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Sammanfattning 
Den snabba tekniska utvecklingen och den ökande betydelsen av intellektuell egendom och 

immaterialrätter för företag har lett till att nya konstruktioner för samarbete uppkommit. En 

sådan konstruktion är patentpoolen, som i regel varit skapad för att kommersialisera en teknik-

standard. Konstruktionen kan dock även användas för att skapa nya innovativa lösningar. 

Medicines Patent Pool (MPP) är en annorlunda patentpool, som samlar läkemedelspatent och 

gör dessa patent tillgängliga i låg- och medelinkomstländer för en låg licensavgift eller 

kostnadsfritt. MPP använder alltså patentpoolskonstruktionen i välgörenhetssyfte för att minska 

den skillnad i tillgång på läkemedel som föreligger mellan fattiga och rika. Att världens stora 

läkemedelsföretag går samman är dock inte oproblematiskt, även om det är med ett välgörande 

syfte. Inom ramen för denna uppsats har därför förutsättningarna för en konkurrensrättslig 

analys prövats, för att klargöra ifall den är tillåten eller ej.  

 

Då en fullständig konkurrensrättslig analys skulle varit allt för omfattande för att rymmas inom 

uppsatsen, så har här lagts en grund för analysen. Först har aspekter som påverkar bedömningen 

av relevant marknad för MPP tagits upp, särskilt de säregna förutsättningar som kontexten 

läkemedelssektorn medför. Därefter har regleringen kring förbudet mot konkurrensbegränsande 

avtal presenteras, både huvudregeln om förbudet och därefter förutsättningarna för undantag 

därifrån (gruppundantag och individuellt undantag). Även om det var svårt att dra tydliga 

slutsatser, så fanns det vissa frågetecken angående MPP:s kompabilitet med det EU-rättsliga 

ramverket. Angående relevant marknad så fanns svårigheter i att avgränsa mellan marknader 

för olika läkemedel som behandlar samma sjukdomar. För förbudet mot konkurrens-

begränsande avtal fanns omständigheter som talade både för och emot att poolen skulle vara 

tillåten. För undantagen så var gruppundantaget på teknikområdet var inte tillämpligt. Det 

individuella undantagets tillämplighet berodde framför allt om konkurrens på teknikmarknaden 

i LMICs kan ha anses ha bestått. MPP bedöms troligen vara undantagen, men det är ej säkert.  

 

Att MPP inte skulle vara godtagbar hade varit ett misslyckande för konkurrensrätten. Redan 

osäkerheten i frågan kan antas leda till oförutsägbarhet för företag och motverka gynnande av 

innovativa och alternativa samarbetsformer och avtalskonstruktioner för immaterialrätter och 

immateriell egendom. För att öka förutsägbarheten har två potentiella lösningar presenterats, 

mer detaljreglering eller öppnande för en allmän skälighetsbedömning. Den tidigare bedömdes 

som troligare framåt, men den senare hade kunnat möjliggöra alternativa former för samarbete.    
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Förkortningar  
Art. Artikel 

ATC Anatomical Therapeutic Chemical 

EU-domstolen  Europeiska unionens domstol  

EU-kommissionen Europeiska kommissionen  

FEUF  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt  

FoU Forskning och utveckling  

FRAND  Fair, Reasonable and Non-Discriminatory 

IP Intellektuell egendom (Intellectual Property) 

JRC Joint Research Centre (EU) 

KL  Konkurrenslag (2008:579) 

LMICs Låg- och medelinkomstländer (Low and Middle Income Countries) 

MD Marknadsdomstolen 

MPP Medicines Patent Pool  

PL  Patentlag (1967:837) 

Prop.  Proposition  

RGM Relevant geografisk marknad  

RPM Relevant produktmarknad  

RTM  Relevant teknikmarknad  

SSO  Standard Setting Organization  

SPC  Supplementary protection certificate  

SSNIP  Small but significant and non-transitory increase in price  

TRIPS-avtalet  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights  

TTBER   Kommissionens förordning (EU) nr 316/2014 av den 21 mars 2014 

om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt på grupper av avtal om tekniköverföring 

TT Guidelines  Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt på avtal om tekniköverföring  

WHO  Världshälsoorganisationen 

WTO  Världshandelsorganisationen 
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1. Inledning  
1.1 Introduktion: en god kartell?   
Den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Så har säkert människor sagt genom alla tider, men 

informationssamhället har gjort det tydligare än någonsin. Tillgången av kunskap och 

information har ökat betydligt. Genom att intellektuella tillgångar och kunskapsbaserade affärs-

modeller tar allt större plats på bekostnad av traditionella fysiska tillgångar och industriella 

affärsmodeller, så kommer också nya lösningar för att hantera dessa intellektuella tillgångar 

skapas.1 I och med att intellektuella tillgångar ökar i betydelse, så har även arbetet med att 

skydda tillgångarna genom intellektuella äganderättskonstruktioner gjort det, exempelvis 

genom patentsystemet.2 Till följd härav har även nya sätt för kommersialisering och 

nyttogörande möjliggjorts baserat på olika avtalskonstruktioner. Den ökade användningen av 

patent och immaterialrätter har dock medfört vissa beklagliga konsekvenser. Överlappande 

patenträttigheter kan hindra nyttjande av patenten. Priser på det som innehåller patentskyddade 

uppfinningar hålls högt samtidigt som tillgången begränsas. För läkemedel och andra 

uppfinningar med betydelse för en människas liv och hälsa, som läkemedel, kan sådana aspekter 

få särskilt allvarliga konsekvenser. 

 

Med avstamp i denna något svepande trendspaning ovan så vill jag gå mot något konkret. En 

patentpool som verkar i detta nya kunskapsintensiva paradigm är Medicines Patent Pool (MPP).  

MPP har praktiskt försökt hantera vissa av de mindre välkomna aspekterna av patentsystemet. 

MPP arbetar med att öka tillgången av vissa läkemedel inom låg- och medelinkomstländer 

(LMICs) genom en patentpool där större läkemedelsföretag licensierar viktiga patent till 

förmånliga villkor.  

 

Att öka tillgången på läkemedel i den fattigare delen av världen är enligt mig något önskvärt, 

en ståndpunkt som knappast är kontroversiell eller unik. Enbart faktumet att något är önskvärt 

eller för med sig goda egenskaper är inte per automatik vad som avgör om det är lagligt. Ur en 

konkurrensrättslig synvinkel är det förstås inte helt okomplicerat att världens stora 

 
1 För vidare förklaring av intellektualiseringen av ekonomin och företag se Petrusson, Ulf, Intellectual Property 
& Entrepreneurship: Creating Wealth in an Intellectual Value Chain, Göteborg: Center for Intellectual Property 
Studies (CIP), 2004, s. 1–6. 
2 Jfr Petrusson, Ulf, Patents and Open Access in the Knowledge Economy, i The Strucuture of Intellectual 
Property Law – Can One Size Fit All?, Mizaras, Vytautas & Kur, Annette (red.), 56-96, Cheltenham: Edward 
Elgar Publishing Ltd, 2011, särskilt s. 60 där patentkonstruktionens roll som ”a tool for building business in the 
knowledge economy” presenteras.    
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läkemedelsföretag går samman genom en organisation för att reglera tillgången på läkemedel. 

Frågan blir då: finns det konkurrensrättsliga problem med MPP:s arbete?  

 

Det är en stor fråga som inte går att behandla i sin helhet inom ramen för uppsatsen, men ett 

försök till att lägga en grund för en sådan utredning kan göras. MPP skiljer sig från andra 

patentpooler i två viktiga hänseenden, dels vad gäller bransch, dels vad gäller syfte. Andra 

större patentpooler befinner sig primärt inom den tekniska sfären, ofta som ett verktyg för att 

licensiera en standard.3 Patentpooler för läkemedel är mindre frekvent förekommande och är i 

regel skapade av affärsmässiga och inte humanitära skäl.4 Geografiskt verkar den också i länder 

med en befolkning med lägre betalningsförmåga. MPP är en udda fågel i jämförelse med andra 

patentpooler. Nya intellektuella tillgångar framgent kommer kräva nya lösningar, metoder och 

konstruktioner för nyttogörande. Icke-vinstdrivande patentpooler eller liknande avtals-

konstruktioner kan vara ett exempel på en sådan ny lösning. Jag ämnar genom uppsatsen utreda 

hur atypiska patentpoolen passar in i det konkurrensrättsliga ramverket, genom att fastställa en 

grundläggande referensram för en konkurrensrättslig analys av MPP. Genom att studera det 

lilla försöker jag förstå det stora.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Uppsatsens syfte är att studera MPP i förhållande till de grundläggande förutsättningarna för en 

konkurrensrättslig analys. Genom detta syfte undersöks tesen om att det konkurrensrättsliga 

systemet leder till osäkerhet för nya och innovativa samarbets-konstruktioner som inte passar 

in i de gängse föreställningarna om hur en sådan kan vara. Det är därför en undersökning som 

prövar förutsättningarna för en konkurrensrättslig analys. En fullständig konkurrensrättslig 

analys av MPP går inte att genomföra inom ramen för en examensuppsats, dels på grund av 

tidsbrist, dels på grund av komplexiteten av materian, varför uppsatsens syfte begränsas till att 

pröva förutsättningarna för en sådan analys.  

 
3 Moderna patentpooler har framför allt varit aktiva inom konsumentelektronik och telekommunikation, se 
ECSIP Consortium, Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, s. 54-56; 
& 77. Se även Rijnen, Harry, An insider’s guide to patent pools, IAM Magazine, nr. 83, 2017: 8-15, s. 8 ff.; 
Merges, Robert, Institutions for Intellectual property Transactions: The Case for Patent Pools, 1999, https:// 
www.law.berkeley.edu/files/pools.pdf, s. 28-37. För sektorn se Heller, Michael & Eisenberg, Rebecca, Can 
Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, Science, vol. 280, nr. 5364, 1998: 698-
701, s. 700. 
4 För MPP:s syfte se https://medicinespatentpool.org/who-we-are/about-us/. De deltagande läkemedelsföretagen 
kan dock i regel inte antas ha ett humanitärt syfte att upplåta sina patent till MPP. Vad varje deltagande företag 
har för bevekelsegrunder hanteras inte här, men det torde vara ett vinstdrivande syfte (jfr ABL 3 kap. 3 §).  
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En konkurrensrättslig analys bygger i regel på ett fastställande av relevant marknad, vilket blir 

vad som först beaktas. För läkemedelssektorn kan där tillkomma särskilda principer. Därefter 

kommer frågan kring tillämpligheten av FEUF art. 101 på alternativa patentpooler som MPP. 

Först prövas först om det utgör ett konkurrensbegränsande avtal enligt FEUF art. 101 (1), sedan 

om det kan undantas genom det individuella undantaget i FEUF art. 101 (3) eller ett 

gruppundantag (i förevarande fall TTBER).  

 

För att uppnå syftet ställs följande frågeställningar:  

• Vilka principer och regler gäller för fastställande av relevant marknad för företag inom 

läkemedelssektorn?  

 

• På vilka grunder kan (atypiska) patentpooler undantas från förbudet mot 

konkurrensbegränsande avtal? Vilken ledning finns i gruppundantaget TTBER eller får 

undantag endast sökas i det individuella undantaget inom ramen för FEUF art. 101 (3)?  

 

• Hur appliceras ovanstående frågeställningar i förhållande till MPP?  

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Användningen av rättsdogmatisk metod och rättskälleläran  

Avsnitt tre och fyra av uppsatsen har en rättsdogmatisk prägel. Rättsdogmatik är en term som 

kan förvirra då det inte råder konsensus kring vad begreppet innebär.5 Jag vill inte lägga för 

stort utrymme att beskriva den rättsdogmatiska metoden eller försöka klargöra vad den faktiskt 

innebär, utan det som är viktigt är att fastställa vad från rättsdogmatiken som faktiskt appliceras 

i uppsatsen. Rättsdogmatikens kärna, som de flesta åtminstone torde hålla med om att genom 

användning av rättskällorna6 fastställa vad som kan betraktas som gällande rätt.7 I regel ägnar 

sig rättsdogmatiken inte heller åt externa studier, att förstå rätten ”i verkligheten”, utan arbetar 

inom det rättsliga systemet, genom att fastställa och tolka rätten. Synen på rättskälleläran är 

särskilt viktig inom rättsdogmatiken och vid tillämpning av metoden är det viktigt att identifiera 

 
5 Jfr Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 4. uppl., 
Stockholm: Nordstedts Juridik, 2018, s. 48.  
6 Rättskällor avser traditionellt lag, förarbeten, praxis och doktrin. Även EU-rättsliga källor kan inräknas. 
7 Jfr Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i Juridisk metodlära, 2. uppl., Maria Nääv och Mauro Zamboni 
(red.), 21–46, Lund: Studentlitteratur, 2018, s. 21, och Sandgren, 2018, s. 49.  
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vad som är ”tillåtna” grunder för resonemang kring de lege lata, som har en slags auktoritet som 

gör att den kan anses utgöra gällande rätt.8  

 

Utöver de etablerade rättskällorna har på konkurrensrättens område EU-rättslig reglering 

särskild betydelse. Trots den tydliga betoning på EU-rättsliga källor som finns i uppsatsen, så 

vill jag inte säga att jag tillämpat någon särskild EU-rättslig metod.9 Jag har istället applicerat 

EU-rättsliga regler inom den rättsdogmatiska metoden, vilket både adderar rättskällor som 

anses legitima samt tillför principer för tolkning. EU-rättsliga rättskällor som beaktas är både 

bindande rättsakter som förordningar, direktiv och beslut, domar från EU-domstolen samt icke-

bindande så kallad soft law.10 Vad gäller tolkningsmetoder så introduceras en mer teleologisk 

ändamålsenlig och EU-konform tolkning samt lagutfyllnad genom EU-rättsliga principer.11 

EU-rätten kommer ha ett tydligt inflytande över den rättsdogmatiska metoden i uppsatsens 

första del. På grund av den starka harmonisering som gäller inom konkurrensområdet används 

svensk lag, där den används, primärt som ett uttryck för EU-rättslig reglering. 

 

Vad som åsyftas med en konkurrensrättslig analys är helt enkelt att pröva ifall ett förfarande är 

i enlighet med konkurrensrättslig reglering. Den konkurrensrättsliga analysen i uppsatsen är 

begränsad till att omfatta först fastställande av relevant marknad som sedan ligger till grund för 

förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i FEUF art. 101. Fastställande av relevant marknad 

bygger på vissa grundprinciper och utgör en sammanvägning av relevant produktmarknad 

(RPM) eller teknikmarknad och relevant geografisk marknad (RGM).12 Att relevant marknad 

är en grund för en konkurrensrättslig analys framkommer dels av regleringens utformning, men 

har också betonats av EU-domstolen.13 Relevant marknad är högst kontextberoende, varför 

särskilda principer som gäller inom läkemedelssektorn beaktas. Prövningen av tillämpligheten 

av FEUF art. 101 består i framför allt följande delar: konkurrensrättsligt syfte och effekt, 

märkbarhet, gruppundantag (särskilt angående tekniköverföring) och individuellt undantag.  

 
8 Jfr Kleineman, 2018, s. 36. 
9 En enhetlig EU-rättslig metod finns inte enligt Reichel, Jane, EU-rättslig metod, i Juridisk metodlära, 2. uppl., 
Maria Nääv och Mauro Zamboni (red.), 109-142, Lund: Studentlitteratur, s. 109. 
10 Angående EU:s rättsakters status se FEUF art. 288. Angående soft law skriver Reichel, 2018, s. 128, att de 
”inte sällan [har] en påtaglig normerande verkan”.    
11 Jfr Reichel, 2018, s. 122-127. 
12 Jfr Kommissionens förordning (EU) nr 316/2014 av den 21 mars 2014 om tillämpningen av artikel 101.3 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av avtal om tekniköverföring, EUT L 93/17, 
[TTBER], art. 1 (1) (m).  
13 Se t.ex. förenade målen C-68/94 och C-30/95, Franska republiken och Socité commerciale des potasses and de 
l'azote (SCPA) och Entreprise minière and chimique (EMC) mot Europeiska kommissionen, 
ECLI:EU:C:1998:148, p. 143.  
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Som nämnts är EU-rättens rättskällor centrala, inräknat författning, domar från EU-domstolen 

och ”soft law”. Eftersom tydlighet ibland saknas från dessa institutioner har även doktrinen 

utgjort ett viktigt material här. För att förstå kontexten vari fastställandet ska ske, särskilt 

angående tolkningar av vad som utgör relevant marknad, används också utomrättslig litteratur, 

framför allt för att öka förståelsen kring läkemedelssektorn. Eftersom den utomrättsliga 

litteraturen i denna del fortfarande används uteslutande för att uppmåla i vilket fall gällande rätt 

ska fastställas så betyder inte det att den rättsdogmatiska metoden frångås.  

 

1.3.2 Rättssociologisk-empirisk metod  

I avsnitt fem önskar jag förstå hur den konkurrensrättsliga analysen appliceras på ett verkligt 

fall. Därför görs ett försök att pröva MPP gentemot det uppställda ramverket för konkurrens-

rättslig analys. Det blir då en analys kring hur rätten kan tillämpas ”i verkligheten”. Genom 

analysen kan de problem eller svårigheter som kan uppstå genom faktisk regeltillämpning 

påvisas. Därav kan kritik presenteras kring hur rättssystemet idag är utformat och alternativa 

lösningar kan föreslås.  

 

Denna del av uppsatsen är således externt inriktad. Därigenom ökas förståelsen öfr hur rätten 

kan påverka aktörer som försöker etablera nydanande former för samarbeten. Det kan 

härigenom påvisas en diskrepans genom vad som sägs i lag och vad som sker i praktiken. Synen 

på att det finns en diskrepans mellan ”law in books and law in action”14 är associerad med 

rättsrealismen.15 Att beskriva metoden i denna del som ett uttryck för rättsrealism torde 

emellertid vara att sträcka det för långt, mer passande vore att säga att det finns empiriska eller 

rättssociologiska inslag. EU har genom riktlinjer och annan soft law till viss del gjort att 

regleringen flyttat sig närmare faktisk tillämpning, även om det inte går att reglera samtliga 

aspekter av nya samarbetsformer. Icke-vinstdrivande patentpooler och patentpooler inom nya 

sektorer är sådana former för samarbeten som den konkurrensrättsliga lagstiftningen i nuläget 

kan vara ovan vid att hantera, varför de kan komma att behöva anpassa regelverket därefter.  

 

 
14 Som Roscoe Pound uttrycker det i en artikel med samma namn i American Law Review 1910.  
15 Jfr Hydén, Håkan, Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle, i Juridisk metodlära, 
2. uppl., Maria Nääv och Mauro Zamboni (red.), 209-240, Lund: Studentlitteratur, 2018, s. 210.  



   
 

 10 

Metoden är empirisk i så mån att den utgör en fallstudie.16 Inriktningen mot MPP syftar till att 

få generella kunskaper om regelverket genom att studera det material som finns om MPP. 

Frågan som uppkommer är om det finns ett värde i att studera enstaka patentpooler och om det 

påvisar något om rättsläget? Jag anser att så är fallet. Först går det inte att inom ramen för en 

uppsats adekvat beskriva en större mängd atypiska konstruktioner på samma sätt som gjorts. 

Dessutom finns det tydliga fördelar att studera ett enstaka konkreta fenomen, som ger en mer 

nyanserad bild av undersökningsobjektet och ett mer flexibel grund för en rättslig analys. Det 

är från den djupare förståelse av den enskilda konstruktionen som jag ämnar få större förståelse 

av några av de mer generella konsekvenserna av den rättsliga regleringen på området. 

Materialet analyserna bygger på är dels resultatet från de tidigare delarna av uppsatsen vad 

gäller gällande rätt, dels information om MPP hämtad främst från MPP:s egna rapporter men 

också till viss del externt material. En stor del av det empiriska materialet består av studier av 

MPP:s licenser, som samtliga finns publicerade på organisationens webbplats.17 

 

I den avslutande delen av avsnitt fem (5.4) så går analysen mot att bli en de lege ferenda, mot 

olika sätt att hantera snårigheten i den konkurrensrättsliga analysen. Förändring kan antingen 

ske genom ändring av lagstiftning eller principer som används inom ett rättsområde, vilket gör 

att det betraktas som de lege ferenda. Dock finns det i förevarande fall vissa förutsättningar för 

att ”förändra” rättsläget genom förändrad syn på tolkning av begrepp. Att genom användning 

av transparent redovisande godtagbara rättskällor göra en tolkning som visserligen avviker från 

nuvarande tolkningsuppfattning behöver inte leda till ändring av lagen, utan enbart synen på 

vad som är den uttolkade rätten som Svensson kallar ”de lege interpretata”.18 Som Svensson 

påpekar finns gränser för en sådan tolkning, vilken tolkning som helst funkar inte vid rätts-

tillämpning.19 Med fortsatt respekt för rättskällorna och allmänna rättsprinciper finns dock 

utrymme för tolkning. Vad jag vill belysa är att denna del av uppsatsen inte enbart utgörs av de 

lege ferenda-resonemang, utan även till viss kan anses rymmas inom tolkning av lagen.    

 

1.3.3 Användning av rättsekonomi och ekonomiska perspektiv 

Uppsatsen är inte på en rättsekonomisk analys eller en studie av en viss ekonomisk teoris 

inverkan på ett visst juridiskt skeende. Det är dock svårt att konstruera en konkurrensrättslig 

 
16 Sandgren, 2018, s. 54–56. 
17 Tillgängliga genom https://medicinespatentpool.org/progress-achievements/licences/; se bilagorna A och B.   
18 Jfr Svensson, Eva-Maria, De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion, Juridisk Publikation, 
jubileumsnummer, 2014: 211-226, s. 214.  
19 Ibid. 
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analys utan att använda sig av rättsekonomiska överväganden inom argumentationen. De rätts-

ekonomiska överväganden som används i uppsatsen är primärt begränsat till begrepp som är 

del i den konkurrensrättsliga analysens. Det rättsekonomiska synsättet bidrar till förståelsen att 

rätten inte existerar i ett vakuum, utan att det måste förstås genom dess samverkan med externa 

omständigheter.20 Ekonomisk-teoretiska perspektiv har använts för att kontextualisera andra 

metoder snarare än att utgöra en egen metod. 21 

 

För konkurrensrätten är frågan näst intill om vi alls kan förstå rättsområdet utan att hänvisa till 

viss ekonomisk teori och vissa begrepp, då det är en så integrerad del i konkurrensrätten. 

