvinst om 50 procent, eller (avrundat) 
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804 000 kr. Totalt yrkar således Thule 2 210 000 kr för förlorad vinst avseende 

Subaru.  

 

Upplysningsvis meddelas att Thules yrkande om skälig ersättning för 10 041 stycken 

lastbärare till Subaru uppgår till (avrundat) 401 000 kr. Yrkandet om skälig ersättning 

för de 103 837 stycken lasthållarna sålda till Ford uppgår (avrundat) till 4 153 000 kr. 

 

Följande talar för att Thule skulle fått leverera lasthållare till Ford för modellerna 

Focus och S-Max om inte intrånget hade skett. För det första har Thule och Ford ett 

nära samarbete. Ford köper sedan lång tid lasthållare till andra bilmodeller från Thule. 

Thule har under omstämd tid försett och förser än i dag Ford med tillbehör till 

lasthållare, takboxar m.m. För det andra är parterna varandras huvudkonkurrenter då 

Ford enbart köper lasthållare för s.k. fixpointlösningar från Thule och Mont Blanc. För 

det tredje hade Thule före år 2005 sålt lösningen enligt patentet i stor omfattning till 

bl.a. Volvo varför tekniken var färdigutvecklad hos Thule. Dessutom föredrar Ford 

lösningen enligt patentet framför enkelförskruvning då Fords offertunderlag vad gäller 

stresstester är sådant att en kontralåsning med ett andra förband är en nödvändig 

förutsättning, vilket endast den patenterade lösningen ger. 

 

Thule levererar från år 2008 den patenterade lösningen till Ford Fiesta. Ford föredrar 

uppenbarligen den patenterade lösningen och det är bara Thule och Mont Blanc som 

erbjuder modellen. Att ingen annan intrångsgörare har förekommit avseende patentet 

talar också för att Thule skulle ha fått leverera lasthållare för nämnda modeller om 

Mont Blanc inte begått patentintrång. 

 

Liknande skäl som anförts gällande Ford talar för att Thule hade fått leverera 

lasthållare till Subaru om inte patentintrånget skett. Inte heller Subaru med sina 

tekniska krav godtog enkelförskruvningslösningen. Thule har inbjudits att offerera 

lasthållare till Subaru under omstämd tid.  
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Mont Blancs lastbärarset av modellerna Performance och Classic finns för en stor 

mängd bilfabrikat och bilmodeller. Modellerna utbjuds på Mont Blancs hemsida via 

Mont Blancs återförsäljarnät till konsumenter i Sverige, Storbritannien och Tyskland. 

Av Mont Blancs rapport framgår att bolaget under omstämd tid har tillverkat totalt 

36 879 stycken intrångsföremål för öppenmarknaden. Med samma beräkning som 

anförts ovan skulle Thule om intrånget inte hade skett fått en handelsvinst om 

8 810 826 kr avseende lasthållare, och en handelsvinst om 3 903 955 kr avseende 

tillbehör, vilket sammantaget blir 12 714 781 kr. Med antagandet att Thule skulle 

kunnat sälja 50 procent av dessa lasthållare och tillbehör uppgår Thules skada i denna 

del till (avrundat) 6 357 000 kr. Upplysningsvis uppgår Thules yrkande om skälig 

ersättning för dessa 36 879 lasthållare till (avrundat) 1 766 000 kr. 

 

Mont Blancs invändning om passivitet 

Thules kännedom om intrånget uppstod först på hösten år 2004, då Thule började gå 

miste om order från sin stora kund Ford för vissa populära bilmodeller. Det stämmer 

därför inte såsom Mont Blanc verkar påstå att Thule känt till intrånget sedan år 2000, 

vilket yttrandet från professor Nordell baseras på. Mont Blanc har gjort gällande att 

den omständigheten att Thule under en tid av åtta år inte reagerat på Mont Blancs 

verksamhet måste uppfattas som en bekräftelse på att inte heller Thule ansett patentet 

vara verkställbart. Thule ansåg sannolikt vid tiden när bolaget upptäckte intrånget, 

även om det inte helt går att utreda, att problemet skulle kunna lösa sig genom att nya 

beställningar skulle gå till Thule i kraft av patenthavare och med hänsyn till Thules 

starka varumärke samt goda relation till Ford. Vad Thule inte hade räknat med, eller 

kunnat få information om, var att Mont Blanc sålde till Ford till så låga priser att Mont 

Blanc sålde enheterna med förlust.  

 

Det ska även nämnas att det inte föreligger någon skadekausalitet sammanhängande 

med påståendet om tillit eftersom Mont Blanc fortsatt att göra intrång även efter det att 

Thule varnade Mont Blanc om dess patentintrång och företrädare för parterna hade 

träffats den 17 mars 2010 i Halmstad för att diskutera patentfrågan. Det kan därmed 

inte föreligga någon skada som Mont Blanc skulle ha kunnat undvika om Thule påtalat 

40



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 
2013-05-15 

T 16320-10 

T 20502-10 

Avdelning 5  

 

intrånget tidigare. Mont Blanc baserar inte sin påstådda tillit på någon aktivitet eller 

åtgärd från Thules sida.  

 

Mont Blanc 

 

Skälig ersättning 

När det gäller ersättning för utnyttjande vitsordar Mont Blanc som skälig ersättning i 

och för sig 0,72 kronor per försåld lasthållare (3 % x 5,9 % x 404 kr). Under den 

omstämda tiden har Mont Blanc sålt 157 772 stycken lasthållare, vilket innebär att 

Mont Blanc vitsordar en skälig ersättning om 113 596 kr. 

 

Angivna tre procent ligger inom det totalintervall av 1/3 – tio procent, vanligen tre till 

sju procent, som brukar anges i litteraturen och som har motsvarighet i domstolspraxis. 

Tre procent i detta sammanhang ger uttryck för en rimlig ersättning för en tämligen 

trivial lösning som i praktiken inte tillför något mervärde eller som mest ett begränsat 

mervärde till andra lösningar. Mont Blanc menar att den 25-procentsregel räknat på 

nettovinsten som Thule åberopat till stöd för yrkandet om tio procent räknat på 

försäljningsvärdet inte är någon tumregel utan endast utgångspunkten för en in casu 

bedömning. De uppgifter som Thule hämtat från amerikansk praxis är inte relevanta 

eftersom det i åberopad skrift tydligt sägs att ersättningsbelopp som amerikanska 

domstolar dömer ut skiljer sig väsentligt från kommersiellt avtalade licensavgifter. 

Endast den senare typen skulle kunna vara vägledande vid fastställandet av ersättning 

för utnyttjande enligt den svenska patentlagen. Som framgår av statistikuppgifterna, 

ligger merparten av kommersiellt framförhandlade licensavgifter i intervallet 0-5 

procent. 

 

Värdet av en uppfinning, vilket som en faktor i beräkningen ligger till grund för att 

bestämma ersättning för utnyttjande av uppfinningen, kan beräknas på olika sätt. 

Bedömningen måste baseras på en identifiering i det enskilda fallet av vad som är 

uppfinningen respektive dess värde. Mervärdet eller det adderade värdet ska inte 
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beräknas med utgångspunkt från en lasthållare utan organ för fastsättning på 

fordonstaket utan med utgångspunkt från lasthållare med andra, tidigare använda 

fastsättningsorgan, av typ enkelförskruvning. Patentföremålet avser nämligen en 

lasthållarfot som skiljer sig från andra tidigare kända och alltjämt allmänt använda 

lasthållare genom att vara försedd med dubbelförskruvning i stället för 

enkelförskruvning. Konkreta exempel på lasthållare med enkelförskruvning är Mont 

Blancs lasthållare till Ford Fiesta från år 2002 och till Volvo 440 från år 1990. 

 

Om ersättningen ska räknas med utgångspunkt från en vanlig procentsats bör 

värdeunderlaget utgöras av den del av lasthållarfoten som kan hänföras till 

uppfinningen, alltså dubbelförskruvningen, ställt i relation till lasthållaren i sin helhet. 