Särskilt i förståelsen av de mål EU-kommissionen menar att konkurrensrättsligt godtagbara 

avtal ska ha som ekonomisk effektivitet och konsumentvälfärd.22 Hur långt bör jag då gå i 

studier av andra discipliner inom ett juridiskt arbete? Jag delar i stora drag Mäntysaaris 

ståndpunkt i frågan kring hur mycket en jurist bör förstå inom andra discipliner, som är följande:     

”en jurist borde förstås vara tillräckligt professionell som jurist. Att vara 

professionell innebär att även juristen har information om vad de relevanta 

aktörerna har för målsättningar i relevanta kontexter och hur de – kanske 

med juristens hjälp kan uppnå sina målsättningar. En jurist som saknar 

kompetens att fatta rationella och rimliga eller pragmatiska beslut samt ge 

rådgivning med beaktande av just verkningarna i realvärlden är en 

amatör”.23   

Uppsatsen gör därför inte anspråk på att i detalj redogöra för ekonomiska teoretiska 

överväganden, utan att använda dem som referenspunkt vid förståelsen av rättens påverkan. Det 

handlar i slutändan om en tillräcklig förståelse av andra discipliner för att förstå rätten.  

 

1.4 Avgränsning   
Som har nämnts ovan är uppsatsen avgränsad till en initial bedömning kring förutsättningarna 

för en konkurrensrättslig analys. Bedömningen är i sin tur begränsad till att dels omfatta 

 
20 Se Bastidas Venegas, Vladimir, Rättsekonomi, i Juridisk metodlära, Maria Nääv och Mauro Zamboni (red.), 
177–208, Lund: Studentlitteratur, 2018, s. 182-183.  
21 Jfr. Ibid., ”rättsekonomin [förordnar eller stadgar inte i sig] någon specifik ”tolkningsmetod”.” 
22 Bastidas Venegas, Promoting Innovation? A Legal and Economic Analysis of Article 101 TFEU to Patent 
Technology Transfer Agreements, Diss., Stockholms universitet, 2011, s. 32. 
23 Mäntysaari, Petri, Den användarvänliga rättsvetenskapen – klassisk pragmatism i nya kläder, i Pragmatism v. 
principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt, Jan Kleineman (red), 283-290, Stockholm: Stockholm Centre for 
Commercial Law, 2019, s. 290.  
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förutsättningar för en sådan analys i relation till MPP och läkemedelssektorn, även om mer 

slutsatser av mer allmän relevans försöks dras därifrån. Vidare är den begränsad till att omfatta 

förutsättningarna för en konkurrensrättslig analys i förhållande till FEUF art. 101 om förbudet 

mot konkurrensbegränsande avtal. Det går att föreställa sig en liknande analys i förhållande till 

andra delar av det konkurrensrättsliga ramverket, exempelvis förbudet mot missbruk av 

dominerande ställning i FEUF art. 102.  

 

1.5 Disposition  
Uppsatsen består av sex delar. Uppsatsens första del, där vi nu befinner oss, är tämligen 

självförklarande. Här presenteras en inledning till ämnet, syfte och frågeställningar, val av 

metod och material, disposition och en definition av begreppet patentpool.  

 

Avsnitt två ger en bakgrund till den patentpool som ska studeras, MPP, för att ge en ingång till 

den analys som sker senare i uppsatsen. MPP förklaras utifrån dess organisation och vilka 

licensvillkor de uppställer.  

 

I tredje avsnittet läggs grunden för den konkurrensrättsliga analysen genom att konceptet 

relevant marknad dissekeras. Dådet är särskilt relevant för MPP görs även en särskild inblick 

till läkemedelssektorn. I fjärde kapitlet fortsätter fastläggandet av ramen för den konkurrens-

rättsliga analysen genom att FEUF art. 101 utreds.  

 

Inom uppsatsens femte avsnitt kommer det som presenterats i avsnitt tre och fyra appliceras på 

MPP. Där prövas de grundläggande förutsättningarna för en konkurrensrättslig analys av MPP. 

I uppsatsens sjätte och sista del presenteras sammanfattande slutsatser i förhållande till 

frågeställningarna. 

 

1.6 Definitioner och begrepp  

1.6.1 Patentpool  

En bra grund i en uppsats som analyserar en, i och för sig atypisk, patentpool är att presentera 

är en definition av just patentpool. En patentpool är en konstruktion varigenom fler än en 

patentinnehavare lägger samman sina patent till en ”pool” som sedan licensieras både korsvist 
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till varandra samt till tredje part.24 Poolen blir som en affär där allt flera av de tjänster som 

kunder efterfrågar kan tillfredsställas på en plats (en så kallad ”one-stop-shop”) för patent-

licensiering. En aspirerande licenstagare kan få alla relevanta patent inom ett visst tekniskt 

område genom en affär. Kärnan i definitionen är alltså dels deltagande av flera patent-

innehavare, dels externa erbjudandet av licens till tredje part. Det senare skiljer patentpoolen 

från korslicensen. Bastidas Venegas presenterar två sätt för organisering av poolen. Antingen 

som en blandning av korslicens och paketlicens, eller genom bildande av ny juridisk person 

(joint venture).25 Korslicens-paketlicens-kombinationen innebär att patentinnehavarna både 

licensierar sina respektive patent till varandra (korslicens) samtidigt som de erbjuder en paket-

licens till licenstagarna utan att de överför någon kontroll. Joint venture-alternativet innebär att 

patentinnehavarna istället tillsammans upplåter sina patent till den nya organisationen som 

sedan i sin tur licensierar till både licenstagarna och andra patentinnehavare. EU-kommissionen 

skriver att teknikpooler kan inkludera allt från ”enkla avtal mellan visst antal parter” till 

”komplicerade organisatoriska arrangemang genom vilka licensieringen av den teknik som 

ingår i poolen anförtros en separat enhet”, varför båda organisationsformerna bör räknas till 

legaldefinitionen.26  

 

Skillnaden mellan en teknikpool och en patentpool består i vad det huvudsakliga licensobjektet 

är. Teknikpool kan involvera flera typer av immateriella tillgångar, både immaterialrätter, 

know-how, patentansökningar med mera.27 Patentpoolen hanterar som namnet föreslår primärt 

patent, även om andra teknikrättigheter också kan ingå i patentpoolen för att möjliggöra eller 

stödja användning av det huvudsakliga licensobjektet (patentet).  

2 Bakgrund: Medicines Patent Pool   
2.1 Framväxt och utveckling 
MPP skapades på initiativ av organisationen Unitaid år 2010 i syfte att tillgängliggöra medicin 

och behandling för HIV till LMICs.28 När WHO 2008 publicerade en strategi för offentlig hälsa, 

 
24 Jfr definition i World Intellectual Property Organization (WIPO), Patent Pool And Antitrust – A Comparative 
Analysis, Genève: World Intellectual Property Organization, 2014, s. 3; Även EU-kommissionen, Riktlinjer för 
tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på avtal om tekniköverföring 
(nedan TT Guidelines), s. 45 p. 244.   
25 Bastidas Venegas, 2011, s. 152. 
26 TT Guidelines, s. 19 p. 244. 
27 Jfr uppräkningen i TTBER art. 1 (b). 
28 Unitaid, Impact Story Medicines Patent Pool: Voluntary Licenses can make medicines more accessible, 2017; 
MPP, Exploring the Expansion of the Medicines Patent Pool’s Mandate to Patented Essential Medicines: A 
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innovation och immaterialrätt lades etablerandet av en patentpool lades fram som förslag.29 

Unitaid erkänner både patentsystemens positiva verkningar i form av innovation och utveckling 

samtidigt som organisationen belyser problem som kommer därav, till exempel minskad 

priskonkurrens och tillgång i LMICs för läkemedel. 30 I början bestod MPP enbart av patent för 

behandling av HIV/AIDS, men inkluderar sedan 2015 även patent för hepatit C och 

tuberkulos.31 2016 rekommenderade WHO att MPP även arbetar mot att få med alla så kallade 

”patented essential medicines”. Patented essential medicines är patenterade läkemedel på 

WHO:s lista över essentiella läkemedel.32 MPP har bekräftat att de därför kommer expandera 

till andra sjukdomar, även om HIV/AIDS, hepatit C och tuberkulos fortfarande kommer utgöra 

patentpoolens kärna.33 Som ett svar på Covid-19-pandemin påbörjade även MPP ett initiativ för 

att öka tillgången till Covid-19-behandlingar.34 

 

2.2 Affärsmodell och organisation 
Den grundläggande affärsmodellen består i att förmedla licenser från patentinnehavare genom 

underlicensiering till generikatillverkare.35 Utöver huvudverksamheten finns även andra delar, 

bland annat att se till att licensvillkor följs, konflikthantering, kvalitetssäkring, 

kunskapsspridning samt att ta initiativ för att främja offentlig hälsa. I syfte att öka kunskap om 

patentlandskapet för läkemedel i LMICs har MPP upprättat en databas som underlättar sådant 

sökande.36 Det finns även ett framtaget ramverk för prioritering av framtida läkemedel.37 Den 

huvudsakliga verksamheten, läkemedelslicensförmedlingen kan i sin tur delas upp i två delar, 

en ”undersökande” del där relevanta läkemedel, patent och patentinnehavare urskiljs, samt 

själva licensförmedlandet från patentinnehavarna till generikatillverkare i LMICs.  

 
Feasability Study of the Public Health Needs and Potential Impact, Genève: Medicines Patent Pool, 2018, s. 8 & 
22. 
29 WHO, Global Strategy and Plan of Action: on Public Health, Innovation and Intellectual Property, Genève: 
WHO, 2011, s. 13 p. 4.3 & s. 29; jfr Wirtz et al., Essential medicines for universal health coverage, The Lancet, 
vol 389, nr. 10067: 403-476, 2017, s. 389.  
30 Unitaid, 2017, s. 8 & 22. 
31 MPP, 2018, s. 8 & 22. 
32 WHO Model List of Essential Medicines tillgänglig genom https://www.who.int/groups/expert-committee-on-
selection-and-use-of-essential-medicines/essential-medicines-lists (hämtad 2021-05-02). 
33 MPP, Strategy, [u.å.], https://medicinespatentpool.org/what-we-do/strategy/, (hämtad: 2021-04-30). 
34 MPP, Disease Areas, [u.å.], https://medicinespatentpool.org/what-we-do/disease-areas#pills-COVID-19 
(hämtad: 2021-04-30).    
35 MPP, Statues of 8 July 2010. Modification adopted on September 22, 2017, Last modification adopted on 
October 23, 2018, (nedan MPP:s stadgar), s. 3 art. 4. 
36 Medicines Patents and Licenses Database (”MedsPaL”), tillgänglig genom https://www.medspal.org (hämtad 
2021-05-10). 
37 MPP, Framework for Prioritisation of Candidate Medicines for In-Licensing under an MPP Expanded 
Mandate, Genève: Medicines Patent Pool, 2019, s. 3 f., prioritering beror bl.a. på behov och tillgång av medicin.   
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MPP är en självständig och icke vinstdrivande organisation baserad i Schweiz.38 Finansiellt är 

organisationen beroende av Unitaid som står för i princip hela organisationens finansiering.39 

De tar inte emot andra bidrag som härstammar från annat än offentliga eller andra icke 

vinstdrivande aktörer och även då måste det godkännas av organisationens, styrelse 

(Governance Board).40 Utöver styrelsen finns tre ytterligare organ inom MPP:s organisation: 

expertrådsgruppen (Expert Advisory Group), ledningen och externa revisorer. Styrelsen har ett 

övergripande och strategiskt ansvar, ledningen sköter det dagliga arbetet och expertråds-

gruppen har den vetenskapliga specialistkunskapen.41  

 

En viktig del av MPP:s affärsmodell är dess oberoende ställning. MPP garanterar att de inte 

behandlar vissa parter sämre eller agerar i eget intresse. För affärsmodellen är oberoendet 

viktigt då det kan antas locka fler parter att vilja gå med i MPP. Även ur ett konkurrensrättsligt 

perspektiv är det viktig att som patentpool vara oberoende, då det talar för att poolen skulle vara 

undantagen från reglerna om konkurrensbegränsande avtal.42 MPP:s arbete för att garantera en 

oberoende ställning tas uttryck på flera sätt både hur MPP organiseras och finansieras, samt hur 

organisationen styrs. Genom att alla licensavtal samt interna policyer publiceras online försöker 

MPP påvisa transparens. 

 

Frivilligheten är också en viktig del av verksamheten. ’t Hoen förklarade hur MPP räknar med 

att få med sig läkemedels-patentinnehavare frivilligt till poolen på följande sätt:  

“We count on those companies that understand that it is in the interest, not 

only in the interest of the global good, but also in their own interest, to 

move from conflict to collaboration, and through the Medicines Patent Pool 

they can make that happen. They can also choose not to do that, but those 

that go down that road may end up in a similar situation the Wright 

 
38 MPP:s stadgar, s. 2 art. 1-2. 
39 MPP, Annual Report 2019, Géneve: Medicines Patent Pool, 2020, s. 59 & 74-75.  
40 MPP:s stadgar, s. 5-6 art. 5-6. 
41 MPP:s stadgar, s. 9-11 art. 7.4. 
42 Jfr TT Guidelines s. 47 p. 256-258.  
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brothers ended up with early last century, facing forcible measures by 

government. So they'd better jump now.”43 

’t Hoen menar att de företag som har nödvändiga patent bör gå med i MPP, inte bara för att det 

ger företagen själva ett värde utan också på grund av risken av lagstiftning och tvångsåtgärder 

som alternativ.  

 

2.3 Licensvillkor: vilka kriterier och krav ställer MPP upp? 
MPP har generella riktlinjer för vilka villkor licenserna har, dessa är: bred geografisk täckning, 

icke-exklusivitet, icke-diskriminering, kvalitetskrav för tillverkning, rättvis royaltynivå, 

särskild ökad tillgång på pediatrisk medicin samt rätt att publicera licenserna.44 Kriterierna är 

vaga och formulerade som målsättningar, men visst utrymme för anpassning måste finnas då 

förutsättningarna för licenserna är olika. Ofta är licensvillkoren tämligen självförklarande. Bred 

geografisk tekning, icke-exklusivitet och icke-diskriminering är förutsättningar för en bred 

teknikspridning. Spridning får emellertid inte prioriteras så högt att kvalitetskraven på 

tillverkarna inte efterlevs. Läkemedel är produkter som fordrar granskning. Kvalitet och MPP:s 

och licensgivarnas goda renommé är förutsättningar för patentpoolens framgång. Slutligen är 

transparens är viktigt för att bredda poolen. Transparens gör att andra patentinnehavare som 

inte anslutit sig kan se till villkor andra patentinnehavare licensierat för att själva kunna 

överväga anslutning. Det gör också att generikatillverkare tillika licenstagare kan se vilka 

läkemedel som går att licensiera till vilka villkor.    

 

MPP har vid uppsatsens författande ingått 21 licensavtal och ett ”Access Price Agreement” med 

sammanlagt 10 patentinnehavare.45 Majoriteten av licenserna rör läkemedel för behandling av 

HIV/AIDS. Två typer av MPP-licenser kan urskiljas baserat på en bakomliggande logik. Först 

licenser som ingåtts med större läkemedelsföretag rörande läkemedel, där generikatillverkare 

tecknat licensavtal.46 Dessa licenser har ingåtts för att öka tillgång på redan utvecklad medicin 

för LMICs. Den andra gruppen har mer karaktären av forskningssamarbeten, där universitet 

 
43 t’ Hoen, Ellen, Pool medical patents, save lives [video], TEDxZurich, oktober 2012. Citatet innehåller en 
referens till den patentpool Wright-bröderna tvingades in i, Manufacturer’s Aircraft Association, som bildades på 
politiska initiativ.  
44 MPP, 2018, s. 23-24. 
45 För en lista se bilaga A.  
46 Licenserna med AbbVie, ViiV Healthcare, Bristol Myers Squibb, Gilead & Merck Sharp & Dohme.   
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och forskningsinstitut med mera underlätta utveckling, klinisk prövning eller liknande för 

senare spridning.47 Dessa licenser har i regel inte tecknat underlicenser med generikatillverkare.  

 

2.4 En annorlunda patentpool för att lösa ett globalt problem  
Även om inträde av generikaföretag generellt uppmuntras av offentliga institutioner som EU, 

så finns det flera anledningar varför det inom föreligger inträdeshinder för generikaföretag i 

läkemedelssektorn.48 Patenträttens stärkta status i LMIC:s har bidragit till inträdeshindren. Den 

stärkta statusen kom särskilt genom TRIPS-avtalet49 från 1995, där läkemedelsbolag uppges ha 

utfört aktiv påtryckning vid förhandlingarna.50 Innan TRIPS kunde LMIC:s regeringar i större 

utsträckning bortse från patent på läkemedel genom lokal lagstiftning. Önskar stater handla 

genom WTO, vilket de flesta gör, måste de acceptera TRIPS-avtalets regler rörande 

immaterialrätter.51 Detta gör att även de flesta utvecklingsländer har implementerat dessa regler 

för patent av läkemedel.52 Ett sätt att balansera den upplevda obalans som TRIPS medförde 

kom genom Doha-deklarationen 2001, som betonade att TRIPS-avtalet ska tolkas i enlighet 

med intresset av folkhälsan vilket kan ge ökad tillämpning av tvångslicenser.53  

 

Det är en stor skillnad på tillgång till läkemedel mellan höginkomstländer och LMICs. Särskilt 

drabbas de allra fattigaste, då kostnader för läkemedel generellt tar upp en större del av ett lands 

sjukvårdsbudget desto fattigare landet är.54 Genom inträdeshinder kan priser hållas uppe så 

finns en risk att tillgången till läkemedel särskilt berövas de av världens fattigare människor då 

en allt större del av kostnaden för behandling utgörs av läkemedel. Flera initiativ har startats 

för att hantera problematiken. Till exempel PDP (product development partnerships) som TB 

Alliance som samordnar utveckling av tuberkulosmedicin. Det kan också vara biståndsbaserade 

projekt såsom GAVI som bidrar med att förhandla priser och delfinansiera läkemedel. Även 

rena biståndsprojekt som Läkare utan gränser kan nämnas i sammanhanget. Ett till synes unikt 

 
47 Licenserna med United States National Institutes of Health (NIH), University of Liverpool och John Hopkins 
University.  
48 Se EU-kommissionen, Pharmaceutical Sector Inquiry. Final Report, Bryssel: EU-kommissionen, 2009a, 
https://ec.europa.eu/competition/ sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_ part1.pdf (hämtad 2021-
03-09), s. 62.  
49 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.  
50 Moon, Suerie & 't Hoen, Ellen, The Global Politics of Access to Medicines: From 1.0 to 2.0, i The Oxford 
Handbook of Global Health Politics [online], Colin McInnes, Colin, Lee, Kelley & Jeremy Youde (reds.), 
Oxford: Oxford University Press, 2018, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190456818.013.16, s. 6.  
51 TRIPS-avtalet art 1.3. och WTO-avtalet (Agreement establishing the WTO) art 2.2.   
52 Se WTO:s lista tillgänglig genom https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/ org6_e.htm.   
53 Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health; jfr Moon, Suerie & 't Hoen, Ellen, 2018, DOI: 
10.1093/oxfordhb/9780190456818.013.16, s. 10-11.  
54 Moon & t’ Hoen, 2018, s. 2, kostnaden kan uppgå till 30-60% av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna.  
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upplägg för att lösa problemet tycks vara patentpoolskonstruktionen. MPP beskriver sig själva 

som ”the first (and is the only) voluntary licensing and patent pooling mechanism in the public 

health space”.55  

3 Relevant marknad inom läkemedelssektorn 
3.1 Läkemedelssektorns utmärkande drag  

3.1.1  Aktörer och uppbyggnad  

Läkemedelssektorn är unik både vad gäller marknadsstruktur och produkter som är föremål för 

försäljning. Vad gäller marknadsstruktur så är sektorn dominerad av några få större företag som 

har stor makt vid utveckling, framställning och försäljning av läkemedel. Läkemedel är i sig en 

säregen produkt som påverkar människans välmående, hälsa och liv. Till skillnad från 

marknaden för andra produkter så köper i regel inte patienterna produkten av ren frivillighet, 

utan för att det finns inga eller få alternativ. Det gör läkemedelssektorn till en unik industri. 

Sektorn utgörs av de aktörer som verkar i värdekedjan, det vill säga som antingen utvecklar, 

producerar eller säljer sådant som kan användas för att bota eller behandla sjukdomar och 

åkommor.56 Domeij identifierar tre huvudtyper av företag inom läkemedelsindustrin: stora 

multinationella läkemedelsföretag, nationella generikatillverkare och biotekniska FoU-

företag.57 Uppdelningen täcker de kommersiella aktörer som är involverade i läkemedels-

industrin. Andra aktörer, som inte nödvändigtvis är företag, är forskningsinstitutioner, 

universitet och tillsynsmyndigheter.  

 

EU-kommissionen genomförde en sektorutredning 2009 för att utreda konkurrensförhållandena 

i läkemedelssektorn, som ledde till ökad förståelse bland annat kring marknadsstrukturer och 

involverade aktörer. Ledande intressenter är stora multinationella företag, vars affärsmodell 

består i att vara delaktig i hela värdekedjan från FoU till distribution och försäljning.58 Enligt 

sektorutredningen så gick en betydande del, i genomsnitt 17%) av originalföretags59 omsättning 

till FoU.60 Produkter kan också utvecklas genom in-licensiering eller förvärv av teknik-

 
55 MPP, 2018, s. 8 & 22.  
56 Jfr Domeij, Bengt, Läkemedelspatent – Patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och 
rättsekonomiskt perspektiv, Diss., Stockholms universitet, 1998, s. 4.  
57 Domeij, 1998, s. 7-11.  
58 EU-kommissionen, 2009a, s. 23.  
59 Originalföretag åsyftar företag uppfinner och säljer egenuppfunnet läkemedel (till skillnad från generika-
företag som säljer redan uppfunna preparat där patentens giltighet upphört). 
60 EU-kommissionen, 2009a, s. 48. 
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rättigheter eller förvärv av hela verksamheter, primärt från mindre FoU-inriktade bioteknologi-

företag.61 Att förvärva FoU-resultat och immaterialrätter till redan utvecklade produkter innebär 

mindre risk än att utveckla något från början. Osäkerheten minskar ifall substanserna visat 

tecken på att vara verksamma, säkra och effektiva. Efter att ett patents giltighetstid tagit slut 

kan andra tillverkare av läkemedel komma in på marknaden. Generikaföretag är i regel mindre 

än originalföretagen och affärsmodellen består av att tillverka likvärdiga alternativ till original-

företags framgångsrika läkemedel.62 Viss FoU förekommer även inom generikaföretag, 

motsvarande i genomsnitt 7% av deras omsättning.63 Vad gäller andel av omsättning som går 

till produktion är siffran i EU-kommissionens sektorutredning annorlunda, där en majoritet (52 

%) av EU:s generikaföretags omsättning går till produktion av läkemedlet, medan endast 21 % 

av originalföretagens omsättning går till produktion.64  

 

Läkemedelssektorn kan sägas innehålla två olika typer av marknader. Dels marknaden för 

själva produkten (läkemedlet), dels teknikmarknaden för bland annat patent. Den senare, 

teknikmarknaden, är där stora globala orignalföretag jämte mindre FoU-inriktade original-

företag företag är verksamma. Utöver patent för läkemedel kan det också involvera annan 

intellektuell egendom (IP) som know-how eller kliniska data. För utbud av läkemedlen står 

alltså dels originalföretag och dels generikaföretag, och för teknikrätterna står både de större 

läkemedelsföretagen (genom intern utveckling) och de biotekniska FoU-företagen. Inom 

teknikmarknaden konkurrerar därför olika originalföretag, medan generika konkurrerar mot 

andra generikaföretag och originalföretag i produktmarknaden.  