Den konkreta skillnaden mellan lasthållare försedda med enkel- respektive 

dubbelförskruvning består endast i utformningen av fästskruven (i patentet benämnd 

ingreppsdel). Kostnads- och värdemässigt representerar Mont Blancs fästskruv och 

mutter i omstämt utförande i genomsnitt 23,82 kr, vilket motsvarar 5,9 procent av en 

komplett lasthållare med ett fullkostnadspris om 401,29 kr. I genomsnitt har Mont 

Blancs försäljningspris för en komplett lasthållare legat på 404 kr, vilket är det belopp 

som ingår i den vitsordade ersättningen. 

 

Vad Thule har anfört till stöd för att konstruktionen enligt patentet skulle addera ett 

värde till tidigare kända lösningar saknar grund. Thule tillverkar, marknadsför och 

säljer lasthållare försedda med enkelförskruvning i mycket stor omfattning, vilket talar 

emot att det skulle finnas särskilda fördelar hos lasthållare med dubbelförskruvning. 

Det ska inte ses som en fördel hos patentet att fastsättning kan ske utan verktyg 

eftersom patentet är neutralt på den punkten. Dessutom förekommer det att verktyg 

används även vid fastsättning av Thules lasthållare som omfattas av patentet, 

exempelvis Kit 3069. Vidare förekommer det lasthållare med enkelförskruvningar 

vilka sätts fast utan verktyg, exempelvis Mont Blancs lasthållare till Subaru och Rover. 
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Ersättning för ytterligare skada 

Mont Blanc ifrågasätter inte Thules uppgifter om bolagets täckningsbidrag. Däremot 

vitsordar Mont Blanc inte att Thule förlorat någon försäljning till följd av det förmenta 

intrånget. Thule har bevisbördan för att det förhåller sig så som Thule gjort gällande i 

målet, nämligen (i) att Ford ”har velat ha” och ”föredrar” lösningen enligt patentet, (ii) 

att denna lösning är ”värdefull” och (iii) att ”köpare lägger särskilt märke till” 

lösningen vid inköp av lasthållare. Mont Blanc hävdar att Thule inte har uppfyllt 

bevisbördan vad avser dessa påståenden. 

 

Vad som talar emot Thules påståenden är bl.a. att (i) lasthållare med enkel 

förskruvning säljs i stor omfattning av Thule, (ii) Thule säljer lasthållare med enkel 

förskruvning bl.a. till Ford, (iii) Thule säljer lasthållare med enkel förskruvning även 

till andra biltillverkare såsom Volvo, Peugeot, Citroën, Fiat, VW, Renault, Nissan, 

Mitsubishi, dvs. just de företag som enligt Thule använder sig av lösningen enligt 

patentet, (iv) även Mont Blanc säljer lasthållare med enkelförskruvning, (v) lasthållare 

med dubbelförskruvning är inte billigare, (vi) lasthållare med dubbelförskruvning även 

har nackdelar jämfört med enkelförskruvning såsom att de är dyrare och därför kräver 

större serier, (vii) det är fler komponenter för bilägaren att hålla reda på samt (viii) 

verktyg används även vid Thules dubbelförskruvning. 

 

Thule har som argument för att konstruktionen enligt patentet skulle vara värdefull 

framfört att ingen annan föreslog denna lösning under de över fem år som förflöt 

mellan det att bilindustrin började med de aktuella förankringsorganen och Thules 

uppfinning ansöktes år 1993. Mot detta kan anföras, för det första, att övergången till 

de aktuella förankringsorganen skedde successivt med början i slutet av 1980-talet och, 

för det andra, att övergången inte ledde till något omedelbart behov av en lösning 

enligt patentet. Den lösning (enkelförskruvning) som fanns tidigare var gångbar då och 

är det fortfarande, vilket visas av att den fortfarande marknadsförs och säljs i stor 

omfattning för ett stort antal andra modeller. Thule har i målet uppgett att Thules 

marknadsandel är 40 procent i berörda länder. Thules krav på ersättning för förlorad 
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försäljning av lasthållare kan under alla omständigheter rimligen inte överstiga vad 

som motsvarar en sådan andel. 

 

Såvitt gäller tillbehör till lasthållare såsom takboxar och cykelhållare uppgår Mont 

Blancs försäljning till i genomsnitt 19 procent, räknat på antal, och 20 procent, räknat 

på värdet av Mont Blancs totala försäljning. Det saknas grund för Thules krav på 

ersättning för förlorad försäljning av tillbehör eftersom de inte utgör någon del av 

uppfinningen och det inte finns någon försäljningsmässig koppling mellan viss typ av 

lasthållare och visst tillbehör.  

 

Thules passivitet 

Thules ersättningsyrkanden bestrids även på den grunden att Thule till följd av 

passivitet att påtala patentintrång förlorat sin rätt till ersättning och försatt Mont Blanc 

i god tro beträffande frågan om patentintrång eller föranlett att Mont Blanc inte kan 

anses ha handlat oaktsamt, med samma resultat. 

 

Mont Blancs lasthållare med dubbelförskruvning lanserades år 1996. År 1997 uppgick 

försäljningen till 669 stycken. Under åren fram t.o.m. år 2004 sålde Mont Blanc 21 474 

sådana lasthållare. Från oktober 2005 till dagen för stämningsansökan såldes 157 772 

stycken lasthållare. Mont Blanc menar att Thule i vart fall fr.o.m. år 2000 haft eller 

borde ha haft kännedom om att Mont Blanc använde sig av tekniken enligt patentet 

och att Thules underlåtenhet att inskrida före år 2010, oavsett om det var medvetet 

eller inte, lett till passivitetsverkan. Dessa synpunkter gör sig gällande även om 

passivitetstidpunkten anses ha inträtt något eller några år senare än år 2000.  

 

Det har inte någon betydelse ifall Mont Blanc känt till patentet eller inte eftersom det 

är Thules agerande, eller snarare brist på agerande, som är relevant. Rent faktiskt 

förhöll det sig så att Mont Blanc, såvitt bolaget i efterhand kunnat utreda, inte hade 

kännedom om patentet och inte heller hade undersökt patentsituationen eftersom 

bolaget inte trodde att konstruktionen enligt patentet, som avsåg användning av den 

välkända dubbelförskruvningsprincipen, över huvud taget kunde vara patentskyddad.  
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Skulle det anses att Thule inte förlorat rätten till ersättning p.g.a. passivitet anser Mont 

Blanc att bolaget på grund av samma omständigheter inte kan anses ha handlat 

oaktsamt. Det är i och för sig ett långtgående ansvar som domstolarna lägger på tredje 

man, nämligen att den som är verksam i en viss bransch informerar sig om 

patentbeståndet i den branschen. På samma grunder är det skäligt att också lägga ett 

ansvar på patenthavaren för att denne agerar inom rimlig tid från det att denne blivit 

medveten, eller borde ha blivit medveten, om ett pågående intrång. Det gäller i 

synnerhet mellan två huvudkonkurrenter på marknaden som Thule och Mont Blanc.   

 

BEVISNING 

 

Parterna har åberopat skriftlig bevisning. Vidare har parterna åberopat syn av vissa 

utföranden av lastbärarfötter.  

 

I ogiltighetsmålet har det på Mont Blancs begäran hållits vittnesförhör med Fredrik 

Kristoffersson, Peter Frick och Björn Sternving. På Thules begäran har vittnesförhör 

hållits med Magnus Evertsson. 

 

I intrångsmålet har det på Thules begäran hållits vittnesförhör med Magnus Evertsson, 

Joakim Nordenström, Karl-Johan Magnusson och Helena Torstensson. På Mont 

Blancs begäran har vittnesförhör hållits med Fredrik Kristoffersson, Peter Frick och 

Björn Sternving. 
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DOMSKÄL 

 

Ogiltighetsmålet 

Allmänt om prövningen 

Fråga i målet är huruvida uppfinningen enligt patentet är ny i förhållande till vad som 

blivit känt före dagen för patentets ansökningsdag (nyhet) och, om så är fallet, den 

väsentligen skiljer sig från vad som var känd teknik dagen före ansökningsdagen 

(uppfinningshöjd) (2 § patentlagen).  

 

Bedömningen av frågan om såväl nyhet som uppfinningshöjd ska göras med ledning 

utifrån vad som var fackmannens kunskap om teknikens ståndpunkt. Fackmannen 

antas vara en person som har genomsnittliga kunskaper på det berörda teknikområdet 

och har kunskap om vad som är allmänt känt inom området men som inte besitter 

någon särskild innovativ förmåga. Tingsrätten har i förevarande fall ingen annan 

uppfattning än den som parterna redovisat i frågan om fackmannens egenskaper.  

Nyhet 

Mont Blanc har till stöd för att uppfinningen inte var ny åberopat det amerikanska 

patentet US 570. Det är ostridigt att US 570 hade publicerats före patentets 

ansökningsdag. Den fråga tingsrätten som har att ta ställning till är därför om 

uppfinningen enligt patentet är ny i förhållande till vad som är känt genom US 570. 

 

En uppfinning är ny om den inte utgör del av teknikens ståndpunkt. Ett allmänt 

tillgängligt dokument eller föremål anses vara nyhetshindrande om det klart avslöjar 

uppfinningen i sin helhet som denna definieras i de självständiga patentkraven. 

Patenträttspraxis är att nyhetsbedömningen är formalistisk och därmed snäv.  

 

Tekniken enligt US 570 och uppfinningen enligt patentet avser båda anordningar som 

utgör lastbärarfötter för fordon. Enligt Mont Blanc går patentets särdrag i patentkravet 

1 att utläsa direkt ur beskrivningen i US 570 med tillhörande utföringsexempel som 
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visas i fig. 8-12. Thule å andra sidan menar att fig. 8-12 i US 570 visar två olika 

utföringsexempel som varken var för sig eller tillsammans avslöjar uppfinningen enligt 

patentet. 

 

Syftet med tekniken enligt US 570 uppges vara att tillhandahålla en ny förbättrad 

lastbäraranordning (”luggage carrier assembly”) som utan olägenhet kan monteras på 

och av ett fordon. I US 570 visas lastbäraranordningen i ett antal utföringsexempel.  

 

Tekniken enligt US 570 avser en lastbäraranordning för att fästa en lastbärare på ett 

fordonstak, vilken anordning beskrivs i två huvudsakliga utföranden vad avser 

infästningen till fordonstaket. Det ena utförandet avser en lastbärarfot som med en 

gängad skruv fästs till ett på fordonets tak anordnat ingreppsorgan, som har en gängad 

öppning för samverkan med skruven, se exempelvis fig. 2-4. I det andra utförandet är 

ett skensystem anordnat på ett fordonstak, till vilket lastbärarfoten fästs via en pinnbult 

med tillhörande bricka, se exempelvis fig. 8-11.  

 

Den i patentkravet 1 i patentet definierade lastbärarfoten skiljer sig från det 

förstnämnda utförandet genom att ingreppsdelen har ett manöverparti, för dess 

fastsättning i ingreppsorganet, vilket är oberoende av en manöveranordning som vid 

ansättning pressar lastbärarfoten mot fordonstaket. 

 

Vad sedan avser det andra utförandet skiljer sig lastbärarfoten enligt patentet från detta 

åtminstone genom att ingreppsdelen är utformad att samverka med en gängad del i det 

till fordonstaket fästa ingreppsorganet. 

 

Uppfinningen enligt patentkrav 1 i patentet får därför anses vara ny i patenträttslig 

mening. Patentet ska därmed inte ogiltigförklaras på den av Mont Blanc i första hand 

åberopade grunden. 
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Uppfinningshöjd 

Nästa fråga som tingsrätten ska besvara är huruvida uppfinningen väsentligen skiljer 

sig från vad som blivit känt före dagen för patentansökan. En uppfinning anses ha 

uppfinningshöjd om den för en fackman inte är närliggande i förhållande till teknikens 

ståndpunkt. Vid bedömningen av om en uppfinning har uppfinningshöjd förutsätts 

fackmannen ha kunskap om all känd teknik inom det tekniska området och också 

kunna utnyttja sitt allmänna tekniska kunnande för att lösa det aktuella problemet. 

Bedömningen av uppfinningshöjd brukar vanligen innehålla tre moment. 

Först klargör man vad som var närmast liggande känd teknik vid aktuell tid, d.v.s. 

fastställer vilken känd teknik som hade varit den bästa utgångspunkten för en fackman. 

I detta moment ingår även att bestämma vad som skiljer uppfinningen, dvs. vad som i 

detta mål definierats i patentkrav 1, i dess helhet från den närmaste tekniken. 

I det andra steget formuleras det objektiva problemet, dvs. det tekniska problem som 

löses av den ovan konstaterade skillnaden. Den tekniska effekt som uppnås med de 

bestämningar som utgör skillnaden mellan uppfinningen och den närmaste tekniken 

används som bas för att formulera problemet.  

 

Avslutningsvis bedöms med utgångspunkt i den närmast kända tekniken om den 

lösning som uppfinningen representerar var närliggande för fackmannen, dvs. om det 

fanns något i den kända tekniken som skulle ha lett fackmannen till att vid lösningen 

av det objektiva problemet modifiera den närmaste tekniken till något som 

överensstämmer med uppfinningen. Den bedömningen ska göras bara genom att 

beakta teknikens ståndpunkt och utan påverkan av kunskapen om den i patentet 

angivna lösningen på problemet. 

 

Det i målet åberopade dokumentet US 570 får anses representera den kända teknik som 

kommer uppfinningen enligt patentet närmast. Som anförts ovan avser US 570 en 

lastbäraranordning som beskrivs i huvudsakligen två utföranden. Uppfinningen enligt 

patentet utgår från problemet att fästa en lastbärarfot till ett fordonstak som är utrustat 

med ett ingreppsorgan i form av en gängad borrning (bussning). För denna typ av 
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infästning anvisar US 570 en lösning enligt det utförandet, som visas bl.a. i fig. 2, 3 

och 4, varför detta utförande får anses komma uppfinningen enligt patentet närmast.  

 

Den i patentkravet 1 definierade lastbärarfoten skiljer sig från det nu aktuella 

utförandet i US 570 genom att ingreppsdelen har ett manöverparti för dess fastsättning 

i ingreppsorganet vilket manöverparti är oberoende av en manöveranordning som vid 

ansättning pressar lastbärarfoten mot fordonstaket. Enligt vad som framgår av patentets 

beskrivning medför detta att ingreppsdelens fastsättning i fordonstaket sker oberoende 

av spännanordningen och man får därmed en säker fastsättning av lastbärarfoten även 

om gänglängden i en fästbussning i fordonet är begränsad. 

 

Fackmannen får således anses stå inför problemet att utnyttja den begränsade 

gänglängden hos en fästbussning i ett fordonstak för att uppnå säker fastsättning av en 

lastbärarfot till fordonstaket. 

 

Mont Blanc har i målet anfört att den typ av förskruvning som används i uppfinningen 

och som i målet betecknats som en ”dubbelförskruvning” är för fackmannen allmänt 

känd och används i många sammanhang. Tingsrätten delar denna uppfattning, men kan 

inte finna att vad som i detta sammanhang anförts ger fackmannen sådana anvisningar 

att han ställd inför det objektiva problemet med ledning därav skulle modifiera den 

närmaste tekniken och då komma fram till uppfinningen. 

 

I US 570 finns som anförts ovan ytterligare utföranden av den kända tekniken, 

exempelvis fig. 8-11, där en ingreppsdel samverkar med en på fordonstaket monterad 

skena för fastspänning av en lastbärarfot. Ingreppsdelen utgörs av en skruv som i sin 

övre ände samverkar med en ”ratt” för fastspänning av lastbärarfoten mot den på taket 

monterade skenan. I nedre änden är ingreppsdelen försedd med en bricka som 

samverkar med skenan vid fastspännandet. Ingreppsdelen ska enligt vad som framgår 

av dokumentet vara ”säkrad” till brickan, men någon närmare förklaring av vad som 

avses med detta ges inte. Fackmannen förstår dock att ett utförande kan vara en 

gängförbindelse. Ingreppsdelen med ratt och bricka skulle därmed kunna anses 
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representera en form av ”dubbelförskruvning” där ingreppsdelen fästs till brickan 

oberoende av rattens funktion för fastspänning av lastbärarfoten. I US 570 ges dock 

ingen anvisning om att denna typ av förskruvning är lämplig även för utförandet med 

infästning till en gängad del i fordonstaket. Däremot föreslås att den typ av 

förskruvning (”enkelförskruvning”) som är aktuell i utförandet med infästning till 

gängad del i taket även kan användas då fordonstaket är försett med skenor, fig. 6, 7 

och 12. 