 

För en god förståelse av läkemedelssektorn krävs också en förståelse av efterfrågesidan. Vem 

är kunden? När det kommer till handel med teknikrätter så är det relativt tydligt, kunden är 

licenstagaren av tekniken som ofta är en läkemedelsproducent. För läkemedel så är efterfråge-

sidan mer komplicerad. Det finns i regel tre dimensioner av efterfrågesidan: patienten 

(användaren), läkaren (beslutsfattaren) samt socialförsäkringssystemet eller försäkringsbolaget 

(som betalar).65 Det finns även icke-receptbelagda läkemedel där patienten i regel har mer 

inflytande än för receptbelagda läkemedel, där det är läkaren som i regel tar beslutet.   

 

 
61 Jfr Domeij, 1998, s. 7.  
62 EU-kommissionen, 2009a, s. 35; jfr Domeij, 1998, s. 8.  
63 EU-kommissionen, 2009a, s. 40.  
64 EU-kommissionen, 2009a, s. 32 & 40.  
65 Jfr EU-kommissionen, 2009a, s. 45. Patienten kan vara med och betala hela eller delar av kostnaden. 
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Den huvudsakliga konkurrensrättsliga problematiken med läkemedelssektorn är att läkemedels-

patenten i kombination med andra skydd för IP medför hinder för generikaföretag att 

konkurrera och pressa priser. Även om patent är konstruktioner i syfte för att främja innovation 

och säkra investeringar, så omöjliggör en allt för lång patenteringstid priskonkurrens. Det finns 

olika typer av konkurrens inom läkemedelssektorn. Generikaföretag konkurrerar visserligen 

främst på basis av priskonkurrens, men originalföretag kräver innovation för att konkurrera med 

nya produkter för att behålla högre priser och prismarginaler (produkt- och 

innovationskonkurrens).66 En annan förutsättning är därför skydd av immaterialrätter, för att 

företag ska ha incitament för att satsa på innovation.67 Att patent och andra immaterialrätter 

antas bidra till ekonomisk tillväxt genom att säkra investeringar och ge incitament för företag 

och forskare är vedertaget, även om empiriska bevis därför uppges saknas.68 EU-kommissionen 

är tudelad i frågan, de vill både gynna innovation genom stärkta patenträtter samtidigt som de 

uppmuntrar etablering av generika på marknaden, särskilt för att hindra att EU-

medlemsstaternas offentliga sjukvårdsbudgetar ökar allt för mycket.69  

 

Avvägning mellan stärkta patenträtter och innovation å ena sidan och ökad tillgång till generika 

och priskonkurrens å andra sidan är inte så enkel. Generikaföretag bidrar även till att öka 

innovationstakten hos originalföretagen. Originalföretag vet att när deras patentets giltighetstid 

tar slut så kan ett generikaföretag gå in på marknaden, sänka sina priser jämfört med original-

läkemedlen och därigenom minska originalföretagens marknadsandel.70 Det ger originalföretag 

ytterligare incitament att satsa på innovation. Generikaföretagen bidrar till minskade marginaler 

och marknadsandel för originalföretagen efter patentets giltighetstid. Därför tycks de tillämpa 

de en aktiv förvärvsstrategi. Förutom att förvärva andra originalföretag så finns enligt EU-

kommissionen en växande trend där större originalföretag förvärvar generikaföretag.71 I 

längden kan det komma att innebära betydande konkurrensproblem som minskar 

generikakonkurrens.   

 
66 Jfr Domeij, 1998, s. 7. 
67 EU-kommissionen, Meddelande från kommissionen - Sammanfattning och kommentarer till rapporten om 
utredningen av läkemedelssektorn, Bryssel: EU-kommissionen, 2009b, https://www.europarl.europa.eu/ 
meetdocs/2009_2014/documents/envi/dv/200/200911/20091130_envi_pharmaceutical_inquiry_sv.pdf s. 2. 
68 Empiriska data saknas enligt Hellstadius, Åsa & Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, 
patenträtt, mönster- och formgivningsrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt, 12. uppl., 
Stockholm: Nordstedts Juridik, 2019 s. 34. Se Pierce, Justin, The Antitrust Dilemma: Balancing Market Power, 
Innovation and Standardisation, Diss., Lunds universitet, 2016, s. 140 ff. som menar att det är i princip allmänt 
vedertaget inom ekonomisk litteratur, även om viss oenighet finns om vilka delar av ”innovation” som bidrar. 
69 EU-kommissionen, 2009b s. 2-3.  
70 EU-kommissionen, 2009a, s. 36. 
71 EU-kommissionen, 2009a, s. 34-35.  
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3.1.2 Patent och IP i läkemedelssektorn 

Som nämnts ovan ses innovation och immaterialrätter som grundbultar inom läkemedels-

sektorn. På grund av produktens särskilda natur, så är regleringen av läkemedelspatent något 

särskild. Läkemedel var något som ursprungligen inte var patenterbart, då det ansågs omoraliskt 

och orättfärdigt att ta patent på något så centralt för människans välmående.72 Även om den 

idéen försvunnit, så finns även nu vissa begränsningar kring vad som kan patenteras på området. 

Till exempel kan inte människokroppen, kirurgiska och terapeutiska behandlingar samt 

förfaranden för diagnosticering patenteras.73 

 

Patent för läkemedel kan numera tas ut för längre tid än den annars tjugoåriga gränsen för 

patent, i form av ett särskilt tilläggsskydd för läkemedel (Supplementary Protection Certificate, 

SPC). Tilläggsskyddet gäller motsvarande den tid det tar mellan ansökningen om patent till dess 

att behörig myndighet godkänt läkemedlet för försäljning inom EU eller maximalt fem år.74 

SPC-konstruktionen instiftades för att kompensera läkemedelsföretag för den tid de inte kan 

kommersialisera resursen på grund av den regulatoriska prövning EU-länderna har för 

läkemedel.75 Det har således gjorts en avvägning där fördelarna med att ge läkemedelsföretag 

längre skyddstid för sina preparat ansågs överväga fördelarna med att släppa det fritt. Risken 

av införandet av SPC blir likväl att de nackdelar som finns med ett allt för omfattande 

patentskydd vidgas vidare, såsom förlängd otillgänglighet.  

 

Utöver SPC så tillkommer också så kallad ”evergreening”, som innebär att ett bas- eller grund-

patent tas ut för en grundläggande version av uppfinningen, varefter fler patent tas ut för olika 

inkrementella modifikationer, uppdateringar eller nya användningar av grunduppfinningen.76 

För läkemedel är det därför möjligt att få patent för andra varianter eller användning av samma 

läkemedel, där det enbart skett mindre förändringar från utformningen av baspatentet.77  

 

 
72 Jfr Hellstadius & Levin, 2019, s. 536. 
73 PL 1b § 1 st. & 1d §. Notera dock enligt PL 1b § 2 st. kan emellertid under vissa omständigheter isolerade 
gensekvenser med mera utgöra en patenterbar uppfinning. 
74 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för 
läkemedel art. 13.1-13.2.  
75 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för 
läkemedel beaktandesats 3–5.  
76 SOU 2006:80, Patent för innovation för tillväxt och välfärd, s. 183. 
77 Jfr Lukins, Ilze, Evergreening av läkemedelspatent, NIR, vol. 86, nr. 2, 2017, s. 175.  
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En annan typ av skydd som originalföretag har är den som kommer av reglerna om så kallad 

dataexklusivitet (dokumentationsskydd) som gäller i åtta år samt marknadsexklusivitet som 

gäller i två år (tio år totalt).78 Under tiden för dataexklusiviteten får inte de uppgifter som 

originalföretagets data användas som grund för att generikaföretaget ska få godkänt för sina 

läkemedel. Marknadsexklusivitet hindrar ett generiskt läkemedel som godkänts för försäljning 

ändock inte får släppas ut på marknaden under tiden. Det ska dock sägas att enligt ”Bolar-

undantaget” får patentskyddade referensläkemedel åtminstone studeras utan patent-

innehavarens syfte för att underlätta introducerandet av generikaläkemedel efter att patentskydd 

och dataexklusivitet har upphört.79  

 
SPC, evergreening och dataexklusivitet är tre aspekter som bidrar till ett vidgande av skyddet 

för läkemedelsprodukter. En långvarig ensamrätt över läkemedlet leder till högre pris för 

läkemedlet i fråga samt senareläggning av generikaläkemedelstillverkares inträde på 

marknaden.80 I kombination med ett redan tätt och komplext patentlandskap med beroende-

patent och överlappande patent på en marknad med stora och mäktiga läkemedelsföretag, 

medför att det kan vara svårt att veta om den som önskar producera generika har rätt att göra 

det. Att vissa läkemedelsföretag är globala och stora bidrar också till en rädsla att senare behöva 

möta dessa i en potentiell process. Till detta ska även risken för så kallade ”u-båtspatent” 

(submarine patents) nämnas som är en patentansökan som lämnats in men ännu inte godkänts, 

vilket gör att den kan få retroaktiv tillämpning. Även om generikaföretag uppmuntras generellt 

av EU:s medlemsstater för att minska kostnader relaterat till sektorn, men det finns anledningar 

till att företag undviker producera generika vid osäkerhet om det är tillåtet. Som påtalats ovan 

så medför det särskilt allvarliga konsekvenser för LMICs. 

 

3.2 Relevant marknad: allmänna utgångspunkter   
Fastställandet av relevant marknad är som presenterats ovan en grundläggande förutsättning för 

en konkurrensrättslig analys. Vid prövning av om FEUF art. 101 (1) är tillämplig är insikt om 

relevant marknad viktigt då märkbarhet krävs och större marknadsmakt kan tala emot att något 

 
78 Europaparlamentets och rådets förordning av den 31 mars 2004 om inrättande av gemensaksförfaranden för 
godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en 
europeisk läkemedelsmyndighet art. 14 (11); EU-kommissionen, 2009a, s. 125–126. Marknadsexklusiviteten är 
möjlig att i vissa fall förlänga ytterligare ett år.  
79 PL 1 kap. 3 § 2 st. 4 p.; jfr. Levin, 2019, s. 328.  
80 EU-kommissionen, 2009a, s. 78.  
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är undantaget från förbudet.81 Hur bedömningen görs i enstaka fall beror dock på 

omständigheterna i frågan. I avsnittet presenteras därför en de grundläggande principer som 

finns vid fastställande av relevant marknad, varefter specifik hänsyn till teknikmarknaden 

(handeln med patent) på läkemedelsmarknaden introduceras. 

 

En relevant marknad är normalt en sammantagen bedömning av relevant produktmarknad 

(RPM) och relevant geografisk marknad (RGM).82 Vad gäller tekniköverföring och handel med 

teknikrätter måste emellertid också denna marknads karaktäristika vägas in.83 I sådana fall är 

det alltså en sammanvägning av RPM eller relevant teknikmarknad (RTM) samt relevant 

geografisk marknad. 

 

3.2.1 Relevant produkt- och teknikmarknad 

RPM innefattar enligt EU-kommissionen ”alla varor eller tjänster som på grund av sina 

egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen av konsumenterna betraktas som 

utbytbara”.84 Karlsson och Östman menar att en lämplig process för att identifiera RPM är en 

process i två steg, först peka på produkterna som saken gäller och därefter pröva utbytbarheten 

mot andra produkter.85 Första steget handlar således om att se till kärnan i objekten som ligger 

i utredningen för handen, varefter det andra steget handlar om att se till vad som är utbytbart 

mer än enbart i begränsad mån. 

 

Kriteriet ”utbytbarhet” refererar vanligtvis till utbytbarhet på efterfrågesidan, som beror på hur 

stor möjlighet kunder har att byta till en alternativ produkt.86 Frågan som bör ställas här är: till 

vilken grad innebär en mindre prishöjning att kunderna går till en konkurrent? Utbytbarhet kan 

också vara på utbudssidan, som istället avser förmågan hos andra leverantörer att ställa om till 

att erbjuda den produkt som det är fråga om.87 Det ska finnas en faktisk och praktisk möjlighet 

 
81 För TTBER är exempelvis 20 % marknadsandel för konkurrerande företag respektive 30 % för icke-
konkurrerande ett riktmärke för att bli undantagna, se TTBER art. 3. 
82 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning 
(EGT C 372, 9.12.1887, s. 5-13) (nedan Kommissionens tillkännagivande om relevant marknad), s. 5–6 p. 7–9; 
jfr. Karlsson, Johan & Östman, Marie, Konkurrensrätt – En handbok, 5. uppl., Stockholm: Karnov Group, 2014, 
s. 119.   
83 TTBER art. 1 (j) – 1 (m).  
84 Kommissionens tillkännagivande om relevant marknad, s. 5–6 p. 7; jfr den snarlika definitionen i TTBER av 
relevant produktmarknad ”marknaden för avtals-produkterna och deras substitut, det vill säga samtliga produkter 
som av köparen betraktas som likvärdiga eller utbytbara med hänsyn till produkternas egenskaper, pris och 
tilltänkta användning”.  
85 Karlsson & Östman, 2014, s. 131. 
86 Kommissionens tillkännagivande om relevant marknad, s. 7 p. 15. 
87 Kommissionens tillkännagivande om relevant marknad, s. 7 p. 20. 
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att ställa om till att leverera produkten i fråga, och det är i bedömningen kring utbytbarheten på 

utbudssidan påverkas betydligt av patent eller immaterialrätter.88 Både utbytbarhet på 

efterfrågesidan samt utbudssidan är två av de tre aspekter som enligt EU-kommissionen 

påverkar på ett företags marknadsmakt jämte potentiell konkurrens.89 Potentiell konkurrens tas 

dock inte med vid direkt bedömningen av RPM då det inte antas påverka vad som utgör den 

faktiska marknaden. Det kan dock ifrågasättas hur stor skillnaden mellan potentiell konkurrens 

och potentiell utbytbarhet på utbudssidan egentligen är. Det kan antas att potentiell konkurrens 

är mer ett hypotetiskt scenario medan utbytbarheten på utbudssidan i större utsträckning ser till 

de faktiska omständigheterna. Nedan redogörs för de kriterier som påverkar bedömningen av 

RPM utifrån utbytbarheten på efterfrågesidan respektive utbudssidan.   

 

3.2.1.1 Utbytbarhet på efterfrågesidan  

För att först pröva utbytbarheten på efterfrågesidan används dels ett SSNIP-test där påverkan 

av en mindre men varaktig hypotetisk prisökning (5-10 %) prövas, dels en avvägning av 

omständigheterna i det enskilda fallet.90 Det påtalas återkommande att det är förutsättningarna 

i det enskilda fallet som avgör. Även vid prövning av korspriselasticitet med SSNIP-test, som 

framstår som ett tydligt och objektivt sätt att testa utbytbarheten, så bygger det bygger det på 

hypotetiska antaganden där det kan vara svåra att få tillräcklig information för en adekvat 

utredning.91 Både SSNIP-test och den mer öppna bedömning som ser till omständigheterna i 

det enskilda fallet lämnar myndigheter och domstolar med ett relativt stort utrymme för 

skönsmässig bedömning baserat på hypotetiska antaganden.  

 

De relevanta omständigheterna som betraktas i det enskilda fallet är bland annat karaktäristika, 

användningsområde, användaruppfattningar, pris, möjlighet att byta ut produkten, marknads-

strukturer samt reglering på området.92 Det tycks således finnas ett brett urval av aspekter att 

beakta vid fastställande av relevant marknad. Jag kommer inte beskriva samtliga aspekter som 

tas upp utan väljer att enbart belysa de aspekter som kan vara av särskilt intresse för senare 

analys. Angående karaktäristika talar EU-kommissionen om funktionell utbytbarhet, vilket 

innebär att det är den underliggande funktionen som ska studeras bortom enbart tydliga 

 
88 Kommissionens tillkännagivande om relevant marknad, s. 7-8 p. 20 & 23. 
89 Kommissionens tillkännagivande om relevant marknad, s. 6 p. 13.  
90 Karlsson & Östman, 2014, s. 130–131. SSNIP är en förkortning av “Small but significant and non-transitory 
increase in price”. 
91 Se Karlsson & Östman, 2014, s. 132. 
92 Karlsson & Östman, 2014, s. 134–147.  
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egenskaper och utpekad användning.93 Vad gäller marknadsstrukturer påverkar mönster i 

konsumtion och distribution, till exempel kan original- och reservdelar anses var på olika 

marknader.94 Det handlar om att fastslå att produkterna faktiskt är utbytbara, mer än i ytterst 

liten utsträckning. Vissa produktkategorier ska dock hållas samman även om varje enskild 

produkt inte är utbytbar, EU-domstolen fastslog till exempel att med däck för tunga fordon ska 

olika däckdimensioner fortfarande anses utgöra en enhetlig marknad och inte en marknad per 

däckdimension. 95 I vissa fall ses ”kategorin” av produkter ändå tillräckligt sammanhållen.   

 

3.2.1.2 Utbytbarhet på utbudssidan 

Frågan vid prövning av utbytbarhet på utbudssidan är ifall alternativa tillverkare eller 

leverantörer relativt snabbt och enkelt kan ställa om och erbjuda alternativa produkter.96 

Enkelheten i omställningen är viktig, företaget inte ska behöva långsiktiga stora investeringar 

och ställa om sin verksamhet för att kunna erbjuda varorna.97 Omställningen är så smidig att 

utbytbarheten på utbudssidan näst intill kan anses bidra till utbytbarhet på efterfrågesidan. Vissa 

gränser får ställas upp för vad som bör anses som möjlig potentiell utbytbarhet på utbudssidan, 

för att undvika rent teoretiska fall. Exempelvis slog Marknadsdomstolen (MD) fast att trots att 

det var möjligt för ett stort antal bilverkstäder att ställa om till att serva ett visst bilmärke (i detta 

fall KIA) så är det inte rimligt att anta att alla verkstäder gör det. 98 Då inte ”tillräckligt många” 

bilverkstäder i praktiken skulle ställa om på den korta tiden, så begränsades den potentiella 

utbytbarheten på utbudssidan markant. Det räcker som sagt inte med en teoretiskt möjlig 

utbytbarhet, utan det ska vara möjligt att så också kan ske i praktiken.  

 

3.2.2 Relevant teknikmarknad  

När marknaden i fråga berör handel med teknikrätter eller tekniköverföring så behövs även en 

definition för RTM. Det är naturligt att begreppet ligger nära relevant produktmarknad (men 

mer specifikt inriktad), då tekniken är ”produkten” i dessa fall. RTM definieras i TTBER som 

”marknaden för de licensierade teknikrättigheterna och deras substitut, det vill säga alla de 

teknikrättigheter som av licenstagaren betraktas som likvärdiga eller utbytbara med hänsyn till 

 
93 Kommissionens tillkännagivande om relevant marknad s. 12 p. 54–55. 
94 Kommissionens tillkännagivande om relevant marknad, s. 10 p. 36.  
95 Jfr mål C-322/81, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin mot Europeiska gemenskapernas 
kommission (nedan Michelin mot Kommissionen), ECLI:EU:C:1983:313, p. 44. 
96 Jfr Karlsson & Östman, 2014, s. 148. 
97 Kommissionens tillkännagivande om relevant marknad, s. 7–8 p. 20 & 23. 
98 MD 2012:13 p. 198.  
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teknikrättigheternas egenskaper, de licensavgifter som ska betalas för dessa rättigheter samt 

deras tilltänkta användning”.99 Det handlar i grunden om en liknande bedömning som vid RPM, 

med vissa särskilda hänsyn får tas till karaktären av ”produkten” teknikrättigheter. Notera att 

substitut till teknik skyddad av teknikrättigheter (trots formuleringen i TTBER) torde kunna 

vara sådan substituerande teknik som inte omfattas av teknikrättigheter.100 Sådan ej skyddad 

teknik kan därför potentiellt utgöra betydande del av teknikmarknaden.  

 

Grunden i bedömningen är som konstaterats lik RPM. Bedömning görs genom användning av 

dels ett SSNIP-test som testar hur en liten men varaktig prishöjning påverkar möjligheten att 

byta teknik, dels en allmän bedömning kring utbytbarheten.101 Vid den bredare 

utbytbarhetsbedömningen ska också de underliggande produktmarknader som involverar 

tekniken beaktas, där bedömning av RTM och RPM påverkar varandra.102 Utbytbarheten på 

RTM är olika beroende på vilken produkt licenstagare använder tekniken för att framställa.  

 

3.2.3 Relevant geografisk marknad 
RGM är det område där företaget säljer eller köper sina produkter eller licensierar in eller ut sin 

teknik förutsatt att det finns tillräckligt enhetliga konkurrensvillkor inom området och 

differentieras från andra områden på grund av konkurrensvillkoren.103 RGM handlar alltså om 

att urskilja området där aktörerna konkurrerar på någotsånär lika villkor, till skillnad från de 

utanför området som har andra villkor. Vad som är ett sådant område kan sträcka sig från lokalt 

eller regionalt till globalt eller internationellt.104 Vad som avgör om något är en RGM är enligt 

Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad bland annat 

”efterfrågans särdrag”, vilket innefattar preferenser på området, inköpsmönster och särskiljning 

mellan produkterna, samt handelshinder, både rättsliga (till exempel prisregleringar och tullar) 

och faktiska (som svårighet att sätta upp distribution inom området).105 Kan vi identifiera vilket 

geografiskt område där konkurrensrättsliga förutsättningarna är någorlunda lika inom hela 

området, så torde vi ha en relativt god uppfattning vad RGM är i fallet.  