 

Fackmannen får således, ställd inför det aktuella problemet, inte heller här någon 

anvisning till modifiering av den närmaste tekniken som skulle leda till uppfinningen. 

 

Mont Blanc har i sin talan utgått från det utförandet av den kända tekniken i US 570 

som representeras av fig. 8-12, montering av en lastbärarfot mot en skena fäst i 

fordonstaket, som närmast känd teknik. Som tingsrätten angett ovan innehåller US 570 

inga anvisningar som skulle leda fackmannen till att utnyttja en ”dubbelförskruvning” 

vid utförandet där lastbärarfoten fästs till en i fordonstaket befintlig gängad del. 

Snarare ger dokumentet en tydlig anvisning om att en ”enkelförskruvning” är lämplig 

vid montering av en lastbärarfot i sådant fall. 

 

Den anförda kända tekniken kan således inte anses innehålla sådana anvisningar att 

dessa skulle leda fackmannen, ställd inför det aktuella problemet, till uppfinningen. Då 

det inte heller framkommit att allmänt känd teknik skulle ge sådana anvisningar får 

uppfinningen enligt patentet anses ha tillräcklig uppfinningshöjd. Vid denna 

bedömning saknas det anledning att ta ställning till Thules omformuleringsyrkanden. 

 

Patentet är således giltigt, vilket innebär att Mont Blancs talan i ogiltighetsmålet ska 

ogillas.  

 

50



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 
2013-05-15 

T 16320-10 

T 20502-10 

Avdelning 5  

 

Intrångsmålet 

Intrånget 

Det är i målet ostridigt att Mont Blanc under omstämd tid – från den 22 oktober 2005 

till den 22 oktober 2010 – har tillverkat, marknadsfört och sålt lastbärare som faller 

inom skyddsomfånget för patentet. Mont Blanc har således gjort intrång i Thules 

ensamrätt till uppfinningen enligt patentet. Intrånget avser dels modeller av lastbärare 

som Mont Blanc tillverkat och sålt vidare till billeverantörer och som saluförts under 

annat varumärke, i målet kallade OE-others och Ford, dels lastbärare benämnda 

Classic och Performance, som Mont Blanc har tillverkat och salufört under eget 

varumärke. När det gäller omfattningen av intrånget är parterna ense om att Mont 

Blanc under omstämd tid har tillverkat och sålt totalt 157 772 stycken lasthållarset som 

utnyttjar uppfinningen enligt patentet. Ett lasthållarset består av fyra lasthållarfötter 

med två lastbågar. Parterna är vidare ense om att Mont Blancs exportförsäljning av 

intrångsföremålen utgör intrångsgörande verksamhet.  

 

Parterna tvistar däremot om huruvida Mont Blancs patentintrång har begåtts av 

oaktsamhet eller uppsåt. Det råder även tvist om de av Thule yrkade beloppen 

avseende skälig ersättning för utnyttjandet och ersättning för ytterligare skada i form 

av utebliven vinst.   

 

Tingsrätten prövar först frågan huruvida Mont Blancs patentintrång har skett uppsåtligt 

eller av oaktsamhet. I detta avsnitt behandlas även Mont Blancs invändning avseende 

Thules passivitet.  

 

Har Mont Blancs patentintrång varit uppsåtligt eller oaktsamt? 

Av 58 § patentlagen följer att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör 

patentintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av uppfinningen samt 

ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Av lagrummet framgår 

att, vid bestämmande av ersättningens storlek, hänsyn ska tas även till patenthavarens 
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intresse av att intrång inte begås och övriga omständigheter av annan än rent 

ekonomisk betydelse. Av andra stycket nämnda paragraf framgår att även om 

patentintrång begås utan uppsåt eller oaktsamhet ska ersättning för utnyttjande av 

uppfinningen utgå, om och i den mån det är skäligt. 

 

Thule har gjort gällande att Mont Blanc har gjort intrång med uppsåt eller i vart fall av 

oaktsamhet som inte är ringa. Mont Blanc har bestritt att bolaget haft kännedom om 

patentet under omstämd tid. Mont Blanc har vidare invänt att Thule på grund av 

passivitet, i vad avser att påtala intrång, har förlorat eventuell rätt till ersättning och att 

Thules passivitet i vart fall har försatt Mont Blanc i god tro beträffande frågan om 

patentintrång eller föranlett att Mont Blanc inte kan anses ha handlat oaktsamt, med 

samma resultat.  

 

När det gäller Mont Blancs invändning om att Thule på grund av passivitet förlorat sin 

rätt att kräva skadestånd gör tingsrätten följande överväganden.  

 

Immaterialrätten har ett eget sanktionssystem med särskilda regler om verkan av en 

rättighetsinnehavares passivitet. Bestämmelsen i 58 § patentlagen, som har sin 

motsvarighet i 8 kap. 6 § varumärkeslagen, begränsar en rättighetsinnehavares rätt till 

ersättning eller skadestånd till skada som uppkommit under de fem senaste åren innan 

talan väcktes. Bestämmelsen syftar till att en rättighetsinnehavare inte ska vänta alltför 

länge med att framställa krav (prop. 1966:40 s. 208). Utöver denna preskriptionsregel 

innehåller patentlagen inga ytterligare bestämmelser som förpliktigar en 

rättighetsinnehavare att agera inom viss tid från det att denne fått kännedom om ett 

intrång. Av förarbetena till patentlagen framgår att det under utredningens gång 

övervägdes om man vid sidan av den nämnda absoluta preskriptionstiden om fem år 

borde uppställa en relativ preskriptionstid av tre år från det att patenthavaren fått 

vetskap om intrånget. Den absoluta preskriptionstiden på fem år ansågs dock vara så 

kort att intresset av att en patenthavare inom rimlig tid bringar ett upptäckt 

patentintrång under rättslig prövning ändå kunde anses tillgodosett (prop. 1966:40 s. 

208). 
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Med hänsyn till patentlagens särskilda preskriptionsregel och de syften som ligger 

bakom denna anser tingsrätten att det inte finns något utrymme att ställa upp ytterligare 

krav på att en patenthavare ska agera inom viss tid från det att patenthavaren fått 

kännedom om ett intrång, med verkan att patenthavaren annars förlorar sin rätt att 

kräva skadestånd gentemot intrångsgöraren. Inte heller kan underlåtenhet att hävda sin 

rätt anses utgöra sådant medvållande som enligt allmänna skadeståndsrättsliga 

principer kan medföra jämkning av skadestånd (se 6 kap. 1 § skadeståndslagen). Av 

sagda skäl kan Mont Blancs invändning om Thules passivitet inte medföra att Thule 

förlorat sin rätt att i målet kräva skadestånd gentemot Mont Blanc.  

 

När det gäller frågan om Mont Blancs uppsåt eller oaktsamhet anser tingsrätten att 

utredningen inte visar att Mont Blanc har känt till patentet under hela den tid som 

Thules skadeståndstalan avser, dvs. från den 22 oktober 2005 till den 22 oktober 2010. 

Thule har påstått, vilket inte har bestritts av Mont Blanc, att Thule varnade Mont Blanc 

avseende patentintrånget och att företrädare för parterna träffades den 17 mars 2010 

för att diskutera frågan. Efter varningen får intrånget anses ha skett uppsåtligen. 