 

 
99 TTBER art. 1 (1) (k). 
100 Jfr TT Guidelines p. 22. 
101 TT Guidelines s. 9 p. 23. 
102 TT Guidelines p. 20 
103 TTBER art. 1 (l); jfr. Kommissionens tillkännagivande om relevant marknad, s. 6 p. 8 
104 Jfr prop. 1997/98:130 s. 24-25 angående begreppet ”marknad”; Karlsson & Östman, 2014, s. 150-151. 
105 Kommissionens tillkännagivande om relevant marknad, s. 9 p. 29-30. 
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3.2.4 Marknadsandelar på relevant marknad  

Efter att relevant marknad har identifierats så ska parternas marknadsandelar på den relevanta 

marknaden bestämmas. Försäljningsnivå uttryckt genom omsättning, försäljningsvolym eller 

försäljningsvärde är generellt främsta grunderna för fastställande av marknadsandel.106 

Försäljningsvärde kan vara ett särskilt lämpligt värde om produkter skiljer sig åt vad avser pris, 

annars ofta både försäljningsvärde som försäljningsvolym godtagbara värden.107  

 

Marknadsandelen verkar vid första anblick vara betydligt enklare att fastställa än relevant 

marknad. Även om det kan tänkas vara enklare i många fall, så kan modellen vara missvisande 

eller svår att använda på godtagbart sätt i vissa fall.108 Om det råder konkurrens mellan två 

produkter som visserligen är liknande men där en uppfattas som mer exklusiv än den andra så 

att de därför skiljer i pris, så antas försäljningsvärdet var det föredragna måttet. Användning av 

försäljningsvärde förutsätter dock att den mindre exklusiva produkten kan säljas till större 

kvantitet och därigenom uppnås ett jämförbart totalt försäljningsvärde. Werden menar att det i 

vissa fall kan vara mer lämpligt att använda försäljningsvolym, och han exemplifierar det med 

försäljning av bröd.109 Om en mataffär har ett budgetmärke (store brand) och ett mer exklusivt 

märke, så menar Werden att försäljningsvolymen bör väga tyngre vid en sådan bedömning än 

omsättningen då brödkunder främst jämför bröd per volym (skiva) snarare än pris. Det 

exklusivare märket kan generera en större vinst per bröd än affärens eget märke, men volymen 

sålt bröd är betydligt större hos det senare. Den faktiska marknadsmakten enligt Werden ligger 

hos det företaget som har störst möjlighet att påverka kunder genom sitt agerande är de som 

säljer störst volym av bröd.  

 

Werden presenterar även alternativa former för fastställande av marknadsandel i vissa fall. Ett 

exempel är tillgångsbaserad beräkning av marknadsandel, där själva tillgången på en råvara 

eller liknande medför att aktören bör anses ha särskild marknadsmakt.110 Av relevans för 

uppsatsen kan särskilt nämnas de beaktningar som tas med anledning av innehav av 

intellektuella tillgångar och immaterialrätter. Marknadsandelen ska under vissa omständigheter 

enligt Werden delas lika mellan aktörer som har lika möjlighet att nyttja patentet, om det enbart 

 
106 Kommissionens tillkännagivande om relevant marknad, s. 12 p. 54-55.  
107 Kommissionens tillkännagivande om relevant marknad, s. 12 p. 55; jfr Karlsson & Östman, 2014, s. 124.  
108 Jfr Werden, Gregory, Assigning market shares, Antitrust Law Journal, vol. 70 nr. 1, 2002: 67-104, s. 76 ff.  
109 Werden, 2002, s. 76.  
110 Se Werden, 2002, s. 81.  
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är några få och dessa har inbördes liknande rätt till och förutsättningar att nyttja patentet.111 Det 

ska dock betonas att en ensamrätt genom till exempel patent inte per se innebär ekonomiskt 

monopol, och det kan antas vara relativt sällan som dessa olika företag med rätt att nyttja 

patentet i övrigt har liknande förutsättningar. Oftast borde alltså ändå andra mått som volym, 

värde eller omsättning tillämpas för att bedöma marknadsandelen.  

 

3.3 Relevant marknad inom läkemedelssektorn  
När uppsatsen nu går från att presentera generella grunder för relevant marknad till mer 

specifika grunder hänförliga till läkemedelssektorn, så kan det vara av intresse med en 

rekapitulation angående de generella grunder som är av fortsatt relevans för läkemedelssektorn.  

 

Vad gäller RPM så kan ett antal grunder anses modifierade på grund av läkemedelssektorns 

unika karaktär. Produktens funktion och egenskaper, funktionell utbytbarhet, måste antas ha 

ökad betydelse. Det viktigaste för ett läkemedel är vilken sjukdom den behandlar. Likaså har 

betydelsen av marknadsstrukturer och reglering en särskild vikt inom läkemedelssektorn, då det 

är en industri som domineras av några få större läkemedelsföretag och omfattas av strikt 

reglering. Ett SSNIP-test kan fortfarande antas ha relevans, även om vissa omständigheter 

hänförliga till läkemedelssektorn gör att produkterna och teknikerna är mindre priskänsliga. I 

många fall är patienternas (slutanvändarnas) uppfattning underställd läkares, där de köper det 

som rekommenderas oavsett pris som betalas av annan. Immateriella rättigheter spelar också 

roll, då det är en innovationsdriven och FoU-intensiv bransch. Samma faktorer kan också antas 

påverka RTM, där produkt och teknik är starkt sammankopplad.    

 

Eftersom det är produkten som den stora skillnaden gentemot andra sektorer görs ingen särskild 

utredning av RGM för läkemedelsindustrin. De allmänna överväganden som presenterats 

rörande gäller fortfarande för RGM i läkemedelssektorn.  

 

Produkterna, läkemedlen, är som nämnts ovan sällan eller till liten grad substituerbara. Det 

finns ofta enbart ett eller få läkemedel som kan användas för varje patients förutsättningar. 

Marknaden bör därför definiera vad som utgör relevant marknad tämligen snävt, vilket tycks 

bekräftas genom EU-domstolens praxis. Det är främst genom EU-kommissionens och EU-

domstolens praxis som rättsläget har klargjorts. De delar som häri tas upp som kan påverka 

 
111 Jfr Werden, 2002, s. 85-86. 



   
 

 29 

avgränsningen av relevant produktmarknad för läkemedel (och därigenom också 

teknikmarknaden för läkemedelspatent) är som följer: ATC-klassificering och karaktäristika, 

pris, original/generika-differentiering samt annan karaktäristika.  

 

3.3.1 ATC-klassificering och läkemedlets karaktäristika  

Den vanligaste referensen för bestämmande av relevant marknad är användning av så kallad 

ATC-klassificering (Anatomical Therapeutic Chemical-klassificering).112 Genom ATC-

klassificeringen beskrivs läkemedlen med hänsyn till olika karaktäristika: efter typ av sjukdom 

(huvudgrupp), hur den behandlas (andra till tredje nivån) och kemisk-farmakologiska 

egenskaper (fjärde till femte nivån).113 Den tämligen detaljerade klassificering som ATC-

klassificeringen innebär medför en snäv marknadsavgränsning med beaktande av läkemedlets 

funktion och egenskaper, vilket ofta är en stabil grund för bestämmande. Som EU-

kommissionen emellertid har fastslagit så är inte ATC-klassificeringen ensamt avgörande, utan 

RPM kan i vissa omfatta olika ATC-klassificeringar, särskilt på tredje-, fjärde och 

femtenivåer.114 Även om ATC-klassificering är en utgångspunkt, så finns därför särskilda 

aspekter som har med läkemedels egenskaper och användning med mera att beakta.    

	

Främst ska faktisk och potentiell terapeutisk användning av läkemedlet sättas, det är därigenom 

som dess utbytbarhet blir mest tydlig. ATC-klassificeringen ger visserligen uttryck för sådan 

terapeutisk användning, men i vissa fall kan ATC-klassificering vara för snävt avgränsad. Ett 

sätt att avgränsa med hänsyn till användning är ifall det rör sig om receptbelagda läkemedel 

eller inte. EU-kommissionen har i sina beslut definierat RPM olika beroende på ifall det är en 

receptbelagd eller ej receptbelagd medicin, det är dels olika marknadsstrukturer (då 

efterfrågesidan är annorlunda och vem som tar beslutet att införskaffa läkemedlet skiljer sig åt), 

dels en mer restriktiv användning av receptbelagda läkemedel.115 Det är också i regel vid 

receptbelagda läkemedel en annan finansiär med socialförsäkringssystemet eller försäkrings-

bolag som står bakom.116 Det finns därför anledning att skilja på dessa marknader.117 Även hur 

 
112 Ärende nr. COMP/M.3751, Novartis/Hexal, 2005, s. 3. 
113 Se European Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA), Anatomical Classification Guidelines 
2021, Basel: European Pharmaceutical Market Research Association, 2020 https://www.ephmra.org/media/4973/ 
atc-guidelines-2021-final.pdf. (hämtad: 2021-05-02).  
114 Mål T-321/05, AstraZeneca mot Kommissionen, EU:T:2010:266, p. 154. 
115 COMP/M.5476, Pfizer/Wyeth, 2009, s. 5  
116 COMP/M.5476, Pfizer/Wyeth, 2009, s. 5  
117 COMP/M.3544, Bayer Healthcare/Roche (OTC Business), 2004, s. 3 
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de intas kan skiljas åt, om läkemedlet tas i till exempel tablettform eller annan form, storleken 

på det som ska intas samt dosering med mera.118  

 

3.3.2 Pris och marknadsstruktur  

Andra aspekter som kan påverka är faktumet att pris och marknadsstrukturer för läkemedel ofta 

är föremål för nationell reglering.119 Det har redan delvis tagits upp genom differentieringen 

mellan receptbelagda och icke-receptbelagda läkemedel ovan som kan påverka strukturen på 

efterfrågesidan. Med anledning av läkemedels grundläggande betydelse för människors hälsa 

samt då sjukförsäkringssystem (eller försäkringsbolag) ofta står för betydande delar av 

kostnader, så spelar inte priset särskilt stor roll för konsumenten. Priset kan dock spela roll på 

efterfrågesidan beroende på vad det sjukförsäkringssystem eller försäkringsbolag är villiga att 

betala, där vissa läkemedel faller bortom vad de bestämmer utgöra rimligt pris. EU-domstolen 

har påpekat att läkares makt spelar större roll än priset för vilka läkemedel som faktiskt väljs, 

där läkarens beslut baseras på både mest lämplig behandling samt vad domstolen benämner 

”läkarens grad av lojalitet”.120 Läkarens preferenser spelar alltså stor roll i valet.   

 

3.3.3 Original/generika-differentiering  
Generisk konkurrens förutsätter att patentskyddet för originalläkemedlet upphört att gälla eller 

att generikaföretag annars fått tillgång till patent genom exempelvis licensiering. När generiska 

alternativ kommer in på marknaden leder det till ökad konkurrens, och de kan ofta benämnas 

som substitut till originalläkemedlet på den relevanta marknaden. En generikatillverkare ska 

visa att generikan har identisk kvalitet och renhet samt är biologisk ekvivalent till original-

läkemedlet.121 Egenskaperna borde därför per se vara så pass lika att de åtminstone är utbytbara 

vad gäller funktion. EU-kommissionen har därför i regel inte delat upp original- och 

generikaläkemedel på två olika marknader utan betraktat det som en enhetlig marknad.122 Det 

finns emellertid icke-terapeutiska omständigheter som medför att generika och 

originalläkemedel bör delas åt. Dessa är då framför allt baserade på marknads- och 

efterfrågestrukturer.   

 

 
118 COMP/M.5253, Sanofi-Aventis/Zentiva, 2009, s. 24.  
119 Jfr EU-kommissionen, 2009a, s. 83.  
120 Mål T-691/14, Servier SAS m.fl. mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:T:2018:922, p. 1400.  
121 Ärende nr. COMP/M.3751, Novartis/Hexal, Kommissionens beslut, 2005, s. 3.  
122 Ärende nr. COMP/M.3751, Novartis/Hexal, Kommissionens beslut, 2005, s. 3.  
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När generika kommer till marknaden så börjar den priskonkurrera och generikaföretaget tar 

marknadsandelar från originalföretaget. Originalföretaget behåller ofta trots detta en betydande 

marknadsandel. Enligt Domeij beror det på att marknaden delas upp mellan priskänsliga kunder 

och kunder med varumärkeslojalitet.123 EU-domstolen har vidare talat om en 

”tröghetsmekanism” hos läkarkåren där det tar ett tag innan läkarkåren ändrar vad de skriver ut 

till sina patienter, även om dess inverkan på konkurrenstrycket inte ska överskattas.124 Även 

andra aspekter särskilt inom efterfrågestrukturen, som exempelvis prisreglering av läkemedel, 

kan påverka vad som antas vara den relevanta marknaden.  

 

EU-domstolen förefaller i nuläget se till en väldigt snäv marknad och ofta en viss typ av 

originalläkemedel samt dess identiska generiska motsvarigheter som en relevant marknad.125 

Här går EU-domstolen utöver terapeutisk funktion ner till i princip kemisk eller molekylär nivå. 

Ofta finns det emellertid skäl för det, då utbytbarheten primärt står mellan original- och 

generikaläkemedel, men i många fall kan andra terapeutiska egenskaper vara av betydelse.  

 

Sinotis, Ornaghi och Castanheira menar att det vore lämpligare att mäta utbytbarhet och skada 

genom att testa den hypotetiska verkan som ett SSNIP-test kan påvisa.126 Genom detta kan både 

hänsyn tas till intermolekylär konkurrens (mellan terapeutiskt liknande läkemedel) liksom 

intramolekylär konkurrens (original mot generika). Införande av generika kan nämligen öka 

den intramolekylär konkurrensen på bekostnad av den intermolekylära.127 I vissa fall kan 

marknaden genom testen visa sig vara smalare än intermolekylär, till och med begränsad till att 

enbart omfatta konkurrens mellan generika utan originalmotsvarigheten. I andra fall torde det 

vara lämpligare att se till intramolekylär konkurrens. I nuläget tycks utgångspunkten 

(åtminstone enligt Servier) vara att RPM görs mot snävt formulerad terapeutisk funktion samt 

se till kemiskt och farmaceutiskt innehåll snarare än ett mer dynamiskt hänsynstagande med 

beaktande av SSNIP.128 Men då det återigen betonats att det alltid bör ses till omständigheterna 

i det enskilda fallet, bör det senare också kunna motiveras i vissa fall.  

 

 
123 Domeij, Läkemedelspatent, s. 9.  
124 Mål T-691/14, Servier SAS m.fl. mot Europeiska kommissionen (nedan Servier), ECLI:EU:T:2018:922, p. 
1491-1495 (domen är överklagad men ännu inte prövad i högre instans). 
125 Mål T-691/14, Servier, s. 187 p. 1590-1592. 
126 Sinotis, Georges, Ornaghi, Carmine & Castanheira, Micael, Market Definition and Competition Policy 
Enforcement in the Pharmaceutical Industry, CEPR Discussion Paper, nr. 14035, 2020, s. 3. 
127 Ibid.  
128 Domen är överklagad och kan därför komma att ändra denna uppfattning, jfr Sinotis, Ornaghi & Castanheira, 
2020, s. 29. 
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3.3.4 Särskilt om teknikmarknad inom läkemedelssektorn 

Grunderna för RTM inom läkemedelssektorn är de samma som inom andra sektorers RTM, det 

vill säga att det rör sig om marknader för licensierade teknikrättigheter och dess substitut. 

Teknikmarknad involverar inte enbart substitut bestående av andra teknikrättigheter, utan även 

utbytbar teknik som ej är skyddad genom några teknikrättigheter.129 Relevant teknikmarknad 

innefattar därför även sådana generiska substanser för behandling av sjukdomar. Det kan addera 

en betydande komplexitet till bedömningen, särskilt om en substans som ej omfattas av en 

teknikrättighet är likvärdig med en som omfattas kräver ingående kunskap inom ämnet. Det kan 

tänkas att generiska läkemedel har varit patentskyddade eller liknande tidigare men patentet 

sedan upphört. Dessa kan då vara av äldre standard med lägre säkerhet och effektivitet eller till 

och med utdaterade i jämförelse med senare teknik, även om de fungerar mot en viss sjukdom.  

 

Vad som är tydligt med RTM inom läkemedelssektorn är att den torde vara särskilt tätt 

förknippad med RPM på området. Som nämnts ovan så är det i regel alltid viktigt att identifiera 

både RTM och RPM, för att de har ett betydande inflytande på varandra.130 I läkemedelssektorn 

är i regel ofta en eller flera patentfamiljer kärnan i produkten. Utöver den verkande tekniken 

inom läkemedlet är produkten begränsad till själva tabletten eller den form som den kommer i, 

vilket ofta inte torde vara särskilt mycket mer än en tom form. Dessutom ska den särskilda 

vikten av teknikrätter inom läkemedelssektorn betonas. Läkemedelsmarknaden sätter stor 

betydelse till patent, SCP, dataexklusivitet med mera som garantier för de större läkemedels-

företagens starka marknadsställning. Till skillnad från andra industrier kan därför enskilda 

patent antas ha mer betydelse, där andra innovativa industrier som konsumentelektroniks- eller 

telekommunikationsbranschen har ett större antal att ta hänsyn till.131 Även om den inom-

generiska konkurrensen (mellan olika generiska alternativ till en terapeutisk funktion) inte i sig 

är en del av relevant teknikmarknad, utan enbart produktmarknad, så är den ackumulerade 

konkurrenskraften från den teknik generikan representerar en del av teknikmarknaden.  

 

 
129 Jfr TT Guidelines p. 20 & 22.  
130 TT Guidelines p. 20.  
131 Vilket normalt är grunden för varför standarder och patentpooler är mer vanligt förekommande verktyg inom 
dessa sektorer, de har helt enkelt inte freedom to operate utan någon slags patentpool på grund av den stora 
mängden patent och svårigheten att få översikt över mängden patent som förlägger i dessa branscher, jfr Rijnen, 
2017, s. 8 ff.  
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3.4 Exempel på bedömning: AstraZeneca mot Kommissionen 
EU-domstolen har i flera fall behandlat delar av vad som är relevant marknad inom 

läkemedelssektorn genom sin praxis. För att ytterligare belysa de överväganden som görs i 

dessa fall har jag valt att redogöra för bedömningen kring relevant marknad i fallet AstraZeneca 

mot Kommissionen132. Fallet handlade i övrigt om frågan kring missbruk av dominerande 

ställning, varför redogörelsen begränsas till vad som var relevant marknad i frågan. Den 

omfattning och komplexitet som målet innebär gör att endast en del av de punkter som 

Tribunalen tog upp kan nämnas. Vad som kan vara värt att känna till kring förutsättningarna 

var att AstraZeneca enligt EU-domstolen ansågs missbrukat sin dominerande ställning genom 

att missleda konkurrensmyndigheterna, särskilt i syfte att få utökat patentskydd (genom SPC) 

för sitt framgångsrika magsårsläkemedel Losec.  

 

Huvudfrågan i bedömningen kring relevant produktmarknad var ifall H2-blockerare medförde 

konkurrenstryck för protonpumpshämmare (teknik som användes i Losec). H2-blockerare och 

protonpumpshämmare används visserligen av samma terapeutiska skäl, men protonpumps-

hämmaren ansågs överlägsen H2-blockeraren.133 Att protonpumpshämmaren var så pass bättre 

på att behandla magsår och andra liknande sjukdomar än H2-blockerarna, medförde att 

marknaden för protonpumpshämmare ökade på bekostnad av H2-blockerare.  Protonpumps-

hämmare förskrevs oftare till allvarligare fall medan H2-blockerarna användes för mildare fall. 

Tribunalen fastslog ”att protonpumpshämmarna allmänt sett endast användes för behandling av 

de allvarligaste formerna av sjukdomarna gav stöd för uppfattningen att den relevanta 

produktmarknaden endast utgjordes av protonpumpshämmare”.134 Tribunalen gick sedan 

vidare till att utreda om faktumet att det övergången till protonpumpshämmare var gradvis 

påverkade bedömningen, vilket de menade det inte gjorde då det är normalt att en förändring 

sker gradvis med viss tröghet på det sättet.135  

 

Tribunalen behandlade även särskilt de terapeutiska användningarna och ATC-klassificering 

som del i att fastställa relevant marknad, där domstolen fastslog att omständigheten att EU-

kommissionen vid sin bedömning inte enbart gick på ATC-systemet vid fastställande av 

 
132 Mål T-321/05, AstraZeneca AB och AstraZeneca plc mot Europeiska kommissionen (AstraZeneca mot 
Kommissionen), ECLI:EU:T:2010:266. Prövningen av relevant marknad ändrades inte av EU-domstolens högre 
instans i mål C-457/10 P, AstraZeneca AB och AstraZeneca plc mot Europeiska kommissionen, 
ECLI:EU:C:2012:770. 
133 Mål T-321/05, AstraZeneca mot Kommissionen, p. 62-63. 
134 Mål T-321/05, AstraZeneca mot Kommissionen, p. 73. 
135 Mål T-321/05, AstraZeneca mot Kommissionen, p. 90-102  
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terapeutisk funktion inte medförde att det var oriktigt eftersom användning kunde hittas i olika 

klasser inom ATC-systemet.136  

 

En annan omständighet som diskuterades var faktumet att priset för protonpumpshämmare var 

högre än för H2-blockerare, vilket enligt Tribunalen kunde tala för att H2-blockerare inte 

utövade konkurrenstryck mot protonpumpshämmare.137 Trots lägre pris så föredrar vare sig 

läkare eller patienter H2-blockerare. Tribunalen påpekade dock att relevans kan tas till priset, 

då läkemedlet är tämligen opriskänsligt då läkare föreskriver det han eller hon anser vara 

lämplig behandling och betalning görs av det allmänna, varför ”normal” (pris-)konkurrens på 

läkemedelsmarknaden i vissa fall kan vara begränsad och varför hänsyn bör tas till vilken 

priskonkurrens som annars kunna föreligga i ett hypotetiskt alternativt fall.138 Priskonkurrens 

mot protonpumpshämmare visade sig dock framför allt från generiska alternativ till 

proptonpumpshämmare, inte från H2-blockerare. 139 H2-blokerare förde alltså inte med sig 

något betydande konkurrenstryck.  