 

Under alla förhållanden har det dock ålegat Mont Blanc att, som tillverkare och 

försäljare av produkter inom samma teknikområde som patentet gäller, dvs. 

lastbärarutrustning för fordon, hålla sig informerad om patentbeståndet inom det 

området (se NU 1963:6 s. 334). Detta gäller särskilt med hänsyn till att Mont Blanc 

och Thule är huvudkonkurrenter och att antalet aktörer på marknaden för 

lastbärarutrustning, såvitt framkommit, är relativt få. Tingsrätten anser på grund av det 

sagda att Mont Blancs intrång i tiden fram till Thules varning måste anses ha skett av 

oaktsamhet. 

 

Mont Blanc har dock även gjort gällande att Thules underlåtenhet att agera gentemot 

Mont Blancs intrångsgörande verksamhet i vart fall har försatt Mont Blanc i god tro 

beträffande frågan om patentintrång eller föranlett att Mont Blanc inte kan anses ha 

handlat oaktsamt. Mont Blanc har påstått att Thule i vart fall fr.o.m. år 2000 har eller 
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borde ha haft kännedom om att Mont Blanc använde tekniken enligt patentet. I 

avsaknad av någon utredning till stöd för Mont Blancs påstående utgår dock tingsrätten 

från Thules uppgift att bolaget fick kännedom om intrånget först på hösten 2004.  

 

Det har visserligen dröjt cirka sex år från det att Thule fått kännedom om att Mont 

Blanc använde lösningen enligt patentet till dess att Thule väckte talan mot Mont 

Blanc. Enbart det förhållandet att Thule förhållit sig passivt räcker dock i sig inte för 

att försätta Mont Blanc i god tro. Eftersom Mont Blanc förnekat faktisk kännedom om 

patentet under omstämd tid kan bolaget heller inte anses ha haft någon befogad 

anledning att förlita sig på att patentet var ogiltigt eller att dess intrångsgörande 

verksamhet av annan anledning var tillåtet, vilket skulle kunna påverka bedömningen 

av en intrångsgörares oaktsamhet. Inte heller har det framkommit att parterna under 

omstämd tid eller dessförinnan har haft några kontakter avseende patentet, som på 

goda grunder kunnat bibringa Mont Blanc uppfattningen att bolagets verksamhet var 

tillåten oaktat förekomsten av patentet. Av ovan redovisade skäl finner tingsrätten att 

Mont Blancs patentintrång i tiden fram till Thules varning har skett av oaktsamhet. Vid 

denna bedömning har Thule rätt till skälig ersättning för utnyttjandet av patentet samt 

ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört.  

 

Skälig ersättning 

Thule har begärt 6 600 000 kr i skälig ersättning för Mont Blancs utnyttjandet av 

patentet. Mont Blanc har som skälig ersättning vitsordat 113 596 kr, vilket är beräknat 

utifrån en ersättning om 0,72 kr per komplett lasthållarset, vilket består av fyra 

lasthållarfötter med två lastbågar.  

 

Med skälig ersättning för utnyttjande avses en tänkt licensavgift som borde ha betalats 

om licens hade upplåtits. Det är en minimiregel för skadeståndets beräkning och 

ersättningen ska utgå oberoende av om patenthavaren kan påvisa någon skada på grund 

av intrånget. Licensavgiften kan bestämmas med utgångspunkt från vad som på 

marknaden utgör ersättning för licenser i motsvarande fall (vedertagen licensavgift) 
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eller som den licensavgift som kan antas skulle ha blivit bestämd genom ett frivilligt 

avtal mellan parterna (hypotetisk licensavgift). Det är Thule som ska visa vad som kan 

anses vara skälig licensavgift. 

 

Licensavgiften bestäms vanligtvis till en viss procent av värdet av intrångsgörarens 

nettoförsäljning av intrångsprodukten, dvs. det pris som erhålls vid normal försäljning 

minskat med försäljningsomkostnaderna. Thule har beräknat yrkad skälig ersättning 

utifrån en royaltysats om tio procent av försäljningsvärdet på Mont Blancs 

intrångsprodukter enligt följande tabell. 

 

Modell Antal intrångsset Mont Blancs 

intäkt lasthållare 

Thules yrkande 

om skälig 

ersättning utifrån 

10 % licensavgift 

Ford 103 837 41 534 800 

(400 kr/st) 

 

Övriga OE 17 056 6 822 400 

(400 kr/st) 

 

Classic och 

Performance 

 

36 879 17 621 653 

(snittpris 478 kr/st) 

 

Summa 157 772 66 000 000 kr 

(avrundat från 

65 978 853 kr) 

6 600 000 kr 

 

När det gäller försäljningsvärdet på intrångsprodukterna har Mont Blanc vitsordat ett 

genomsnittligt försäljningspris för ett komplett lasthållarset om 404 kr. Thule har inte 

närmare redovisat hur snittpriset om 478 kr per lasthållarset för produkterna Classic 

och Performance är framräknad eller fört fram någon utredning angående 

försäljningsvärdet av dessa produkter. Vittnet Karl-Johan Magnusson, som är 

internationell produktchef på Thule, har bekräftat att han gjort den utredning som 

Thules beräkning av ersättning grundas på, men har inte närmare redovisat hur det 

genomsnittliga försäljningspriset framräknats. Tingsrätten utgår därför från Mont 

Blancs vitsordade uppgift om ett försäljningsvärde om 404 kr per lasthållarset. 
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Mont Blanc har hävdat att värdeunderlaget vid beräkningen av skälig ersättning inte 

bör vara nettoförsäljningsvärdet av lasthållarsetet utan i stället bör bestå av den del av 

lasthållarfoten som kan hänföras till uppfinningen, vilket enligt Mont Blanc utgörs av 

dubbelförskruvningen. Med denna argumentation har Mont Blanc uppgett att 

dubbelförskruvningen, vilken utgörs av en fästskruv och mutter, kostnads- och 

värdemässigt motsvarar 5,9 procent av en komplett lasthållare med fullkostnadspris 

401,29 kr och att värdeunderlaget därmed bör bestå av 5,9 procent av 

försäljningspriset. 

 

Med hänsyn till att uppfinningen enligt patentet får anses utgöra den huvudsakliga 

tekniska komponenten i intrångsprodukten, dvs. lastbärarsetet, anser tingsrätten att 

värdeunderlaget och därmed skälig ersättning ska beräknas utifrån hela 

nettoförsäljningsvärdet av produkten, dvs. 404 kr. Uppfinningens värde i relation till 

den intrångsgörande produkten är dock en omständighet som kan beaktas vid 

bedömningen av vad som utgör en skälig procentsats vid beräkning av den tänkta 

licensavgiften. Tingsrätten återkommer till detta nedan.  

 

Uppgiften om antalet tillverkade och försålda intrångsprodukter, 157 772 enheter, är 

ostridig mellan parterna. 

 

Nästa steg är att bestämma den procentsats som bör användas vid beräkningen av den 

tänkta licensavgiften. Av utredningen har inte framkommit att det på marknaden skulle 

finnas en vedertagen licensavgift för produkter som motsvarar de aktuella 

intrångsgörande lastbärarseten. Såvitt framkommit har varken Thule eller Mont Blanc 

licensierat uppfinningen enligt patentet. Thule har åberopat statistisk från amerikanska 

domstolar och litteratur för att visa på skäligheten av den begärda royaltysatsen om tio 

procent. Det åberopade materialet ger dock endast en mer generell indikation på vilka 

licensnivåer som förekommer i svensk och utländsk praxis. Licensnivån får därför 

bestämmas utifrån en hypotetisk bedömning av vad som skulle ha blivit bestämt 

genom en frivillig förhandling mellan parterna. Vid denna bedömning, som 

ovillkorligen innefattar betydande mått av osäkerhet, bör bl.a. följande faktorer 

56



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 
2013-05-15 

T 16320-10 

T 20502-10 

Avdelning 5  

 

beaktas; den patenterade uppfinningens kommersiella värde, uppfinningens värde i 

relation till slutprodukten, konkurrenssituationen på den aktuella marknaden och utbud 

av likvärdiga icke intrångsgörande produkter. Hänsyn kan också tas till vad som är 

brukligt inom den aktuella branschen (jmf prop. 1966:40 s. 207).  

 

Av utredningen har framkommit att båda parter under omstämd tid sålt betydande 

volymer av lastbärare som använt lösningen enligt patentet. Det har dock genom den 

skriftliga utredningen samt åberopade vittnen blivit klarlagt att det även skett en 

omfattande försäljning av lastbärare som använder annan teknik än den patenterade 

uppfinningen, bl.a. så kallad enkelförskruvning. Thule har gjort gällande att 

uppfinningen enligt patentet är en unik lösning som varit särskilt fördelaktig ur 

säkerhets- och användarsynpunkt. Tingsrätten anser dock att det inte framkommit att 

det generellt finns sådana fördelar med uppfinningen enligt patentet. Av vittnesförhör 

med bl.a. Björn Sternving och Fredrik Kristoffersson har nämligen framkommit att det 

både på OE-marknaden och på öppenmarknaden säljs lasthållare med andra tekniska 

lösningar än den enligt patentet, och att dessa lasthållare uppfyller nödvändiga 

kvalitetskrav. 

 

Ytterligare en omständighet som enligt tingsrätten talar mot påståendet om den 

patenterade uppfinningens stora kommersiella värde är att Thule väntade i sex år från 

det att bolaget fick kännedom om Mont Blancs intrångsgörande verksamhet till dess att 

anspråk om patentintrång framställdes. Hade patentet varit så avgörande för Thules 

försäljning som bilaget påstår får det antas att Thule skulle ha reagerat snabbare mot 

Mont Blancs intrång.  

 

Att lasthållare med den patenterade lösningen har haft kommersiell framgång trots att 

sådana produkter är dyrare att tillverka än lasthållare med andra lösningar talar dock 

för att den patenterade uppfinningen har varit värdefull. Vittnesförhöret med Joakim 

Nordenström, affärsområdesansvarig för OE-marknaden på Thule, talar med styrka för 

att uppfinningen enligt patentet är särskilt förmånlig att använda på vissa bilmodeller 

med mjuka tak och att biltillverkare som Volvo, Subaru och Ford har övergått från 
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enkelförskruvningslösningar till Thules patenterade dubbelförskruvningslösning av 

denna anledning. Vittnena Björn Sternving och Fredrik Kristofferson, som åberopats 

av Mont Blanc, har uppgett att de inte haft kännedom om varför Mont Blanc år 2004 

valde en dubbelförskruvningslösning vid leverans till Ford avseende modellen Ford 

Focus, men framhållit att dubbelförskruvningslösningen enligt patentet främst väljs vid 

låga produktionsvolymer då en typ av lasthållare kan anpassas till flera bilmodeller. 

Även denna flexibilitet hos den patenterade uppfinningen är en omständighet som talar 

för att den är värdefull.  

 

Ytterligare en omständighet som motiverar en högre licensavgift är att försäljning av 

lastbärare, i vart fall på öppenmarknaden, möjliggör en merförsäljning av tillbehör, 

såsom takboxar, lastkorgar samt hållare för cyklar, skidor, snowboards, m.m. Vittnen 

har uppgett att försäljningen av tillbehör värdemässigt uppgår till 50-100 procent av 

försäljningen av lastbärare. Det ter sig också naturligt, vilket framhållits av vittnet 

Karl-Johan Magnusson, att konsumenter köper tillbehör som cykelhållare och takboxar 

i samband med inköp av lastbärarset och att kunden då ofta väljer samma märke på 

tillbehöret som på lastbäraren. 

 

Av ovan redovisade skäl finner tingsrätten att den procentuella licensavgiften bör 

sättas betydligt högre än de tre procent som Mont Blanc har vitsordat. Med hänsyn till 

att det för många bilmodeller funnits tekniskt och kommersiellt likvärdiga produkter 

och på grund av vad som i övrigt framförts, finner tingsrätten dock att licensavgiften 

bör sättas något lägre än vad Thule begärt. Tingsrätten uppskattar den skäliga 

licensavgiften till åtta procent. Vid denna bedömning ska ersättningen för utnyttjande 

av uppfinningen bestämmas till 5 099 191 kr (404 kr * 157 772 * 0,08). 
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Ersättning för ytterligare skada 

 

Utgångspunkter för prövningen 

Förutom ersättning för utnyttjandet av uppfinningen har Thule begärt ersättning för 

ytterligare skada med 23 104 000 kr i form av försäljningsbortfall. Yrkandet avser 

förlorade täckningsbidrag enligt tabellen nedan. 

 

Beställare Intrång 

(antal 

lastbärarset som 

MB sålt) 

Yrkat 

försäljnings-

bortfall (antal 

lastbärarset) 

Täcknings-

bidrag per 

lastbärarset 

(kr) 

Yrkat 

vinst-

bortfall 

lastbärare 

(kr 

avrundat) 

Yrkat vinst-

bortfall för 

tillbehör  

(kr 

avrundat) 

Ford (avs 

modell Focus 

och S-Max) 

103 837 103 837 140  

(400 kr x 

35%) 

 

14 537 000  0 

Subaru 10 041 10 041 140  

(400 kr x 

 35 %) 

1 406 000 804 000  

(40 % av 

försäljnings- 

intäkt avs. 

Subaru med 

TB 50 %)  

Öppenmarknad

en (avs produkt 

Classic och 

Performance) 

36 879 18 440 ca 239  

(478 kr x  

50 %) 

4 405 000 

(0,5 %  

239 x 

18 440) 

 

1 952 000 

 

Total summa 150 757 132 318  20 348 000 2 756 000 

TB = täckningsbidrag 

MB = Mont Blanc 

 

Det ankommer på den som begär skadestånd att visa skadan och omfattningen av 

denna. I intrångsmål är det ofta förenat med svårigheter att visa vilken skada som har 

lidits. När det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full bevisning om 

skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras får rätten med stöd av 35 kap. 5 § 

rättegångsbalken uppskatta skadan till skäligt belopp. Bestämmelsen är avsedd att 

förhindra det obilliga resultatet att domstolen, trots att den finner att 

skadeståndsskyldighet föreligger, ogillar skadeståndskravet därför att full bevisning 

om skadans omfattning eller värde inte kan förebringas (se prop. 1985/86:86 s. 30). 

Denna bevislättnadsregel befriar dock inte den som yrkar skadestånd från skyldigheten 

59



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 
2013-05-15 

T 16320-10 

T 20502-10 

Avdelning 5  

 

att lägga fram den utredning om skadan som skäligen kan åstadkommas  

(se NJA 2005 s. 180).  

 

Utebliven försäljning avseende OE-marknaden 

Som anförts ovan är det ostridigt att Mont Blanc under omstämd tid har tillverkat och 

sålt 103 837 stycken intrångsgörande lastbärarset till Ford, avseende modellerna Ford 

Focus och Ford S-Max, och 10 041 intrångsgörande lastbärarset till Subaru. Thule har 

gjort gällande att om Mont Blanc inte hade gjort patentintrång skulle Thule ha fått 

dessa beställningar av Ford och Subaru. 

 

Thule har lagt fram utredning som visar att bolaget med en marknadsandel om 40 

procent hade en mycket stark ställning på den svenska, tyska och brittiska marknaden 

för lastbärarutrustning. Av utredningen har vidare framgått att Mont Blanc med en 

marknadsandel om cirka 20 procent har varit en huvudkonkurrent till Thule på dessa 

marknader. Vidare har det genom förhöret med Joakim Nordenström, vars uppgifter 

inte motsagts i denna del, framkommit att det är Thule och Mont Blanc som 

konkurrerar med varandra vid majoriteten av offertförfrågningarna från biltillverkare. 

Av utredningen har inte framkommit annat än att Thules och Mont Blancs lastbärare, 

som utnyttjat den patenterade uppfinningen, var i princip funktionsmässigt likvärdiga. 

Dessa omständigheter talar för att Ford och Subaru hade varit i hög grad intresserade 

av att köpa lasthållare från Thule om inte Mont Blanc hade erbjudit de intrångsgörande 

produkterna.  