 

Tribunalen fastställde i domen att RPM bestod endast av protonpumpshämmare och inte H2-

blokerare.140 Domen visar tydligt att vid bedömning bör man inte stirra sig blind på vad 

läkemedlet behandlar, utan också se till hur utbytbara läkemedlen faktiskt är. Fallet talar dock 

för en fortsatt snäv definition av RPM inom läkemedelssektorn, där alternativ som behandlar 

samma åkomma bortses ifrån vid bedömningen. Prisfrågan var också särskilt intressant, då 

Tribunalen påpekade att pris kan spela roll i bedömningen, trots att läkemedel är relativt 

opriskänsligt och att priset i stor grad styrs av reglering. 

4 Konkurrensrättsliga utgångspunkter  
4.1 Konkurrensrättens motiv: varför finns konkurrensrätten?  

4.1.1 Ekonomisk effektivitet och statisk konkurrens  

Ovan har den första av de delar som pekades ut som huvuddelarna i en konkurrensrättslig analys 

behandlats, vilket var fastställandet av en relevant marknad. Det är en viktig grund för att senare 

pröva i princip alla potentiella konkurrensrättsliga problem. Nästa steg är att pröva om 

 
136 Mål T-321/05, AstraZeneca mot Kommissionen, p. 147 ff., särskilt p. 154-155.   
137 Mål T-321/05, AstraZeneca mot Kommissionen, p. 176 ff.  
138 Mål T-321/05, AstraZeneca mot Kommissionen, p. 180-183. 
139 Mål T-321/05, AstraZeneca mot Kommissionen, p. 185-186 & 212-215. 
140 Mål T-321/05, AstraZeneca mot Kommissionen, p. 221. 
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handlingen i fråga utgör en överträdelse mot de konkurrensrättsliga förbuden. Eftersom 

förevarande uppsats inriktas mot FEUF art. 101, så blir det i sin tur en prövning i två delar. 

Först att fastställa ifall det är ett sådant konkurrensbegränsande avtal som omfattas av FEUF 

art. 101 (1). Sedan om det i så fall kan undantas från förbudet genom FEUF art. 101 (3) (samt 

gruppundantagen). En viktig ingång till den konkurrensrättsliga prövningen är också att förstå 

logiken bakom att konkurrensrätten överhuvudtaget finns. Regleringens kontext och 

bakomliggande motiv är ofta viktiga, men kanske särskilt så för konkurrensrätten då 

bedömningen är i hög grad ändamålsenligt styrd.   

 

Motiven bakom den EU-rättsliga konkurrensregleringen är i grunden trefaldiga: främja effektiv 

konkurrens, gynna konsumentvälfärd och stödja EU:s marknadsintegration.141 Det kan 

uppfattas som uppenbart att grunden för konkurrensrätten är effektiv konkurrens, men det är 

kanske inte så självklart som det kan framstå, främst med hänsyn till de olika uppfattningar 

kring vad som är effektivt. Vad effektiv konkurrens består i är i huvudsak en ekonomisk-

teoretisk fråga och kan traditionellt hänföras till statisk effektivitet, där maximalt gynnsamt 

nyttjande av samhällets resurser är målet.142 Statisk effektivitet består av dels allokativ 

effektivitet (där utbud och efterfrågan är i jämvikt, i regel efter konsumenternas behov eller 

efterfrågan), dels produktionseffektivitet (där produkter produceras till lägsta genomsnittliga 

kostnad).143 Hänsyn till konsumentvälfärd innebär inte att faktisk konsumentskada måste ske, 

utan mer till ett gynnande av den allmänna välfärden.144 Definitionen av konsumenter avser inte 

enbart slutanvändare (privatpersoner) utan användare i bredare bemärkelse, också andra 

företag.145 Slutligen så syftar konkurrensrätten att främja marknadsintegrationen, att föra EU:s 

medlemsstaters marknader närmare varandra.146 Även om de traditionella motiven bakom 

konkurrensrätten här har uppdelats i tre till synes fristående delar, kan de två senare ändå ses 

som beståndsdelar i ett övergripande mål om effektiv konkurrens.147  

 
141 Meddelande från Kommissionen, Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.3 i fördrag, (EUT C 101, 27.4. 
2004, s. 97-118), p. 13; jfr TT Guidelines p. 5, se även KL 1 kap. 1 § för svenska lagstiftarens 
ändamålsförklaring.   
142 Se Dahlman, Christian, Glader, Marcus & Reidhav, David, Rättsekonomi: En introduktion, 2. uppl., Lund: 
Studentlitteratur, 2004, s 144. 
143 Dahlman, Glader & Reidhav, 2004, s. 144-149. Bastidas Venegas, 2011, s. 20 
144 EU-domstolen talar i mål C-52/99, TeliaSonera mot Sverige, p. 22, om att konkurrensreglerna finns i syfte 
”att hindra att konkurrensen snedvrids till nackdel för allmänintresset, de enskilda företagen och 
konsumenterna”; jfr Karlsson & Östman, 2014, s. 9-10.  
145 Jfr Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1: Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 
grundvalar, 5. uppl., Stockholm: Nordstedts Juridik, 2019.   
146 FEUF art. 3 (3). För mer om diskussionen kring EU:s konkurrensrätts funktion se Pierce, 2016 s. 123-124 
samt Bastidas Venegas, 2011, s. 63-64. 
147 Jfr Bastidas Venegas, 2011, s. 64.  
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Dessa grundläggande motiv bakom konkurrensregleringen tycks främst ske för att främja 

statisk effektivitet, där det främst ses till effektiv konkurrens i det för stunden rådande 

ekonomiska systemet. Med statisk effektivitet i åtanke gäller det att maximera effektivitet och 

optimal fördelning med de resurser som finns just där och då. Med en sådan begränsad tidsram 

så blir priskonkurrens den tydligaste formen för konkurrens. Det kan jämföras med dynamisk 

effektivitet, som har fått större utrymme inom den konkurrensrättsliga diskussionen på senare 

tid, där effektiviteten sätts i ett mer långsiktigt perspektiv där andra hänsyn tas in som värdet 

av innovation för långsiktig konkurrenskraft.148  

 

4.1.2 Innovation och dynamisk konkurrens  
Om den statiska effektiviteten fokuserar på effektiv resurshantering här och nu, så anses som 

sagt den dynamiska mer långsiktigt leda till de effekterna.149 Innovation blir den ledande faktorn 

för långsiktig ekonomisk effektivitet, och konkurrens genom innovation, FoU och teknisk 

utveckling ska prioriteras framför strikta förbud mot vad som kan verka konkurrens-

begränsande kortsiktigt. Det handlar inte om att gå ifrån konkurrensrättens mål om ekonomisk 

effektivitet, utan omformulera målet och introducera nya verktyg för att nå resultatet.  

 

Vad innovation innebär är emellertid inte entydigt. Schumpeter är den ekonom som kanske 

närmast associeras med begreppet och han talade om ”creative destruction” genom 

entreprenörers revolutionerande innovation som den viktigaste faktorn för ekonomisk 

utveckling.150 Schumpeters formulering av innovationsbegreppet är tämligen brett, och 

innovation innebär införande av nya fenomen (produkter, metoder, produktionssätt, 

organisationsformer och så vidare) som på olika sätt förbättrar och effektiviserar verksamheten. 

Det är dock svårt att komma ifrån en bred definition av något så diffust som innovation. Lidhard 

och Petrusson betonar att definitionen är ospecifik och föreslår att utöver ett nydanande 

skapande så bör också någon form av nyttiggörande med samhälleligt värde finnas med i 

begreppet.151 I ett försök att fastslå en legaldefinition av innovation presenterar Pierce en 

definition nära kriterierna för patenterbar uppfinning genom formuleringen ”creation of an 

 
148 Jfr Bastidas Venegas, 2011, s. 21 & 52. Med “på senare tid” avses 1980-talet och framåt.  
149 Dahlman, Glader & Reidhav, 2004, s. 149-151. 
150 Se Pierce, 2016, s. 147 samt Bastidas Venegas, 2011, s. 51. 
151 Lidhard, Jan & Petrusson, Ulf, Forskning och innovation – statens styrning av högskolans samverkan och 
nyttogörande, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:8, Stockholm: Expertgruppen för 
studier i offentlig ekonomi, 2012, s. 17.  
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invention that is new, non-obvious and novel”.152 Denna definition är emellertid allt för snäv, 

då juridiken enbart i så fall skulle erkänna innovation om det leder till en patenterbar 

uppfinning, en kritik som Pierce också belyser och delar.153 När innovation behandlas inom 

konkurrensrätten bör andra perspektiv såsom ekonomiska överväganden också belysas. Det 

vore fel att begränsa den juridiska diskussionen kring innovation till patenterbara uppfinningar. 

 

Om konkurrensrättslig reglering traditionellt ansetts vara ett verktyg för att bibehålla statisk 

konkurrens, så är det immaterialrättsliga lagar som legat till grund för dynamisk konkurrens. 

Genom att öppna för undantag inom konkurrensrätten för hänsynen av främjande av dynamisk 

långsiktig konkurrens, så är det emellertid tydligt att även konkurrensrätten börjar ta till sig 

innovation som ett grundläggande syfte.154 Det handlar däri således om att balansera de olika 

intressena från statisk och dynamisk effektivitet och konkurrens. 

 

4.2 Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal  
Den grundläggande regeln angående konkurrensbegränsande avtal kan utläsas ur FEUF art. 101 

(1) där de som utgångspunkt förbjuds och per automatik också ogiltigförklaras enligt FEUF art. 

101 (2). Processen kring ifall något utgör ett sådant konkurrensbegränsande avtal är sedan en 

process i flera steg, vilka samtliga (explicit eller implicit) kan utläsas ur FEUF art. 101 (1). 

Nedan behandlar dessa delar: avtalskriteriet, konkurrensbegränsningskriteriet samt märkbarhet.   

 

4.2.1 Avtalskriteriet  

Det ska betonas att det inte enbart är formella avtal som omfattas av förbudet, utan även beslut 

av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden, vilket innebär en vid tolkning av 

vilka samarbeten som kan ingå i regleringen.155 Begreppet samordnade förfaranden handlar om 

situationer när parterna agerar koordinerat utan att det ingåtts något formellt avtal.156 EU-

domstolen har i flera fall utvecklat resonemanget kring vad respektive begrepp betyder bland 

annat i rättsfallet Quinn Barlo mot Kommissionen. Där fastslog domstolen att ett avtal ska röra 

 
152 Pierce, 2016, s. 152. 
153 Pierce, 2016, s. 153 ff. 
154 EU-kommissionen uttrycker sin prioritering av innovation bl.a. genom FEUF art. 179-180, Riktlinjer för 
tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal, p. 
2 samt TTBER skäl 4. 
155 Jfr Bernitz, Ulf, Nordell, Per Jonas, Rosén, Jan & Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 
15. uppl., Stockholm: Jure, 2020, s. 370. 
156 Mål 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. mot Europeiska gemenskapernas kommission, 
ECLI:EU:C1972:70, p. 64; jfr Carlsson, Kenny, Konkurrenslag (2008:579), 1 kap. 6 §, Karnov lagkommentar 
(JUNO) [elektronisk resurs], 2021, (hämtad 2021-03-25).  
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sig om att företagens ”gemensamma vilja” kommit till uttryck och att det vid samordnat 

förfarande ska det föreligga något slags ”praktiskt samarbete mellan parterna”.157 Den största 

skillnaden mellan avtal och samordnat förfarande ansåg domstolen vara ”deras intensitet och i 

vilka former de kommer till uttryck”.158  

 

Av relevans för patentpooler är framför allt då patentpoolen är en självständig organisation med 

individuella avtal med flera patentinnehavare. Då kan inte enbart varje enskilt avtal mellan 

poolen och deltagarna angripas men framför allt själva sammanslutningen eller samordning 

som sker under poolens försorg. Om den inte kan ses som ett avtal så kan det åtminstone ses 

som antingen en företagssammanslutning eller ett samordnat förfarande. Fler än en part ska 

dock är inblandad i förfarandet, ensidiga förfaranden av företag omfattas inte av FEUF art. 

101.159 

 

4.2.2 Konkurrensbegränsande syfte eller resultat  

När avtalskriteriet utretts så ska det sedan fastställas om det är konkurrensbegränsande. Första 

steget är att undersöka ifall avtalet har ett konkurrensbegränsande syfte eller resultat. Då syfte 

och resultat är alternativa rekvisit (ej kumulativa), så behövs inte resultat fastställas om syftet 

redan är konkurrensbegränsande.160 Genom att syftet är konkurrensbegränsande blir avtalet per 

automatik en överträdelse av FEUF art. 101 (1). Konkurrensbegränsning ”genom syfte” ska 

enligt EU-domstolen tolkas objektivt men restriktivt.161 Vad som skiljer konkurrens-

begränsning genom syfte från en sådan effekt är enligt EU-domstolen att ”vissa former av 

samverkan mellan företag till sin natur kan anses vara skadliga för den normala konkurrensens 

goda funktion”.162 Att bedöma syftet är således en mer principiell bedömning, med hänsyn till 

avtalets natur, snarare än effekt som torde vara en mer konkret bedömning baserad i de faktiska 

omständigheterna i fallet.163  

 

 
157 Mål T-208/06, Quinn Barlo Ltd m.fl. mot Kommissionen, ECLI:EU:T:2011:701, p. 35–36. 
158 Mål T-208/06, Quinn Barlo mot Kommissionen, p. 35–36. 
159 Vid ett företags ensidiga handling borde tillämpning av FEUF art. 102 istället bli aktuell.   
160 Mål 56/65, Société Technique Minière v Maschinenbau Ulm GmbH (nedan LTM-målet), 
ECLI:EU:C:1966:38, s. 258; jfr Carlsson, Konkurrenslag (2008:579) 2 kap. 1 §, Karnov lagkommentar (JUNO). 
161 Mål C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires mot Europeiska kommissionen, särskilt p. 48 ff & 58; jfr 
Carlsson, Konkurrenslag (2008:579) 2 kap. 1 §, Karnov lagkommentar (JUNO). 
162 Mål C-209/07, Competition Authority mot Beef Industriy Development Society Ltd och Barry Brothers 
(Carrigmore) Meats Ltd (nedan BIDS), ECLI:EU:C:2008:643, p. 17. 
163 Jfr Bastidas Venegas, 2011, s. 67.   
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Bedömningen om det finns ett konkurrensbegränsande syfte görs alltså genom att se till avtalets 

egenskaper och beskaffenhet. Syftet ska inte vara subjektivt utan objektivt bestämt och det 

behöver heller inte ses till de faktiska eller praktiska effekterna i fallet vid bestämning av 

konkurrensbegränsande syfte.164 Det är inte uttalat syfte som är det viktiga utan ifall syftet med 

avtalskonstruktionen är konkurrensbegränsande. Det ska också ses i den ekonomisk-juridiska 

kontext som den befinner sig i samt den faktiska märkbarhet som den potentiella 

konkurrensbegränsande åtgärden har genom sitt syfte.165 I huvudsak rör det sig alltså om att 

fastställa ifall samarbetet generellt kan sägas begränsa konkurrensen, utan att se till det ändamål 

som de inblandade parterna säger sig ha.     

 

Utredning kring konkurrensbegränsande resultat är mer komplicerad än den principiella 

metoden som används vid syftesöverträdelser, åtminstone för en jurist då den kräver tydligare 

rättsekonomiska modeller och riktlinjer för hur sådana resultat ska identifieras. En grund för att 

avgöra huruvida något kan anses ha konkurrensbegränsande resultat framställdes av EU-

domstolen i det så kallade LTM-målet, där domstolen fastslog att ”konkurrensen faktiskt på ett 

märkbart sätt ha hindrats, begränsats eller snedvridits”.166 Vid bedömningen om det finns en 

konkurrensbegränsande resultat är det sådana förutsättningar, sammanhang och kontext som 

föreligger i det enskilda fallet som är av betydelse.167 Potentiella konkurrensbegränsande 

resultat är också viktiga, men även de faktiska omständigheterna som avgör.  

 

Kommer EU-kommissionen eller EU-domstolen fram till att ett avtal varken har ett konkurrens-

begränsande syfte eller resultat, så faller det utanför tillämpningen av FEUF art. 101 (1). Har 

avtalet antingen ett konkurrensbegränsande syfte eller resultat så är det inom tillämpnings-

området. Nästa steg i bedömningen blir då att ta hänsyn till de undantag som finns i artikeln. 

Från avtal med konkurrensbegränsande syfte finns i regel inte undantag. Vad som återstår är de 

undantag som gäller för avtal som visserligen kan antas ha konkurrensbegränsande resultat. Ett 

 
164 Se förenade målen 56/64 och 58/64, Établissements Consten S.à.R.L och Grundig-Verkaufs-GmbH mot 
Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission, ECLI:EU:C:1966:41, s. 289. 
165 Jfr mål 5/69, Franz Völk mot S.P.R.L. Éts J. Vervaecke, ECLI:C:1969:35, s. 412; mål C-32/11, Allianz 
Hungária Biztosító m fl mot Gazdasági Versenyhivatal, ECLI:EU:C:2013:160, p. 36. Angående att märkbarhet 
vid både syftes- och resultat-överträdelser se Bastidas Venegas, 2011, s. 70. 
166 LTM-målet s. 258. 
167 Mål C-238/05, Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, SL mot Asociación de 
Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) (nedan Asnef-Equifax), ECLI:EU:C:2006:734, p. 49. 
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första undantag som framkommer redan indirekt av FEUF art. 101 (1), är att det krävs 

märkbarhet för avtal med konkurrensbegränsande resultat för att artikeln ska bli tillämplig.168  

 

Det är egentligen inget undantag per se utan ett klargörande för när FEUF art. 101 (1) inte är 

tillämplig. Därtill kommer det individuella undantaget enligt FEUF art. 101 (3) samt 

dittillhörande gruppundantag.  

 

4.2.3 Märkbarhet (de minimis)  

Inom ramen för FEUF art. 101 (1) ställs krav på det konkurrensbegränsande resultatet måste 

vara märkbar som EU-domstolen fastslog i rättsfallet Expedia.169 Det är som bekant inte 

egentligen ett ”undantag”, utan helt enkelt en situation när förbudet mot konkurrensbegränsande 

avtal inte alls är tillämplig. Möjligheten att undantas från tillämpningen gäller bara avtal med 

konkurrensbegränsande resultat, sådana med konkurrensbegränsande syfte oberoende av 

faktisk effekt.170 Ett icke-märkbart konkurrensbegränsande avtal eller ”bagatellavtal” är ett 

sådant avtal där parternas sammanlagda marknadsandel och omsättning är tämligen liten.171 Det 

kan visserligen antas finnas patentpooler vars parter inte överstiger de tröskelvärden som satts 

ut, men i regel torde åtminstone de patentpooler som baserats runt en teknisk standard per se 

inte vara att anse som bagatellavtal. Tröskelvärdet i marknadsandel sätts till 5, 10 eller 15 % 

beroende på i hur stor grad företagen konkurrerar med varandra.172 

 

4.3 Undantaget i FEUF art. 101 (3) och gruppundantag  

4.3.1 Individuella undantaget i FEUF art. 101 (3)  
FEUF art. 101 (1) innebär förbud mot märkbara konkurrensbegränsande avtal som per 

automatik ogiltigförklaras enligt FEUF art. 101 (2). Undantag från huvudregeln framkommer 

genom FEUF art. 101 (3). Undantaget gäller för sådana avtal: 

 
168 Fastslogs av domstolen genom mål C-226/11, Expedia Inc. mot Autorité de la concurrence m fl (nedan 
Expedia), ECLI:EU:C:2012:795, p. 35-37; se även Meddelande från Kommissionen - Tillkännagivande om avtal 
av mindre betydelse som inte märkbart begränsar konkurrensen enligt artikel 101.1 i EUF-fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (stöd av mindre betydelse) (nedan Tillkännagivande om avtal av mindre 
betydelse), p. 1. För svensk lagstiftning jfr KL 2 kap. 1 § 1 st. (”på ett märkbart sätt”).  
169 Fastslogs av domstolen genom mål C-226/11, Expedia, p. 35–37. 
170 Tillkännagivande om avtal av mindre betydelse, p. 2. 
171 Se Tillkännagivande om avtal av mindre betydelse, p. 4–11; även KKVFS 2017:3, Konkurrensverkets 
allmänna råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 1 § 
konkurrenslagen (2008:597), s. 2.  
172 Tillkännagivande om avtal av mindre betydelse, p. 8-10.  
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 ”[…] som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av 

varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, 

samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som 

därigenom uppnås och som inte  

a) ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för 

att uppnå dessa mål,  

b) ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en 

väsentlig del av varorna i fråga”. 

Undantaget för avtal som kan betraktas som allmänt gynnsamma för samhället gäller således 

för teknisk och ekonomisk utveckling till förmån för konsumenter, utan att ge oproportionerligt 

stor rätt för företag att gömma sig bakom sådana hänsyn för att undvika konkurrens-

begränsningar. Genom bestämmelsen kan hänsyn till den dynamiska effektiviteten utläsas, då 

den ger uttryck för en balansgång mellan intresset av strikt upprätthållande av effektiv 

konkurrens jämte intresset av långsiktig teknisk och ekonomisk utveckling. Särskilt intresse 

läggs som sagt till att konsumenterna ges klara fördelar samt att eventuella konkurrensrättsliga 

risker minimeras genom att avtalen inte ska gå utöver vad som är nödvändigt. I korthet kan 

enligt EU-kommissionen således följande kriterier sägas ha ställts upp: effektivitetsvinst, 

nödvändighet, konsumentnytta och fortsatt konkurrens.173 

 

Angående effektivitetsvinsten ska bedömningen vara objektiv och avtalet och effektivitets-

vinsten ska ha ett samband (som visserligen till viss del kan vara indirekt).174 Effektivitets-

aspekten kan antingen vara tekniskt eller ekonomiskt inriktad, båda är självständiga 

effektivitetsfördelar som kan motivera undantag från huvudregeln om förbud.175 

Konsumentvinster handlar om att tillgodose den breda allmänheten av konsumenters intresse 

och inte enskildas, men det finns ett stort antal potentiella vinster som kan bli aktuella.176 

Nödvändighet innebär att avtalet och dess villkor är proportionerliga medel i  förhållande till 

 
173 Jfr Meddelande från Kommissionen - Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal, p. 49.  
174 Meddelande från Kommissionen - Kommissionens riktlinjer för tillämpning av artikel 81(3) i fördrag, p. 49–
54; Jfr förenade målen C-501/06 m.fl., GlaxoSmithKline Services Unlimited mot Kommissionen, p. 54 (för 
objektiv bedömning), samt mål T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited mot Kommissionen, p. 280 
(fastslogs sedan i mål C-501/06, p. 128–133).  
175 Kommissionens riktlinjer för tillämpning av artikel 81(3) i fördrag, särskilt p. 59 ff.; jfr Karlsson & Östman, 
2014, s. 265.  
176 Kommissionens riktlinjer för tillämpning av artikel 81(3) i fördrag, särskilt p. 86-89 ff.; jfr mål C-238/05, 
Asnef-Equifax, p. 82 2 st. Sänkt pris och förbättrad service är två tydliga potentiella förbättringar.   
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vad som ska uppnås (effekten), de ska inte inskränka konkurrensen mer än vad som krävs.177 

Slutligen, fortsatt konkurrens handlar om att inte för betydande del av konkurrensen åsidosätts 

med beaktande av framför allt faktisk konkurrens och marknadsandelar, men också potentiell 

konkurrens.178  

 

Bestämmelsen behandlar på en abstrakt nivå vad som ska vara ändamålet med ett sådant 

godtagbart konkurrensbegränsande avtal samt hur det ändamålet får nås. Beträffande ändamålet 

är alltså en effektivitetsvinst, förbättring eller främjande som gynnar konsumenterna godtagbara 

ändamål. Det ändamålet ska uppnås på ett sätt som är nödvändigt och bevarar rimlig konkurrens 

på marknaden. Det är viktigt att tydliggöra att tillämpning av FEUF art. 101 (3) är ett 

individuellt undantag som där prövning sker in casu. Det är den som menar att undantaget är 

tillämpligt som ska bevisa att det gäller i just deras fall.179 Att bevisa detta kan vara svårt men 

att lägga bevisbördan där är i och för sig rimligt, en motsatt bevisbörda som hade inneburit att 

en åklagare eller personal på myndighet skulle visa att något inte innebär teknisk eller 

ekonomisk utveckling hade varit ett orimligt krav att ställa. 