 

Ett betydande osäkerhetsmoment vid bedömningen av intrångens försäljningspåverkan 

på Thules verksamhet är förekomsten på marknaden av lastbärare som använder andra 

lösningar än uppfinningen enligt patentet, exempelvis lastbärare med en s.k. 

enkelsförskruvningslösning. Thule har gjort gällande att de tekniska fördelarna med 

den patenterade uppfinningen var orsaken till att Ford och Subaru valde Mont Blancs 

intrångsprodukter. Detta påstående har bestritts av Mont Blanc, som uppgett att 

kundernas val av lasthållare inte styrts av huruvida lösningen enligt patentet har valts 

eller inte. Inga biltillverkare som beställt intrångsgörande produkter har hörts i målet. 
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Vittnet Joakim Nordenström, som arbetar på Thule, har dock uppgett att den 

patenterade uppfinningen har varit särskilt fördelaktig för de bilmodeller som Ford och 

Subarus beställningar avsett eftersom dessa har varit personbilar med mjuka biltak. 

Mont Blancs åberopade vittnen har framhållit att biltillverkare beställer lastbärare som 

använder både s.k. dubbelförskruvningar som enkelförskruvningar, men har inte 

uppgett något som talar emot att den patenterade lösningen kan ha fördelar för just 

bilmodeller med mjuka tak. Att lastbärare med lösningen enligt patentet varit dyrare att 

tillverka än motsvarande alternativ som inte använder lösningen enligt patentet talar 

ytterligare för att biltillverkare, åtminstone gällande vissa modeller, funnit särskilda 

fördelar med den patenterade uppfinningen. 

 

Rent allmänt är det svårt och ibland näst intill omöjligt att med säkerhet konstatera 

huruvida hypotetiska händelseförlopp är riktiga. Tingsrätten anser dock av ovan 

anförda skäl att Thule med tillräcklig styrka har visat att bolaget skulle ha fått de 

aktuella beställningarna från Ford och Subaru om det inte varit för Mont Blancs 

intrång i patentet. Detta vilket medför att det är utrett att Thule lidit skada avseende 

utebliven försäljning av totalt 113 878 stycken lastbärare.  

 

Thule har beräknat sin skada utifrån ett täckningsbidrag om 35 procent på ett 

försäljningspris om 400 kr. Dessa siffror har inte ifrågasatts av Mont Blanc och ska 

godtas. Thules skada i denna del uppgår därför till 15 942 920 kr (113 878 x 400 x 

0,35). Från beloppet ska dras det belopp som skälig ersättning utdöms avseende 

samma enheter, 3 680 537 kr (404 kr*0,08*113 878 st.), vilket medför en rätt till 

skadestånd i denna del med 12 262 383 kr. 

 

Thule har vidare gjort gällande att bolaget på grund av den uteblivna försäljningen till 

Subaru har gått miste om försäljning av tillbehör till Subaru uppgående till ett värde av 

40 procent av den totala försäljningen av lasthållare. Med en beräknad handelsvinst om 

50 procent på tillbehörsutrustning har Thule i denna del begärt skadestånd med 

804 000 kr. 
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Enligt tingsrätten ger utredningen dock inte tillräckligt stöd för antagandet att Subaru 

även hade köpt tillbehör av Thule i samband med beställning av lasthållare. Thule har 

underlåtit att begära ersättning för utebliven försäljning av tillbehör till Ford med 

motiveringen att bolaget under omstämd tid försett och än i dag förser Ford med 

tillbehör till lasthållare. Denna omständighet talar emot att en biltillverkares 

beställning av lastbärare från en viss leverantör även leder till att denne får en order på 

tillbehör till samma lastbärare. Thule ska därför inte tillerkännas något skadestånd för 

utebliven försäljning av lastbärartillbehör avseende Subaru. 

 

Utebliven försäljning avseende öppenmarknaden 

Nästa fråga tingsrätten ska pröva är om Thule mot Mont Blancs bestridande har lyckats 

visa att bolaget lidit skada i form av utebliven försäljning till följd av att Mont Blanc 

under omstämd tid har tillverkat och sålt 36 879 intrångsgörande produkter under eget 

varumärke. Produkterna är benämnda Classic och Performance och har sålts till 

distributörer och återförsäljare i Sverige, Tyskland och England. Thule har gjort 

gällande att om Mont Blanc inte hade gjort patentintrång hade Thule kunnat sälja 

åtminstone 50 procent av lastbärarseten. Thule har även begärt ersättning för utebliven 

försäljning av tillbehör till motsvarande värde. Thules ersättningsyrkande i denna del 

uppgår till 6 357 000 kr före avdrag för utdömd ersättning för utnyttjande avseende 

samma produkter. 

 

Mont Blanc har bestritt att patentintrången har lett till någon skada för Thule med 

motiveringen att kundernas val av lastbärare har styrts av andra faktorer än om 

produkten använt patentets lösning. 

 

Vad som framkommit om Thules starka marknadsposition talar för att kunder även på 

öppenmarknaden hade kunnat tänka sig att köpa Thules lastbärare om inte Mont 

Blancs produkter funnits. Som anförts ovan har det dock genom utredningen 

framkommit att både Mont Blanc och Thule tillverkar och säljer lastbärare med såväl 

dubbelförskruvning enligt patentet som s.k. enkelförskruvning. När det gäller frågan 

om intrångens försäljningspåverkan på öppenmarknaden har både Mont Blanc och 
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Thule åberopat bevisning i form av främst vittnesförhör för att visa på den patenterade 

lösningens för- respektive nackdelar.  

 

Karl-Johan Magnusson, internationell produktchef på Thule, har uppgett att kundernas 

val av lastbärare styrs av faktorer såsom pris, användarvänlighet och säkerhet. Dessa 

uppgifter har bekräftats av vittnet Helena Torstensson, ställföreträdande 

affärsområdeschef hos KG Knutsson, en generalagent till Thule. Helena Torstensson 

har vidare uppgett att hon anser att den patenterade dubbelförskruvningslösningen 

verkar attraktiv men att bolaget endast tillhandahåller lastbärare från Thule med 

enkelförskruvningslösningar. Hon har tillagt att det förekommit vissa reklamationer på 

dessa produkter då kunder dragit åt lastbäraren för hårt med följd att det blivit bucklor i 

biltaket. Peter Frick, ansvarig på Mont Blanc för eftermarknadsförsäljningen i vissa 

europeiska och utomeuropeiska länder, har berättat att bolagets kunder, dvs. 

distributörer och bilåterförsäljare, inte särskilt efterfrågar enkel- eller 

dubbelförskruvning utan styrs i sitt val av faktorer såsom pris, hur många bilar som 

täcks in med lasthållarsystemet och design. Peter Frick har vidare uppgett att fördelen 

med dubbelförskruvningslösningen enligt patentet är att man kan täcka in fler bilar 

med samma produkt. 

 

Av bevisningen har det således framkommit att produkter med den patenterade 

uppfinningen har fördelen att den är flexibel såtillvida att en sådan produkt kan täcka 

in flera bilmodeller. Att Mont Blanc och Thule valt att tillverka produkter med den 

patenterade lösningen trots att dessa produkter varit dyrare att tillverka än motsvarande 

alternativa lastbärare utgör också ett starkt stöd för att det funnits en efterfrågan på 

produkter med lösningen enligt patentet. Å andra sidan har det genom åberopade 

vittnesförhör framkommit att kundernas val av lastbärare på öppenmarknaden till stor 

del styrs av andra faktorer, såsom pris, design och användarvänlighet. I detta 

hänseende finner tingsrätten att utredningen inte stöder Thules påstående att 

uppfinningen enligt patentet skulle vara betydligt mer användarvänlig än andra 

motsvarande lösningar. Inte heller har det visats att produkter med lösningen enligt 

patentet skulle vara säkrare än motsvarande produkter som använder en annan lösning. 
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Vidare bör beaktas att slutkonsumenten kan tänkas vara märkestrogen och föredra 

lastbärare av en särskild tillverkare, oavsett teknisk lösning. 

 

Vad som anförts ovan om att Thule först efter cirka sex år reagerade mot Mont Blancs 

intrångsgörande verksamhet talar även det emot att patentet varit så avgörande för 

Thules försäljning. 