 

4.3.2 Gruppundantag och särskilt TTBER 

I syfte att klargöra rättsläget och öka förutsägbarheten för vad som kan tänkas ingå i undantaget 

i FEUF artikel 101 (3) samt underlätta i bedömningen för företagen har EU meddelat 

gruppundatagsförordningar.180 EU-kommissionen har även författat riktlinjer till dessa 

gruppundantagsförordningar för att ytterligare klargöra rättsläget. Även om riktlinjerna inte 

innebär lagstiftning per se utan primärt är tolkningsverktyg, medför de ändå vissa 

rättsverkningar enligt EU-domstolen.181 EU-domstolen måste enligt dock inte följa riktlinjerna, 

men är fria att använda dem vid tolkning.182 Riktlinjerna som all soft law är alltså till stor del 

lik doktrin, men med en författare (EU-kommissionen) som har en högre nivå av auktoritet. 

 

 
177 Kommissionens riktlinjer för tillämpning av artikel 81(3) i fördrag, p. 73; jfr Karlsson & Östman, 2015, s. 
269–270. 
178 Kommissionens riktlinjer för tillämpning av artikel 81(3) i fördrag, särskilt p. 108. 
179 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, 
art. 2 (in fine).  
180 Jfr TTBER skäl 3  
181 Mål T-59/02, Archer Daniels Midland Co. mot Europeiska gemenskapens kommission, ECLI:EU:T:2006: 
272, p. 43 som skriver att ”[r]iktlinjerna kan nämligen ha rättsverkningar. Dessa följer inte av att riktlinjerna är 
normativa, utan av att kommissionen antagit och offentliggjort dem”. 
182 Mål C-310/99, Republiken Italien mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:C:2002:143, p. 52; jfr Pierce, 
2016 s. 235 ff.  
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Det gruppundantag som kan antas vara av störst intresse i denna uppsats är gruppundantaget 

för avtal om tekniköverföring (TTBER).183 Kommissionen anser att spridandet av teknik i regel 

är fördelaktigt och en del i arbetet att främja innovation i unionen, därför kan det i vissa fall 

trumfa intresset av strikt förbud mot konkurrensbegränsande avtal.184 Att ett avtal inte är 

undantaget enligt TTBER eller annan gruppundantagsförordning innebär inte per se att det är 

ett förbjudet och ogiltigt avtal enligt EU-rättsliga konkurrensregler. Det innebär endast att det 

inte är gruppundantaget från huvudregeln varför får en individuell bedömning göras ifall det är 

undantaget enligt rekvisiten i FEUF art. 101 (3). Av förutsägbarhetsskäl är därför grupp-

undantag normalt mer fördelaktigt, och en individuell bedömning kan innebära en mer komplex 

och osäker bedömning att göra.  

 

Enbart omständigheten att avtal om tekniköverföring kan ses som positiva enligt lagstiftaren, 

ges förstås inte aktörerna på teknikområdet en fullständig frihet att frångå det konkurrens-

rättsliga regelverket. En proportionalitets- och nödvändighetsbedömning ska fortfarande 

genomföras. TTBER och dess tillhörande riktlinjer har vissa krav på avtalets materiella innehåll 

för att kunna omfattas av dess gruppundantag. TTBER beskriver klausuler som är ”svarta” 

(särskilt allvarliga) klausuler som i regel är helt förbjudna respektive ”grå” (undantagna) 

klausuler som kan vara tillåtna i det enskilda fallet.185 Svarta klausuler är sådana som kan i regel 

inte heller godtas genom individuell bedömning enligt FEUF art. 101 (3). Vad som inte faller 

under de grå respektive svarta klausulerna och uppfyller kriterier rörande tröskelvärden kan 

generellt antas undantaget från förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. Kriterierna kan 

sägas utgöra en trygg hamn (safe harbour) där företag kan vara trygga att deras agerande inte 

är emot reglerna, vilket ger förutsägbarhet för hur företagen kan agera. Problem uppkommer 

när villkor är i gråzonen och vissa kriterier är uppfyllda men inte alla, även om avtalet inte har 

svarta klausuler.  

 

 
183 Men även andra gruppundantag kan vara av relevans i vissa fall, se till exempel gruppundantaget (1217/2010) 
för vissa grupper av FoU-avtal (”FoU-BER”); angående dess betydelse för innovation se Pierce, 2016, s. 237 ff.  
184 Jfr Pierce, 2016, s. 232–234 som pekar på möjligheten för att prioritera innovation över konkurrens genom 
FEUF art. 101 (3), som blir ett verktyg till exempel EU-kommissionen använder genom bland annat 
publicerandet av riktlinjer och tillkännagivanden.  
185 För ”svarta” klausuler se TTBER art. 4, och för ”grå” klausuler se TTBER art. 5. Dessa beskrivs även med 
utförligt i TT Guidelines s. 20–30 (avsnitt 3.4-3.5). Terminologin ”svarta”, ”grå” och ”vita” klausuler användes i 
gamla TTBER (240/96) varför det till viss del används i vissa texter även fortsatt. Kommissionen använder sig 
inte av benämningarna i nuvarande TTBER (316/2014). Jag anser det finns en tydlighet i benämningarna varför 
terminologin används nedan.   
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Om inte TTBER är direkt tillämplig rakt av så bör gruppundantaget likväl ses som ett uttryck 

för de generella avvägningar som gjorts inom konkurrensrätten till förmån för tekniks-

spridning. TTBER liksom alla gruppundantag är en del av ett större konkurrensrättsligt system, 

och i enighet med strävan mot rättslig koherens bör dess underliggande logiska grund ha stort 

värde i resonemang även utanför dess direkta tillämpningsområde.    

  

4.4 Grundläggande konkurrensproblem med patentpooler  

4.4.1 Konkurrensrättsliga för- och nackdelar  
Efter den övergripande redogörelsen av FEUF art. 101 ovan, så vill jag visa hur det anknyter 

till det utvalda ämne som ligger för handen. Som presenterats ovan är det huvudsakliga 

studieobjektet MPP en internationell patentpool inom läkemedelssektorn. Här kommer därför 

grundläggande konkurrensrättsliga problem med patentpooler därför tydliggöras. En patentpool 

är som presenterats ovan ett verktyg för att licensiera flera licenser på samma gång både korsvist 

och till tredje part. En blandad grupp aktörer kan vara involverade i en patentpool, och kan vara 

både konkurrenter och icke-konkurrenter i annat led i värdekedjan. Det innebär att det kan röra 

sig om en blandning av både vertikala och horisontella samarbeten inom ramen för patentpools-

samarbetet. Det finns en därför en inneboende konkurrensrättslig problematik redan i patent-

poolens natur, då den för samman flera konkurrenter och icke-konkurrenter för att ordna eller 

styra marknaden.  

 

Skepticism mot att faktiska och potentiella konkurrenter samarbetar ska emellertid ställas emot 

att samarbetet också kan möjliggöra konkurrens. Att frångå konkurrens mellan patent-

innehavare före patentpoolens bildande (ex ante) möjliggör för konkurrens av exempelvis 

tillverkare efter patentpoolens bildande (ex post). För läkemedel möjliggör åsidosättande av 

förbud mot konkurrensbegränsande avtal inom teknikmarknaden för större konkurrens inom 

senare produktmarknad. Konkurrens ex ante hindrar delvis konkurrens ex post, och den senare 

konkurrensen kan antas vara fördelaktig att främja. De konkurrensrättsliga fördelar som 

beskrivits komma av patentpooler involverar i korthet ökad effektivitet, minskade kostnader för 

transaktioner och tvister samt undanröjande av patentsnåret.186 Nackdelarna är undanröjande 

av konkurrens på olika sätt genom olika former av konspiration samt orättvisa eller påtvingande 

villkor.  

 

 
186 WIPO, 2014, s. 9-11. 
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Balansgången utgör en del av den konflikten som presenterats ovan mellan kortsiktig statisk 

och långsiktig dynamisk effektivitet, där konkurrensrätten traditionellt används för att främja 

det förstnämnda och patenträtten det senare. På senare tid är det emellertid tydligt att 

konkurrensrätten öppnats för mer dynamiska överväganden. Traditionellt har dynamiska 

överväganden stått i tvär kontrast till patenträttens grundläggande premisser om att gynna och 

säkra ett företags investeringar i FoU. För patentpoolen vars verksamhet berörs av flera rätts-

områden som immaterialrätt, avtalsrätt och konkurrensrätt, så är det viktigt att balansera de 

olika logiska grunder som finns bakom varje rättsområdes instiftande. Jag väljer därför att ge 

en kort redogörelse över konkurrensrättens relation till patenträtten, för att belysa avvägningen.  

 

4.4.2 Konkurrensrättsliga intressen möter patenträttsliga  
Patentpoolen är som konstaterats en konstruktion baserad i patenträtten (och patentavtalsrätten), 

byggd på en ensamrätt som ger rätt att hindra andra att utnyttja något som omfattas av 

patentet.187 Patenträtten är då en negativt utformad rätt, rätt att utestänga snarare än rätt att själv 

få nyttja. Det är alltså ingen absolut äganderätt utan en balanserad och ej oinskränkt 

ensamrätt.188 Det finns skäl varför en patenträtt och de intressen som den innehar kan behöva 

vika sig för andra intressen, exempelvis effektiv och fri konkurrens. Konkurrensrättens syften 

har som sagt traditionellt varit effektiv konkurrens, konsumentvälfärd och marknads-

integration, även om andra gynnsamma samhällsekonomiska effekter som innovation nu kan 

premieras. Förhållandet mellan patenträtten och konkurrensrätten är komplicerad, då deras 

syften delvis samverkar och delvis motverkar varandra.  

 

Överlappande målsättningar innefattar innovation och ekonomisk tillväxt.189 Patenträtten 

uppges bidra till innovation genom att den ger att incitament att uppfinna, både för individer 

och företag. Företag som investerar i FoU ges skydd för sina investeringar genom patentet, 

vilket antas göra företagen ännu mer villiga att investera i ytterligare FoU. Mer FoU antas i sin 

tur resultera i innovation och ekonomisk tillväxt.190 Patentsystemet antas då gynna långsiktig 

dynamisk konkurrens (produktkonkurrens och FoU-konkurrens) genom incitamentsbaserade 

och investeringstryggande effekter. Premierande av dynamisk konkurrens sker på bekostnad av 

 
187 PL 1 & 3 §§.  
188 Jfr Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika, Grundläggande immaterialrätt, 4. uppl., Malmö: Gleerups, 2018, 
s. 43, angående ”tanken” bakom immaterialrätten. 
189 Enligt Pierce, 2016, s. 158 ff., kan emellertid förhållandet mellan konkurrensrätt och innovation ses mer 
komplicerat av vissa kritiker, Pierce argumenterar dock själv för att det finns ett samband mellan de begreppen.  
190 Se t.ex. SOU 2006:80, Patent och innovationer för tillväxt och välfärd, s. 85 ff. & 138 där det antas som en 
del av en ”grundläggande referensram” för utredningen. 
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annan konkurrens, främst priskonkurrens. Den konkurrensrättsliga logiken menar motsvarande 

att effektiv konkurrens leder till innovation genom att företag tvingas utvecklas för att ta eller 

behålla en ställning i branschen eller vinstmarginaler. Det kan ske genom att uppfinna nya 

innovativa produkter eller tjänster, mer effektiva processer eller metoder för tillverkning som 

minskar kostnader. Huruvida konkurrensrätt främjar eller hämmar innovation kan då sägas bero 

på om den ser till handlingarnas dynamiska långsiktiga eller statiska kortsiktiga perspektiv. Om 

kortsiktig konkurrenshämmande effekter underordnas långsiktiga konkurrensgynnande effekter 

så kan konkurrensrätten i högsta grad bli ett medel för ökad innovationskraft.191 EU-

kommissionen skriver själv tydligt att patenträtten och konkurrensrätten är en del i samma 

system som inte har någon ”inbyggd konflikt”, då de delar syftet att gynna konsumenter och 

effektiv resursfördelning.192  

 

Trots att EU-kommissionen föreskriver att det inte finns en inneboende konflikt mellan 

systemen, så kan det inte förnekas att det kan förekomma motsättningar. Bastidas Venegas 

beskriver det som ”in hard cases, where there is significant market power, it is still the 

exclusivity (or legal monopoly) that ultimately gives rise to competition problems”.193 Den 

marknadsmakt som patent kan innebära kan vara tvärs emot de konkurrensrättsliga syftena. Om 

konkurrerande företag med betydande marknadsmakt väljer att dela patent och IP med varandra 

så kan det onekligen i vissa fall bli problematiskt. Något tillspetsat kan en konkurrensrättslig 

utgångspunkt sägas vara ”låt dem konkurrera med teknikerna” medan patenträttens logik säger 

”låt dem fritt förfoga över sina intellektuella skapelser”. I vissa fall kan helt enkelt 

intresseavvägningarna vara oförenliga och en måste då vika sig.  

 

Vad avgör vad som får företräde? Ett problem är att konkurrensrätten reglerats främst genom 

EU-rätt medan patent i huvudsak är nationella konstruktioner. Patentsamordning som skett på 

europeisk nivå är inte genom EU utan genom EPO, som är en från EU självständig organisation. 

EU-domstolen kan inte pröva patents giltighet. Konkurrensrätt kan dock användas för att 

angripa användningen av patent. 194 Att immaterialrätten inte innebär fritt undantag från EU:s 

 
191 Jfr Enligt Pierce, 2016, s. 174-175 som skiljer mellan kortsiktig ”statisk kortsiktig marknadsanalys” inom 
konkurrensrätt som innovationshindrande och från långsiktig sådan genom ”dynamiskt konkurrenssystem” [mina 
översättningar] som innovationsgynnande. Se även diskussionen kring statisk och dynamisk konkurrens i 
Bastidas Venegas, 2011, s. 20 ff.  
192 Se TT Guidelines p. 7  
193 Bastidas Venegas, 2011, s. 109.  
194 Se TT Guidelines, p. 7; jfr Maunsbach & Wennersten, 2018, s. 48. 
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konkurrensrätt har fastslagits av EU-domstolen i Windsurfing.195  EU-domstolen framförde där 

att trots att EU-kommissionen inte kan avgöra ett patents skyddsomfång, så har den fortfarande 

rätt att behandla frågor som påverkar patentets praktiska skyddsomfång när de prövar om avtal 

är otillåtet konkurrensbegränsande.196 Patenträttens användning kan därför angripas med 

konkurrensrätten. Patentets faktiska omfång vilar fortfarande med nationella patentmyndigheter 

(eller EPO) och domstolar, inte EU:s institutioner.197 Att konkurrensrätten dock kan påverka 

hur patenträtten används kan i praktiken visa sig vara tämligen ingripande, även om det inte är 

så långt som att ogiltigförklara patentet i sig. 

 

5 Tillämpning för MPP 
5.1 Svårigheten i att fastställa relevanta marknaden: lika många marknader som 

licenser?  
Nu till den prövningen av förutsättningarna för en konkurrensrättslig analys av MPP. Det första 

steget blir då att fastställa relevant marknad, en bedömning som kan vara komplex på grund av 

den valda patentpoolens unika karaktär. MPP är en teknikförmedlare mellan läkemedelsbolag 

(främst) i Västvärlden och generikatillverkare som levererar läkemedel till LMICs. MPP har 

också licenser för teknik som ännu inte är färdig att lanseras på produktmarknaden. Dessa har 

mer status som FoU-samarbete, där de också ämnar förmedla teknik mellan patentinnehavare 

som universitet, forskningsinstitut och företag till aktörer i LMICs. MPP är inte involverad i 

senare steg i värdekedjan, försäljning av läkemedel, utan längre tillbaka i rollen som 

teknikförmedlare. Den marknad MPP ämnar reglera är således primärt patentmarknaden 

(teknikmarknad). Men frågan är om den RTM i detta fall kan skiljas från RPM på något avsevärt 

sätt?   

 

Licenserna som MPP förmedlar innefattar i regel flera patentfamiljer samt i förevarande fall 

viss know-how och data.198 Samtliga licenser innebär en hävning av eventuell dataexklusivitet. 

De flesta licenser medför en rätt att producera läkemedlet även utanför licensens utpekade 

område, men där är licensen enbart ett åtagande att inte påtala patentintrång snarare än en 

 
195 Mål C-193/83, Windsurfing International Inc. mot Europeiska gemenskapens kommission (nedan 
Windsurfing), ECLI:EU:C:1986:75. 
196 Mål C-193/83, Windsurfing, p. 26.  
197 C-193/83, Windsurfing, p. 30.  
198 Se bilaga B. 
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faktisk patentlicens. Licensens olika beståndsdelar handlar om att kunna producera, distribuera 

och sälja en viss typ av läkemedel för användning inom vissa områden. Det finns visserligen 

ofta inget krav på att som enskild licenstagare nyttja samtliga delar av licensen, det är möjligt 

att även producera mindre beståndsdelar inom ramen för de flesta licenser, men det ska ändå 

vara till någon som i sin tur kommer framställa, leverera och sälja vissa läkemedel eller 

behandlingar i utpekade LMICs. Varje licens kan därför antas vara tätt förknippat med enskilda 

läkemedel. Vidare så har de flesta licenser en angivelse vilken användning de framställda 

läkemedlen får ha, även om substansen skulle kunna användas i annat syfte. Det är således 

kraftiga begränsningar i licenstagarens handlingsutrymme.  

 

Om jag exempelvis skulle önska tillverka, distribuera och sälja ett HIV-läkemedel, som är den 

vanligaste sjukdom som MPP:s läkemedelslicenser omfattar, så måste jag få relevanta 

immaterialrätter och annan IP som ger mig rätt att göra det. För att bedöma vad som är den 

relevanta teknikmarknaden i frågan blir då att bedöma vad som är substitut till den tekniska 

lösning jag har valt.199 Det kan involvera dels andra patentskyddade substanser, dels alternativ 

där patentskyddet har utgått. Vad som är viktigast i bedömningen är ifall lösningen i frågan 

behandlar de sjukdomar som avses på ett tillräckligt säkert och effektivt sätt. Bedömning av 

RTM är som presenterats ovan lik den vid RPM, åtminstone vad gäller intramolekylär 

konkurrens.200   

 

För fastställande av RTM för läkemedelspatent som MPP utgör, liksom vid RTP-bestämning, 

ATC-klassificeringen ett viktigt verktyg. Den beskriver läkemedel vad avser terapeutisk 

användning liksom kemiskt-farmakologiskt innehåll. Vad gäller MPP:s största kategori av 

läkemedel som rör medicin för HIV/AIDS så används i regel samma första tre nivåer inom 

ATC-kategorierna för de flesta läkemedel (J 05 A) medan de sista två nivåerna (fyra och fem) 

skiljer sig åt.201 Det är förståeligt att de skiljer sig åt på de sista kategorierna, eftersom de inte 

på molekylär nivå utgör identiska läkemedel. Även om ATC-klassificering är ett bra hjälpmedel 

vid beskrivning av läkemedlets, och i längden läkemedelspatentets, karaktäristika, så har EU-

domstolen som bekant fastslagit att vi vid en bedömning inte ska stirra oss blinda på ATC, utan 

ATC kan frångås.202 Även om flera uppges behandla HIV/AIDS behandlar de olika aspekter av 

 
199 Jfr TTBER art. 1 (k). 
200 Sinotis, Ornaghi & Castanheira, 2020, s. 29.  
201 Se kategorin J5A på WHO webbplats, tillgänglig genom https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=J05A 
&showdescription=no (hämtad 2021-05-12). Se även bilaga B.   
202 Mål T-321/05, AstraZeneca mot Kommissionen, p. 154.  
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sjukdomen på olika sätt. De kan verka genom att exempelvis bromsa utvecklingen av 

HIV/AIDS, reducerar smittorisk, minska komplikationer med mera. Hur utbytbara de är på 

efterfrågesidan beror därför på vilken användning som avses.  

 

Vidare är utbytbarheten beroende på hur nära kemisk-terapeutiska egenskaper de ska ha. Ska 

Tribunalens snävare tolkning i Servier som går ner på väldigt molekylära delar få gälla kan det 

bli så att det ses som en relevant marknad för varje i princip varje läkemedelslicens som MPP 

förmedlar. Ska en mer bred tolkning gälla med avseende på mer allmänna ekonomiska-

marknadsmässiga bedömningar kring utbytbarhet så kan det bli färre än så. Det är svårt att säga 

säkert utan att göra en grundläggande analys av de terapeutiska verkningarna av samtliga av 

MPP:s licensierade läkemedel. Om varje licens utgör sin egen relevanta marknad, så betyder 

det att de har en betydande marknadsandel på varje RTM. Starkare marknadsställning talar i 

regel emot för tillåtligheten av poolen.203 Om RTM skulle definieras mer vidsträckt med större 

antal tekniker inom samma marknad, så är marknadsställningen svagare. 

 

Andra relevanta omständigheter är licensavgiften som genom MPP:s försorg är noll eller låg. 

Är det utbytbart med andra licenser som tar en royalty eller var går gränsen? Det påverkar i 

allra högsta grad vad generikaföretag och andra som önskar licensiera uppfattar som utbytbara 

läkemedel. Andra marknadsrelaterade faktorer som borde tas hänsyn till är tillgången på icke-

patentskyddad teknik, det vill säga om likvärdigt generiskt substitut kan tillverkas. Att det finns 

andra alternativa generiska tekniker som inte är patentskyddade påverkar utbytbarheten på 

efterfrågesidan betydligt. 

 

Utbytbarheten på utbudsfrågan av teknikrättigheter torde vara begränsad, då det är få aktörer 

som på rimlig tid kan tänkas ställa om till att ha en så pass betydande patentportfölj att de kan 

ses som alternativ. Även om det på längre sikt kan komma alternativ till de etablerade 

läkemedelsutvecklare som finns på marknaden, så kan den potentiella konkurrensen och 

utbytbarheten på efterfrågesidan antas vara centrerad runt de aktörer som redan erbjuder patent 

och teknikrätter på området.  

 

RGM torde vid första anblick vara mer okomplicerat än fastställande av RTM, men även där 

finns komplexa element. Det borde väl framför allt röra sig om de LMICs som finns särskilt 

 
203 TT Guidelines p. 267 (b). 
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utpekade, men så enkelt är det inte. En RGM är som bekant det område där företaget 

”medverkar i […] licensieringen av teknikrättigheter, inom vilket konkurrensvillkoren är 

tillräckligt likartade […]”.204 De licensierande läkemedelsbolagen är aktiva utanför LMICs 

samtidigt som de inte är aktiva licensgivare inom alla LMICs. Så länge konkurrensvillkoren är 

lika så kan RGM för teknikrättigheter i princip vara transnationell, då företagens patentfamiljer 

har globala omfång. Det blir i princip en fråga i vilka länder konkurrensvillkoren är tillräckligt 

lika för att marknaden ska vara lika. Det kan därför tänkas att RGM kan vara betydligt 

varierande vid olika prövningar av MPP:s licenser, där olika kluster bildar konkurrensrättsligt 

enhetliga områden. 

 

5.2 EU-rättsliga förbudets tillämplighet  

5.2.1 Varför ska MPP bry sig om EU:s konkurrensrätt?   
En fråga som direkt kan uppkomma med anledning inför en prövning av kompabiliteten med 

EU:s konkurrensrättsliga reglering är: varför spelar det någon roll om MPP är i enlighet med 

EU:s konkurrensrätt? MPP är en organisations som är baserad i Schweiz (utanför EU) och 

verkar på en global basis för att öka tillgång av läkemedel i LMICs (som inte omfattar EU-

länder).205 Varför är det då relevant överhuvudtaget? 

 

Utöver det rent akademiska intresset att studera en atypisk patentpoolskonstruktions tillåtlighet 

inom ett rättsområde, så finns det förstås andra skäl att MPP ska bry sig om EU:s konkurrensrätt. 

EU-rätten är tillämplig när avtalet har effekt på samhandeln. Samhandelskriteriet ställs lågt. Att 

företag är organiserade utanför EU spelar mindre roll, utan det handlar om att pröva ifall det 

finns alls någon märkbar påverkan på handeln mellan EU:s medlemsstater.206 De flesta 

licenserna som MPP förmedlar tillåter tillverkning av läkemedlet var som helst i världen för 

senare användning inom de utpekade LMICs, vilket innebär att det kan vara europeiska 

tillverkare, exportörer eller distributörer med mera som är involverade. Vid handel med tredje 

land så anses ofta samhandeln inte påverkad. I så fall skulle MPP klara sig undan EU:s 

konkurrensrättsliga reglering, då poolen primärt rör handel med länder utanför EU än mellan 

länder. Eftersom licenserna också föreskriver ett exportförbud från tredje land till EU, då 

 
204 TTBER art. 1 (l).  
205 Även om Bulgarien som enda EU-land som klassas som ett (övre) medelinkomstland, så omfattas de inte av 
licenserna.   
206 Tillkännagivande från kommissionen - Kommissionens riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget, p. 18.   
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läkemedel bara får exporteras från eller distribueras via EU, så kan ändå samhandelskriteriet 

vara uppfyllt på den grunden.207 Det ska vidare påpekas att det inte är faktisk påverkan som 

krävs, utan potentiell sådan räcker. MPP:s licensgivare är ofta globala läkemedelsföretag med 

verksamhet inom EU, varför den potentiella påverkan av exporthinder till EU torde medföra att 

EU-rätten är tillämplig.  

 

Förutom redogörelsen ovan som visar att EU-rätten kan vara tillämplig, så bör det ändå finnas 

intresse från MPP att agera i enlighet med EU:s konkurrensregler, framför allt som grund för 

framtida expansion. Det är värt att notera att även om stora läkemedelsföretag anslutit sig till 

poolen så finns det fortfarande större företag som inte ännu är anslutna. Vidare kan EU komma 

att expandera till att omfatta fler medelinkomstländer.208 Slutligen så har redan nu MPP ett 

samarbete vad gäller forskning med EU-kommissionens Joint Research Centre (JRC). MPP och 

JRC har i en viljeförklaring uttryckt en vilja att samarbeta vad gäller essentiella läkemedel 

framgent.209 Det är enkelt att fastna diskussionen kring huruvida EU-rätten just nu är tillämplig 

eller inte. Som nämnts ovan så är det möjligt att den är det, men ej säkert. Om det faktiskt är så 

just nu spelar mindre roll. MPP har tydliggjort genom samarbetet med JRC att de vill ha ett 

djupare samarbete på området med EU. De torde också vara intresserade att inkludera 

europeiska företag på olika sätt, som licensgivare, generikaproducent eller annat. Att utöka 

patentpoolen på det viset går inte om det skulle vara stick i stäv med EU-rättslig konkurrensrätt. 

Oavsett de jure tillämplighet är överensstämmelse med EU:s konkurrensrätt de facto viktigt för 

MPP.  

  

5.2.2 Konkurrensrättsliga logiken i förhållande till MPP 
De konkurrensrättsliga syftena har presenterats ovan som ekonomisk effektivitet, konsument-

välfärd, marknadsintegration, samt mer samtida hänsyn till innovation. Med denna logik i 

åtanke, stämmer MPP:s syften överens med konkurrensrättens?  

 

Till stora delar kan det sägas vara i överensstämmelse. MPP:s syften om att sprida läkemedel 

till patienter i LMICs kan sägas vara hänförliga till en konsumentvälfärdstanke. Både patienter 

 
207 Jfr mål C-306/96, Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP), 
ECLI:EU:C:1998:173; mål T-198/98, Micro Leader Business mot Kommissionen, ECLI:EU:T:1999:341.  
208 Angående EU:s kandidatländer och potentiella kandidater se https://ec.europa.eu/info/policies/eu-
enlargement_sv.  
209 Memorandum of Understanding nr. 35884 s. 6-7 (Technical Annex 1), https://medicinespatentpool.org/ 
partners/who-we-work-with#-Governments-and-Government-Organisations-/ (hämtad: 2021-05-12).  
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(slutanvändare) och generikaföretag tjänar på mer tillgänglig medicin. Vad gäller ekonomisk 

effektivitet så kan både allokativ och produktionseffektivitet anses öka. Allokativ effektivitet 

på relevant marknad gynnas av MPP då det minskar marknadsmakten för patentinnehavaren. 

Det torde leda till att marginalkostnaden för varje ytterligare producerad enhet närmar sig vad 

konsumenterna kan och är villiga att betala för ytterligare producerat läkemedel. Likaså 

produktionseffektiviteten kan antas öka, då generikaföretag i regel leder till priskonkurrens på 

marknaden varefter företagen tvingas öka produktionseffektiviteten.  

 

Var det haltar är kring de innovationsgynnande som medfört större handlingsutrymme för 

patentinnehavare. Den dynamiska idéen kring att innovation premieras genom att patenträtter 

och liknande respekteras till hänsyn för mer långsiktiga effektivitetsvinster passar mindre väl 

med en välgörenhetspool.  De som investerat i FoU inte får den avkastning de förväntade sig 

av sin investering. MPP:s begränsade geografiska omfång gör att det inte sätter produkt- och 

innovationskonkurrensen åt sidan i höginkomstländer. Däremot går det att tänka hur sådan 

konkurrens kan sättas åt sidan i LMICs när stora globala läkemedelsföretag delar ut (”dumpar”) 

läkemedel gratis i dessa länder.  

 

Förutsatt att dynamisk effektivitet och incitament för FoU är något som anses som ett viktigt 

samhälleligt mål, så är det angeläget att begränsa välgörenhet till mindre delar av marknaden 

där FoU-konkurrens är minimal och därför inte sätts ur spel. Frågar vi ett generikaföretag i ett 

LMIC som tar del av en royaltyfri licens genom MPP så är det gynnsamt, frågar vi däremot ett 

FoU-inriktat företag baserat i ett LMIC som bygger en affärsidé kring att hitta alternativa 

innovativa läkemedel så kan detta vara ofördelaktigt. Det ska dock betonas att företagen 

fortfarande äger sina patent och kan delvis kontrollera villkoren för dess användning genom 

MPP:s licenssystem. Därigenom har de fortfarande visst skydd för sina investeringar som 

patentsystemet avser medföra. Genom denna utläggning vill jag visa på att MPP i sin 

utformning i stora drag är i linje med konkurrensrättsliga hänsyn, med vissa frågetecken vad 

gäller dess innovationsgynnande egenskaper. 

 

5.2.3 Är det ett konkurrensbegränsande avtal?  

Om MPP till och med är i någorlunda enighet med den konkurrensrättsliga motiven kan frågan 

ifall det verkligen föreligger ett konkurrensrättsligt problem? Bara för att något har goda 

avsikter och har syften är någorlunda kompatibelt med lagstiftningens, betyder inte det alls att 



   
 

 53 

det per se skulle vara tillåtet. Det är viktigt att belysa den komplexitet som finns i det 

konkurrensrättsliga systemet som EU förutsätter att dessa organisationer ska navigera.  

 

En patentpool förmedlar normalt korsvisa licenser mellan patentinnehavare, samt ensidig 

förmedling till enskilda licenstagare. MPP arbetar i stället med att förmedla patenträttigheter 

och andra immateriella tillgångar mellan i huvudsak originalföretag till generikaföretag som de 

sedan kan sälja i LMICs. Det finns även forskningsinstitutioner som licensierar läkemedel i 

ganska tidigt stadium till poolen, vilket ger uttryck för ett slags upplägg för vidare FoU-

samarbete. För konstruktionen som den är uppbyggd gäller det därför att hålla isär de olika 

avtalskonstruktioner som kan vara aktuella. Först rör det sig om enskilda avtal mellan olika 

läkemedelsföretag, forskningsinstitutioner med mera och MPP, där MPP i olika grad får 

förmedla deras patent och annan IP.210 Sedan finns det underlicensavtal från MPP till 

generikaföretag, vilka i vissa fall även har patentinnehavarna med som avtalspart. Därtill 

kommer att poolen i sin helhet kan utgöra ett samordnat förfarande. Det föreligger visserligen 

inte ett formellt avtal, men potentiellt viss koordinering med MPP som mellanhand. Att föreslå 

att det föreligger ett samordnat förfarande mellan företagen kan uppfattas som något 

kontroversiellt, men ett praktiskt samarbete kan sägas bestå i att öka tillgången av läkemedel i 

LMICs genom någorlunda likvärdiga licensvillkor.  

 

Originalföretagen och generikaföretagen kan både vara konkurrenter och icke-konkurrenter. 

Vad gäller läkemedelstillverkning, distribution och försäljning kan de vara konkurrenter, om 

RPM i det fallet bestäms till ett visst originalläkemedel och dess generiska motsvarigheter. Vad 

som gäller på den relevanta teknikmarknaden är dock en annan sak och de är där inte 

konkurrenter, då generikaföretag i regel har mindre FoU-verksamhet. De konkurrerar inte på 

teknikutvecklingsnivån av värdekedjan, utan där är det i så fall i huvudsak ett vertikalt avtal. 

Vertikala avtal är i regel mindre konkurrensbegränsande än horisontella avtal. Den 

avtalsliknande konstruktion som skulle ge störst skäl för bekymmer är därför ifall poolen i sig 

sågs som ett sådant samordnat förfarande mellan originalläkemedelsföretag. Det finns i min 

mening skäl för att det skulle kunna ses som ett sådant, framför allt med tanke på att det kan 

uppfattas som ett parallellt uppträdande där företag ingår likvärdiga licenser varigenom 

prisnivåerna påverkas samtidigt som exportrestriktioner införs som hindrar export av varor som 

 
210 Se bilaga B angående rätten MPP har att ingå licens för patentinnehavarnas räkning, vilket sträcker sig från 
stor autonomi till att behöva patenthavarnas tillstånd inför ingåendet av respektive underlicens.  
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innehåller teknikrätter tillbaka till EU.211 Den bedömningen är inte en given, utan det finns även 

omständigheter som talar för motsatsen. Vad som är viktigt är att det är möjligt att göra en sådan 

tolkning, varför MPP och dess anslutna företag skulle kunna bli föremål för konkurrensrättslig 

granskning.  

 

5.2.4 MPP:s potentiellt konkurrensbegränsande syfte eller resultat  

Med avtalskriteriet bakom oss ska vidare något sägas om MPP:s potentiella konkurrens-

begränsande syfte och resultat. Syftet ska som bekant vara objektivt och inte subjektivt. Då 

syftesöverträdelser ser till mer principiella och allmänna överväganden, än att räkna på exakta 

omständigheter som en bedömning av effektöverträdelser kräver. Att det inte är subjektivt 

innebär att det inte är MPP:s egen utsaga angående det uttalade syftet som är det relevanta. Vad 

kan sägas vara MPP:s ”objektiva syfte” torde vara att det rör sig om avtal där avtalsparter genom 

en mellanhand som ämnar öka spridning av en viss licensierad teknik på en viss marknad genom 

bland annat sänkta priser. 212 Även läkemedelssektorn som ekonomisk-juridisk kontext kan 

spela roll. Att teknikspridning visserligen kan vara ett godtagbart syfte, innebär inte att det även 

finns andra konkurrensbegränsande syften.213 I bedömningen handlar det inte om att väga 

konkurrensbegränsande mot icke-konkurrensbegränsande syften för att sedan bestämma vad 

som väger tyngst.214 Det är svårt att säga huruvida MPP:s objektiva syfte är 

konkurrensbegränsande, licenserna som förmedlas genom MPP:s innebär viss marknads-

uppdelning, påverkar prissättning, kontrollerar till viss del den fortsatta teknisk utvecklingen 

genom att den styrs mot dessa läkemedel med mera.215 Därför finns det skäl att anta att det är 

möjligt att MPP kan anses ha vissa konkurrensbegränsande syften. 

 

Att fastställa konkurrensbegränsande effekt av det eventuella samordnade förfarandet som MPP 

kan utgöra är än mer komplicerat. Att gå efter kriterier som fastställdes av EU-domstolen i 

LTM-målet om att ”konkurrensen faktiskt på märkbart sätt ha hindrats, begränsats eller 

snedvridits” är svårt utan att ha en tillräckligt utvecklad uppfattning av vad som är relevant 

marknad i fallet. 216 Vidare krävs en adekvat marknadsutredning för att få tillräckliga data för 

faktiska och potentiella konkurrensbegränsande effekter. Jag kan därför enbart resonera kring 

 
211 Jfr mål 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. mot Europeiska gemenskapens kommission, p. 67.  
212 Jfr mål C-32/11, Allianz Hungária Biztosító m fl mot Gazdasági Versenyhivatal, p. 36.   
213 Jfr mål C-209/07, BIDS, p. 21.  
214 Ett sådant förfarande hade varit att beakta som ett rule of reason-resonemang, vilket det inte är fråga om (jfr 
Karlsson & Östberg, 2014, s. 219). Avvägningar får göras inom ramen för FEUF art. 101 (3).  
215 Jfr ”listan” i FEUF art. 101 (1) a-e.  
216 Jfr LTM målet, s. 258.  
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potentiella konkurrensbegränsande resultat, något som har tydliga begränsningar. Ett potentiellt 

konkurrensbegränsande resultat är onekligen att marknaden för läkemedelspatent helt åsidosätts 

i denna del av världen. Större globala originalföretag som inte har sina huvudsakliga intäkter 

från LMICs förlorar inget på att erbjuda en licens till låg licensavgift och andra fördelaktiga 

villkor. För konkurrenter som emellertid är beroende av dessa intäkter, särskilt sådana själva 

baserade i LMICs, kan detta vara starkt konkurrensbegränsande då teknikmarknaden för 

läkemedelspatent åsidosätts genom att priset pressas och teknikutvecklingen därför styrs mot 

dessa utlicensierade patent. Det är förstås enbart ett hypotetiskt resonemang, en faktisk sådan 

effekt skulle kräva en ingående studie av effekter på sådan teknikkonkurrens före och efter 

licensernas inträde. MPP:s studier är primärt hänförliga till effekter vad gäller priskonkurrens 

och ökad tillgång genom generikaföretags inträde, men det finns en avsaknad av studierna på 

påverkan på teknikkonkurrensen.  

 

Det sista kriteriet vid bedömningen av tillämpligheten på FEUF art. 101 (1) är kravet på 

märkbarhet. Jag har gjort antagandet att den samlade marknadsandelen, förstås beroende på hur 

relevant marknad definieras i fallet, övergår de gränser som anses som bagatellavtal. Parterna i 

frågan är som bekant globala läkemedelsföretag som bör betraktas konkurrenter, varför de torde 

överskrida de 15% som ställs upp för relevant marknad. Desto snävare definierad RPM, särskilt 

om varje patentlicens bedöms som en egen RPM, desto större marknadsandel.  

 

5.3 Undantagen är svåra att applicera på MPP  

5.3.1 Gruppundantag: TTBER är inte direkt tillämpligt på patentpooler 

Från att ha presenterat perspektiv om huvudregeln om förbud mot konkurrensbegränsande 

avtals tillämplighet MPP, så ska jag också utveckla undantagens tillämplighet. Som framställts 

ovan kan avtal undantas från förbudet genom det individuella undantaget i FEUF art. 101 (3) 

eller gruppundantag. I gruppundantagen har EU-kommissionen redan gjort en bedömning om 

något bör vara undantaget eller inte. Att ha EU-kommissionens bedömning genom 

gruppundantagen som grund är således något som en organisation som analyserar konkurrens-

rättsliga risker borde föredra framför att själva göra en individuell bedömning. För de avtal som 

kan ses som vertikala, till exempel tekniköverföringsavtal mellan originalföretag och 

generikaföretag kan både gruppundantaget för vertikala avtal och TTBER i princip vara 
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tillämpligt i vissa fall.217 För det potentiella samordnade förfarandet som MPP:s 

licensförmedling utgör, som involverar både flera originalkonkurrenter samt generika-

konkurrenter är emellertid inga gruppundantag tillämpliga för, vilket kan bli ett bekymmer för 

MPP.  

 

TTBER är inte tillämplig för att gruppundantaget enligt ordalydelsen endast omfattar avtal om 

tekniköverföring mellan två parter. 218 Patentlicensavtal mellan två parter omfattas därför, men 

inte patentpooler. TTBER är inte heller tillämplig på enskilt avtal mellan poolen och 

licenstagare, trots att detta till synes bara är ett avtal med två parter.219 EU-kommissionen har 

dock i sina riktlinjer pekat på hur TTBER kan vara tillämpliga analogivis för patentpooler, men 

beror på faktorer i det enskilda fallet.220 Dessa faktorer är utformningen av avtalet, 

marknadsställning av avtalsparterna, konkurrenter samt köpare, och inträdeshinder på samt 

mognadsgraden av marknaden.221  I tidigare upplagor av TTBER var teknikpooler uttryckligen 

undantagna från gruppundantagets tillämpbarhet, men denna bestämmelse togs i nyare 

versioner bort.222 Vad som kan sägas om TTBER:s värde som rättskälla i förhållande till 

patentpooler är således att den torde, med viss försiktighet, kunna användas för att göra 

analogislut inom ramen för det individuella undantaget. Genom synen på rätten som ett system 

med inneboende koherens så har TTBER ett värde i att gruppundantaget ger uttryck för 

allmänna synpunkter på konkurrensbegränsande avtal. Det måste dock göras inom ramen för 

det individuella undantaget. 

 

5.3.2 Individuella undantaget i FEUF art. 101 (3) är en ostabil grund att stå på  

Låt oss nu tillslut pröva MPP mot de fyra kriterierna i det individuella undantaget 

(effektivitetsvinst, nödvändighet, konsumentnytta och fortsatt konkurrens).  

 

Vad gäller effektivitetsvinst har redan behandlats delvis ovan kring de generella betraktande 

som gjordes kring MPP:s tillämplighet i förhållande till de konkurrensrättsliga syftena. 

Effektivitetsvinsten kan troligen motiveras med hänsynen till att det sänker kostnaden för både 

 
217 TTBER är dock bara direkt tillämpligt om avtalet är mellan originalföretag och generikaföretag, utan MPP 
som part, se nedan.  
218 TTBER skäl 7 & art. 1.c.; även Riktlinjer till TTBER punkt 55.  
219 Riktlinjer till TTBER punkt 265. 
220 Riktlinjer till TTBER punkt 156, 160 och 261.   
221 Riktlinjer till TTBER punkt 159.  
222 Jämför TTBER (1996) artikel 5.1.1 med TTBER (2014) där motsvarande bestämmelse saknas. 
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licensiering och produktion av läkemedel på marknaden som är föremål för licenserna.223 

Likaså kan konsumentnyttan (för slutanvändare och kunder) motiveras på samma sätt, då det 

framför allt är senare användare som får ta del av effektivitetsvinsten. Dessa två kriterier torde 

tämligen okomplicerat gå att motivera varför MPP uppfyller.  