 

Sammantaget och av ovan nämnda skäl finner tingsrätten att det genom utredningen i 

målet är visat att Mont Blancs intrångsgörande försäljning av produkterna Classic och 

Performance har orsakat Thule viss skada i form av utebliven försäljning. Med hänsyn 

till att andra faktorer än den patenterade uppfinningen får anses ha haft stor betydelse 

för kundernas val av lastbärare och på grund av vad som i övrigt anförts anser dock 

tingsrätten att Thules skada inte kan anses uppgå till mer än utebliven försäljning för 

25 procent av de intrångsgörande lastbärare som Mont Blanc sålt. 

 

Thules uppgifter om ett täckningsbidrag om 50 procent har inte ifrågasatts av Mont 

Blanc och ska godtas. Då Thule inte har presenterat någon utredning till stöd för sitt 

uppgivna försäljningspris om 478 kr utgår tingsrätten från det av Mont Blanc 

vitsordade försäljningspriset om 404 kr. Detta leder till en beräknad skada i form av 

utebliven vinst avseende öppenmarknaden om 1 862 390 kr (36 879 st.*0,25*404 

kr*0,5). Från beloppet ska dras det belopp som skälig ersättning döms ut avseende 

samma enheter, 297 982 kr (404 kr*0,08*0,25*36 879 st.), vilket medför en rätt till 

skadestånd i denna del med 1 564 408 kr. 

 

Mont Blancs intrång får även anses ha lett visst försäljningsbortfall för Thule av 

tillbehör till lastbärare. Av förhören med Karl-Johan Magnusson och Helena 

Torstensson har framkommit att omsättningen för lastbärare motsvarar ungefär 

omsättningen för lastbärartillbehör. Det får hållas för visst att konsumenter i stor 

utsträckning köper tillbehör i samband med inköp av lastbärare och att samma märke 

väljs på båda produkterna. Thule har därför rätt till ersättning för utebliven försäljning 
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av tillbehör. Thules skada i denna del får uppskattas till samma belopp som för 

utebliven försäljning av lastbärare, dvs. 1 862 390 kr.  

 

Sammanfattande slutsats angående skadestånd 

Sammantaget ska därför Mont Blanc förpliktigas att betala skadestånd till Thule med 

5 099 191 + 12 262 383 kr + 1 564 408 + 1 862 390 kr = 20 788 372 kr. 

Ränteberäkningen är vitsordad.  

 

Rättegångskostnader 

 

Ogiltighetsmålet 

Mont Blanc har tappat ogiltighetsmålet och ska därför ersätta Thule dess 

rättegångskostnader. Thule har begärt ersättning med 2 805 838 kr, varav 2 570 878 kr 

för ombudsarvode, 87 500 kr för partsarbete, 108 000 kr för arvode till partssakkunnig 

och 39 460 kr för utlägg. Mont Blanc har vitsordat ersättning för ombudsarvode upp 

till det belopp som bolaget självt yrkat för sådant arbete, dvs. 1 310 250 kr. När det 

gäller begärd ersättning för utlägg har Mont Blanc inte haft någon invändning mot 

Thules yrkande. 

 

Av Thules kostnadsspecifikation framgår att ersättning har begärts även för arbete som 

dess ombud utfört i samband med att bolaget begärde att tingsrätten skulle meddela 

interimistiskt vitesförbud mot Mont Blanc. Med hänsyn till att tingsrätten avslog 

Thules interimistiska yrkande bör bolaget inte tillerkännas ersättning för dess arbete i 

den delen. I övrigt anser tingsrätten, med hänsyn till att målet varit av omfattande 

karaktär och inbegripit mycket skriftväxling samt då Mont Blancs kostnader för 

partsarbete överstiger vad Thule begärt, att av Thule begärd ersättning för 

ombudsarvode är skälig. Thule bör således, efter skälig uppskattad avräkning enligt 

ovan, tillerkännas ersättning för ombudsarvode till advokat Dag Sandart med  

1 300 000 kr och till patentingenjören Pontus Winqvist med 800 000 kr. Begärd 

ersättning för partsarbete och kostnad för partssakkunnig är skälig och ska tillerkännas. 
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Yrkat belopp avseende utlägg har inte ifrågasatts av Mont Blanc och ska utgå. Detta 

innebär att Mont Blanc i ogiltighetsmålet ska förpliktigas att ersätta Thules 

rättegångskostnader med 2 334 960 kr, varav 2 100 000 kr avser ombuds- och 

partsarbete. 

 

Intrångsmålet 

I intrångsmålet har Thule, med beaktande av bolagets begäran om avräkning av belopp 

som utdöms avseende skälig ersättning från yrkat belopp avseende ersättning för 

ytterligare skada, vunnit framgång i övervägande del. Mont Blanc ska därför 

förpliktigas att ersätta 80 procent av Thules skäliga rättegångskostnader.  

 

Thule har begärt ersättning med 1 213 074 kr, varav 869 550 kr avser ersättning för 

ombudsarvode, 258 300 kr avser partsarbete, 59 000 kr avser ersättning till vittnen och 

partssakkunnig och 26 224 kr avser utlägg. Mont Blanc har vitsordat ersättning för 

ombudsarvode upp till det belopp som bolaget självt yrkat för sådant arbete, dvs.  

873 500 kr. Tingsrätten finner inte anledning att ifrågasätta skäligheten av Thules 

begärda ersättning för ombuds- och partsarbete samt kostnad för vittnen och 

partssakkunnig. Yrkat belopp avseende utlägg har inte ifrågasatts av Mont Blanc och 

ska utgå. Detta innebär att Mont Blanc i intrångsmålet ska förpliktigas att ersätta 

Thules rättegångskostnader med 970 459 kr (0,8 * 1 213 074 kr), varav 695 640 kr 

avser ombud- och partsarbete.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 5 (DV 401) 

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den  

5 juni 2013. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

Christer Thornefors   Mats Dahl   

 

I avgörandet har som tekniskt sakkunniga ledamöter deltagit patenträttsråden Håkan 

Sandh och Heléne Eliasson. Enhälligt. 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i 
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrät-
ten. Överklagandet prövas av den hovrätt som 
finns angiven i slutet av domen. 
 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen 
för överklagande finns angiven på sista sidan i do-
men. 
 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får ock-
så motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Överklagandet 
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tings-
rätten och det måste ha kommit in till tingsrätten 
inom en vecka från den i domen angivna sista da-
gen för överklagande. Om det första överklagan-
det återkallas eller förfaller kan inte heller ans-
lutningsöverklagandet prövas.  

 

Samma regler som för part gäller för den som inte 
är part eller intervenient och som vill överklaga ett 
i domen intaget beslut som angår honom eller 
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå-
gon möjlighet till anslutningsöverklagande. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hov-
rätten fordras att prövningstillstånd meddelas. 
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som tingsrätten har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som tings-
rätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning-
en att överklagandet prövas av högre rätt, el-
ler  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrät-
tens avgörande fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till hov-
rätten varför klaganden anser att prövningstillstånd 
bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande av 
tingsrättens namn samt dag och nummer för 
domen, 

2. parternas namn och hemvist och om möjligt 
deras postadresser, yrken, personnummer 
och telefonnummer, varvid parterna be-
nämns klagande respektive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som klagan-
den vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i 
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt 
klagandens mening är oriktiga,  

5. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt  

6. de bevis som åberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i 
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i 
mål där förlikning om saken är tillåten förklara an-
ledningen till varför omständigheten eller beviset 
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i hovrätten. 
 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller 
hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifo-
gas lika många kopior av skrivelsen som det finns 
motparter i målet. Har inte klaganden bifogat till-
räckligt antal kopior, framställs de kopior som be-
hövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplys-
ningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefon-
nummer finns på första sidan av domen. Om ni ti-
digare informerats om att förenklad delgivning kan 
komma att användas med er i målet/ärendet, kan 
sådant delgivningssätt också komma att användas 
med er i högre instanser om någon överklagar av-
görandet dit.
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