 

Nödvändighet handlar om en proportionalitetsbedömning. Står MPP:s licensförmedlings 

potentiella konkurrensbegränsande på teknikmarknaden i relevanta LMICs i proportion till 

effekten där tillgång av teknikrättigheter för generikaläkemedel ökas som i sin tur leder till 

större generisk konkurrens. Även proportionalitetsbedömningen torde relativt kunna motiveras, 

då ökad tillgång på patentlicenser för läkemedel och produktkonkurrens mot viss minskad 

teknikkonkurrens kan anses proportionerligt. Nödvändighetsbedömningen består också i att 

pröva om avtalskriterierna är absolut nödvändigt för att uppnå resultatet. Där går att ifrågasätta 

ifall samtliga av de villkor som originalföretagen ställer upp för licensiering verkligen är 

nödvändiga.224 Dessa potentiellt konkurrensbegränsande villkor inkluderar grantback-villkor 

och användningsbegränsningar. Att licenserna enbart får kombineras i syfte att framställa visst 

läkemedel kan delvis ses som ett kopplingsförbehåll, där det i praktiken blir så om en 

licenstagare licensierar ett patent måste den licensiera ett större paket av licenser. Huruvida 

dessa villkor skulle vara tillräckligt för att åsidosätta nödvändigheten förefaller otroligt, men 

kan ändå belysas som en potentiell risk.  

 

Slutligen, vad jag bedömer utgöra det mest osäkra kriteriet för MPP är ifall det fortfarande finns 

bibehållen konkurrens på marknaden. Utredningen här blir i stor grad beroende av 

avgränsningen av relevant marknad, eftersom det påverkar vilken konkurrens som ska beaktas. 

I viss mån är det ofrånkomligt att det påverkar konkurrensen på teknikmarknanden. Om priset 

för licensierad teknik sätts lågt (i regel till noll) som på detta sätt kan FoU-intensiva 

originalföretag baserade i LMICs som inte har en global intäktsbasis få svårt att konkurrera på 

marknaden. Förstås är detta ett hypotetiskt scenario, i praktiken så kanske framför allt 

konkurrensen är från andra originalföretag med liknande förutsättningar. I så fall skulle inte 

konkurrensen på teknikmarknaden sättas ur spel på samma vis. Däremot torde den inhemska 

marknaden i berört LMICs för teknik till stor del åsidosättas, där nya originalföretag kan få 

svårt att få tillräckliga royaltybetalningar när andra satt sin royaltynivå på en låg nivå.  

 

 
223 Jfr vad som beaktas som ”typexempel på rationaliseringsvinster” av Bernitz, 2019, s. 115.   
224 Se redogörelsen av vissa licensvillkor i bilaga B.  
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Ovanstående analys är en tämligen översiktlig analys av förhållandet mellan MPP och det 

individuella undantaget på en generell nivå. I ovan beskrivning kring TTBER:s relevans för 

patentpooler öppnades möjligheten till att hämta vägledning analogivis därifrån. Kan det leda 

till ytterligare synpunkter på MPP i det enskilda fallet?   

 

TTBER och tillhörande riktlinjer innehåller regler och riktlinjer som berör styrning av och 

tillåtna villkor för patentpooler. Dessa kan sägas hänförliga till alla kriterier för undantag, men 

kanske framför allt för att garantera nödvändigheten i åtgärderna (att de inte går utöver vad som 

krävs) och bevara konkurrensen i så stor grad som möjligt. Enligt riktlinjerna så är det tydligt 

att dessa riktar sig särskilt åt pooler som dels är kopplade till en industristandard, dels med en 

underliggande kommersiell logik.225 Med anledning av detta torde den vara mindre relevant för 

patentpooler som inte passar in i den mallen.  

 

För allmängiltiga krav på avtalets innehåll kan följande kriterier utläsas från riktlinjerna: 

öppenhet, icke-exklusivitet, FRAND226-villkor, förbud mot icke-angreppsklausuler, endast 

nödvändig och kompletterande teknik, garanter för att utbyte av känslig information minimeras, 

samt rätt att sälja konkurrerande produkter.227 Även den oberoende ställningen för poolens 

organisation är viktig.228 MPP är tämligen öppna och samtliga original- och generikaföretag 

som vill delta och uppfyller kvalitetskrav (som är särskilt viktigt inom läkemedelssektorn) får 

delta. Vidare är samtliga licenser icke-exklusiva och alla medger att ogiltighetstalan får föras 

mot patenten (det vill säga inga icke-angreppsklausuler). MPP tycks genom att de är kopplade 

till Unitaid snarare än läkemedelsbranschen som sådan försöka etablera en oberoende ställning, 

vilket är ett viktigt kriterium i riktlinjerna och rätt att sälja och utveckla kompletterande 

teknologier kvarstår, även om det finns grantback-villkor inom flera licenser.  

 

De områden där det uppkommer frågetecken eller varningstecken är vad gäller kravet på att det 

endast ska vara nödvändig och kompletterande teknik, garanter för utbyte mot känslig 

information och FRAND-villkor. Att patent ska vara nödvändiga och kompletterande är ett 

uttryck som hör samman med standarder, där en teknisk lösning byggs upp av patent. Inom 

 
225 Jfr TT Guidelines p. 245 där de visserligen att det inte behöver finnas en koppling mellan pooler och 
standarder men att ”ofta stödjer den teknik som ingår i poolen (helt eller delvis) en faktisk eller lagstadgad 
industristandard”; se även p. 253 som kan sägas ge uttryck för en kommersiell logik. 
226 Förkortning av “fair, reasonable and non-discriminatory” (rättvisa, rimliga och icke-diskriminerade). 
227 Se TT Guidelines p. 261.  
228 TT Guidelines p. 256-258.  
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läkemedelssektorn är det dock väldigt ovanligt med kompletterande patent, då patenten 

(patentfamiljerna) i stora drag är självständiga från varandra. Trots att de i vissa fall kan vara 

utbytbara, betyder inte det att de är fullständigt utbytbara, då vissa typer läkemedel kan passa 

vissa patienter bättre än andra. Därför torde i huvudsak nödvändighetskriteriet vara relevant för 

MPP, då det finns ett värde i att ha flera läkemedel för behandling av en viss typ av HIV. Vad 

gäller garanterna mot känslig information finns också vissa frågetecken, då en del av licenserna 

innehåller know-how och data med mera. Var gränsen mellan sådan know-how som får delas 

och känslig information som inte får delas går är svår att säga precist. Eftersom den know-how 

och data som delas av MPP framför allt är sådan som utgör en förutsättning för att licenstagaren 

ska kunna tillgodogöra sig licensen (exempelvis för att få tillstånd av behörig myndighet), så 

torde den i regel anses begränsad till vad som är tillåtet. Mer strategiska affärsmässiga uppgifter 

kring försäljning med mera torde vara otillåtet.229  

 

Vad FRAND innebär fallet är ett uppsatsämne i sig själv. Vad som är en godtagbar nivå för 

FRAND ska enligt EU-kommissionen inte bestämmas genom konkurrensrätten, utan hänvisar 

till även standardorganisationer (SSOs) och ”oberoende experter” för värdering av 

immaterialrätter.230 Royalty är en viktig del av FRAND-begreppet. En royaltyfri licens, som 

MPP:s licenser i regel är, kan antas vara i alla fall rättvis på den punkten. Att licenserna ska 

vara icke-diskriminerande bör inte innebära förbud att diskriminera mellan marknader, till 

exempel i höginkomstländer och LMICs. Det rimliga är att icke-diskriminering avser förbud 

mot att diskriminera mellan konkurrerande aktörer på samma relevanta marknad. Vad FRAND 

uppställer för krav i det enskilda fallet är att fastställa här, varför MPP:s egen eller andra 

utomstående organisationer expertpanelers bedömningar kan antas ha stor vikt. MPP har två 

paneler med expertkunskap inom områden, vilka själva skulle kunna bidra till förståelsen av 

FRAND i detta fall.   

 

5.3.3 Att inte tillåta MPP vore ett otillfredsställande resultat   
En stor del av den konkurrensrättsliga analysen av MPP är ofullständig. Väldigt lite går att säga 

med säkerhet. Det är många delar som slutar i att ”det går inte att fastställa inom ramen för 

denna uppsats”, ”det beror på” eller liknande formuleringar. Även om det är svårt att fastställa 

 
229 Jfr TT Guidelines p. 259 
230 Jfr Meddelande från Kommissionen - Riktlinjer för tillämpning av artikel 101 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal, s. 61 (avsnitt 7.3.3 punkt 290-291); jfr Pierce, 2016, s. 
349.  
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relevant marknad, så torde MPP antagligen inte anses otillåten enligt den EU-rättsliga 

regleringen. Antingen på grunden att det inte är ett konkurrensbegränsande avtal eller att det 

kan undantas genom det individuella undantaget (med viss vägledning från riktlinjerna till 

TTBER).  

 

Alternativet vore ett otillfredsställande slut. Att en patentpool som ger fattiga tillgång till 

kvalitativa läkemedel inte skulle godkännas vore direkt stötande. Dessutom vore det 

anmärkningsvärt av EU:s JRC att ingå viljeförklaringar kring vidare samarbete i sådant fall. 

Vad jag emellertid hävdar peka på är komplexiteten i analysen. Inte ens när det gäller en 

välgörenhetspatentpool kan vi med fullständig säkerhet säga att det är tillåtet. Det kräver större 

marknadsutredningar och långa resonemang kring olika kriterier. Även om det är mest troligt 

att det är konkurrensrättsligt godtagbart, så är själva bedömningen så lång och otydlig att det 

leder till osäkerhet. En sådan ordning gynnar inte etablerandet av innovativa atypiska 

patentpooler utan leder till oförutsägbarhet i rättstillämpningen. Särskilt olyckligt vore om 

MPP, som bildades i syfte att hantera de problem som följt av patentsystemet skulle stöta på 

patrull av det konkurrensrättsliga systemet. Med anledning därav ska alternativa potentiella 

lösningar utvärderas: mer detaljreglering eller mindre detaljreglering. 

 

5.4 Ska bedömningen vara så snårig eller kan en lösning konstrueras annorlunda?   
För att utöka förutsägbarheten och därigenom främja innovation genom att möjliggöra nya 

former för nyttogörande, så finns det i min mening två vägar att gå: antingen genom mer 

detaljreglering som kan ge tydligare vägledning i varje fall eller genom mindre reglering som 

kan öppna för en mer skönsmässig bedömning och friare argumentation. Jag ska börja med att 

beskriva den väg som EU-kommissionen förefaller ta, vilket är ökad detaljreglering i frågan.  

 

5.4.1 EU-kommissionens lösning: fler och mer detaljerade gruppundantag  

EU-kommissionen har inom ramen för den konkurrensrättsliga regleringen som beskrivits ovan 

utfärdat gruppundantag. Sex gruppundantag har utfärdats på olika områden, antingen för vissa 

branscher (försäkrings- respektive motorfordonssektorn) eller för vissa typer av avtal (vertikala 

avtal, specialiseringsavtal, FoU-avtal, tekniköverföringsavtal).231 Gruppundantagen är 

tidsbegränsade och utvärderas med visst mellanrum. Nuvarande TTBER som trädde i kraft 

2014 är den fjärde versionen av gruppundantag för avtal om tekniköverföring, där tidigare 

 
231 Jfr sammanställningen i Karlsson & Östman, 2014, s. 279-280.  
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varianter kom 1996232 och 2004233. För varje ny version har gruppundantaget fått ett vidare 

omfång. 1996 års TTBER undantag uttryckligen patentpooler från dess omfattning, en paragraf 

som sedan tagits bort även om nuvarande TTBER fortfarande bara gäller för avtal mellan två 

parter.234 Utöver det har även EU-kommissionen kommit att utöka omfånget vidare genom 

riktlinjer. 

 

Baserat på EU-kommissionens historia att konstant utöka regleringen på området så förefaller 

det troligt om det finns oändamålsenliga slut eller osäkerhet kring den bedömningen, så kommer 

EU-kommissionen svara med ytterligare reglering. Det finns förstås både fördelar och 

nackdelar med att fortsätta rådande system. Nackdelen är förstås att reglering av alternativa 

pooler per se alltid sker i efterhand, vilket inte löser problemet kring osäkerheten inför 

etablerande av nya atypiska eller alternativa patentpooler. Dessutom kan en allt för omfattande 

detaljreglering riskera att bli oöverskådlig och stelbent, med mindre hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet. Det går helt enkelt inte att förutse och reglera samtliga 

fall. Fördelen är att även om de inte täcker in samtliga fall, så täcker det in de mest 

förekommande fallen. Vid nästa översyn av TTBER, som bör ske innan förordningen slutar 

gälla 1 maj 2026, eller genom andra gruppundantag kan EU-kommissionen i så fall undersöka 

förutsättningarna för att expandera tillämpningsområdet ytterligare.235  

 

5.4.2 Potentiell lösning i rule of reason-resonemang?  

En radikal alternativlösning skulle kunna vara att låta sig inspireras av ”rule of reason”, som 

finns i den amerikanska antitrust-lagstiftningen. Den amerikanska lagstiftningen skiljer på 

handlingar som är illegala per se, det vill säga genom sin karaktär är konkurrensbegränsande, 

och sådana där en avvägning mellan fördelar och nackdelar görs.236 Rule of reason innebär att 

när rättstillämparen står inför ett problem så görs en skälighetsbedömning i det enskilda fallet. 

Rule of reason som potentiell lösning är ett kontroversiellt förslag men det kan bidra med nya 

perspektiv. En sådan lösning bör emellertid vara inte en direkt implementering av den 

 
232 Kommissionens förordning (EG) nr 240/96 av den 31 januari 1996 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 
på vissa grupper av avtal om tekniköverföring. 
233 Kommissionens förordning (EG) nr 772/2004 av den 27 april 2004 om tillämpningen av artikel 81.3 i 
fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring. 
234 Jfr TTBER (1996) art. 5 (1) och (3).  
235 Se TTBER art. 11 angående giltighetstid.  
236 Abrahamson, Shirly & Curtis, Charles, Rule of Reason, The Oxford Companion to the Supreme Court of the 
United States [online], Kermit Hall (red.). Oxford: Oxford University Press, 2005. 
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amerikanska antitrustlagstiftningen inom EU. Förslaget handlar om att se till vilka principer 

som skulle kunna ligga till grund för en mer öppen allmän skälighetsbedömning.  

 

Det skulle kunna argumenteras för att rule of reason skulle ingå inom ordalydelsen i FEUF art. 

101 (1) och (3). EU-domstolen (Tribunalen) har emellertid fastslagits att så inte är fallet.237 

Trots att vissa undantag kan göras inom ramen för FEUF art. 101 (3) så utgör det inte en allmän 

skälighetsbedömning. En begränsad skälighetsbedömning kan göras inom ramen för FEUF art. 

101 (3), men det kan inte sägas vara någon allmän skälighetsbedömning.  

 

Förespråkare av rule of reason kan peka på att det ger stor flexibilitet i det enskilda fallet. 

Logiken i ett införande av en allmän skälighetsregel grundas i att om vi inte genom 

konkurrensrätten kan reglera alla fall, så bör det finnas möjlighet att i det enskilda fallet tillåta 

avtal där konkurrensrättsliga fördelarna överväger nackdelarna. Det skulle kunna leda till en 

friare argumentation. Istället för att leta bland riktlinjer och försöka dra analogislut till 

gruppundantag eller riktlinjer så kan aktörer argumentera utifrån de faktiska omständigheterna 

de tycker är relevant i fallet. Kritiker av rule of reason menar emellertid att det leder till ännu 

mer osäkerhet hos parterna, större risk för felaktigheter i besluten samt högre kostnader 

associerat med komplexiteten i processföringen.238 

 

Nuvarande system leder ändå till viss del till dessa konsekvenser. Det har även pekats på i 

forskning att kostnaden inte alls minskar genom att använda till exempel regler som medför att 

vissa konkurrensbegränsande handlingar är olagliga i dess natur och kan aldrig godtas.239 

Motsvarande är applicerbart på skillnaden mellan syftesöverträdelser och effektöverträdelser i 

EU, där syftesöverträdelser anses vara mindre komplicerade och billigare trots att det visar sig 

ge minimal sådan effekt.240 Redan nu ska inom ramen för FEUF art. 101 (3) stor hänsyn tas till 

omständigheterna i det enskilda fallet. Att EU har fyra kumulativa kriterier som måste uppfyllas 

för att undantas genom det individuella undantaget medför en restriktivitet i bedömningen som 

riskerar att underkänna avtal som annars hade kunnat vara fördelaktiga för samhället och 

konkurrensen.  

 
237 Se bl.a. mål T-112/99, Métropole télevision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux, France Télécom och Télevision 
français 1 SA (TF1) mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:T:2001:215; jfr Karlsson & Östman, 2014, s. 207.   
238 Jfr Cavanagh, Edward, Rule of Reason Re-Examined, The Business Lawyer, vol. 67, nr. 2, 2012: 435-469, s. 
437-438.  
239 Schrepel, Thibault, A new structured rule of reason approach for high-tech markets, Suffolk University Law 
Review, vol. 50, nr. 1, 2017: 103-132, s. 114-115.  
240 Schrepel, 2017, s. 115. 
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Ett förslag för att balansera fördelar med en allmän skälighetsbedömning med dess nackdelar 

är att inte att släppa argumentationen helt fri, utan sätta upp vissa ramar. En sådan metod skulle 

lägga större vikt vid en den allmän skälighetsbedömningen i det enskilda fallet även om den 

inte släpps fullständigt fri. Det finns fördelar med vissa grundpremisser och ramar för 

argumentationen även inom en allmän skälighetsbedömning. Cavanagh föreslår en modifierad 

rule of reason baserad på presumtioner och skiftande bevisbördor.241 Om det är sannolikt att 

konsumenterna påverkas av en viss handling till exempel så presumeras avtalet vara 

konsumentbegränsande och bevisbördan går över till svaranden. Schrepel är positiv till rule of 

reason, särskilt som en innovationsfrämjande konstruktion, men menar att det behövs en viss 

struktur i dess genomförande.242 Schreprels föreslagna struktur innehåller tre filter som en 

konkurrensrättslig bedömning måste gå igenom för att vara godtagbar: om det finns en jämvikt 

på marknaden (market equilibrium) och makt att diskriminera (bland annat genom användning 

av immaterialrätter), samt en utvärdering av nackdelar och fördelar med innovationen i fråga.243  

 

Enligt min mening bör framför allt en mer allmän skälighetsbedömning öppna för att större 

hänsyn tas till dels dynamiska effektivitetshänsyn, dels allmän samhällsnytta. Även om en 

allmän skälighetsbedömning skulle kunna leda till maktmissbruk eller feltolkningar, så finns 

det också en möjlighet i att det öppnar för innovativa samarbetsformer som leder i en gynnsam 

samhällelig utveckling. Även om alternativet med att EU-kommissionen utfärdar ytterligare 

riktlinjer är den troliga utvecklingen, så kan en allmän skälighetsbedömning vara värd att 

beakta. 

6 Sammanfattande slutsatser i förhållande till 

frågeställningarna  
6.1 Regler för fastställande av relevant marknad inom läkemedelssektorn 
Vilka regler och principer gäller då för fastställande av relevant marknad för företag inom 

läkemedelssektorn? De principer som identifierats av relevans i frågan kan kategoriseras som 

dels allmänna principer, dels specifika regler för läkemedelssektorn.  

 

 
241 Cavanagh, 2012, s. 466-468. 
242 Schrepel, 2017, s. 115 ff.  
243 Schrepel, 2017, s. 124-127. 
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Grunden i att fastställa relevant marknad är att bedöma utbytbarheten. För att fastställa RPM 

och RTM ska utbytbarhet på efterfrågesidan jämte utbudssidan bedömas. Det görs genom 

SSNIP-test och allmänna bedömning beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Omständigheter av relevans för en sådan bedömning kan vara produkten eller teknikens 

egenskaper, användares uppfattning, marknadsstrukturer, prissättning och reglering på 

området.  

 

Särskilda hänsyn till läkemedelssektorn tar avsikt på den unika produkt, starka reglering, 

marknadsstruktur, frånvaro av priskänslighet och den stora betydelsen av patent och IP som 

råder inom sektorn. På grund av att RTM och RPM är sammankopplade påverkar är 

bedömningarna också sammanlänkade. Produkten i tablett eller annan form är inte mycket utan 

den teknik som ryms i läkemedlet. ATC-klassificering kan användas som utgångspunkt för 

beskrivning av läkemedlets karaktäristika. Även om ATC-klassificering kan vara en god 

utgångspunkt, så är det inte den enda grunden för bestämmande av läkemedels karaktäristika. 

Hänsyn ska tas till läkemedlets terapeutiska funktion bortom ATC-klassificering. Den skillnad 

i efterfrågan som finns mellan generika och originalläkemedel respektive receptbelagda och 

icke-receptbelagda läkemedel kan också spela roll i bedömningen. För RTM inom läkemedels-

sektorn är det också av intresse med betydelsen av teknik som inte längre omfattas av patent 

eller andra teknikrättigheter, som i regel är tekniken bakom generikaläkemedel. Inom 

läkemedelssektorn har begreppet relevant marknad tolkats snävt, just på grund av produktens 

och teknikens ofta nischade terapeutiska funktion och bristande utbytbarhet. 

 

RGM omfattar geografiska områden som har liknande konkurrensvillkor. Det gäller inom alla 

branscher. På läkemedelsmarknaden kan RGM för patent och IP i vissa fall antas vara mer 

internationellt inriktad, då det kan röra sig om patentfamiljer med täckning i flera länder.  

 

6.2 Grunder som (atypiska) patentpooler kan undantas från förbudet mot 

konkurrensbegränsande avtal med  
För att atypiska patentpooler ska undgå förbudet mot konkurrensbegränsande avtal får dess 

företrädare argumentera för att de antingen faller utanför tillämpningsområdet för FEUF art. 

101 (1) eller förlita sig på det individuella undantaget i FEUF art. 101 (3). Eftersom 

patentpooler per definition involverar fler än två parter, så kan de inte förlita sig på något 

gruppundantag. Om patentpoolen varken har något konkurrensbegränsande syfte eller effekt 
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alternativt är så pass liten att den inte är märkbar, så faller den utanför tillämpningsområdet. 

Om patentpooler omfattar teknik av stor betydelse för marknaden torde de ofta omfattas av 

förbudet, och då behöva förlita sig på det individuella undantaget i FEUF art. 101 (3).  

 

Ledning för bedömning av tillämpligheten av det individuella undantaget kan i viss utsträckning 

sökas i riktlinjerna till TTBER, där patentpooler under vissa omständigheter antas vara 

undantagna från förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. Riktlinjerna tycks dock förutsätta 

att patentpoolerna bygger på en kommersiell logik och är konstruerade runt en industristandard, 

vilket gör att analogier för de pooler som inte passar in i mallen i vissa fall kan halta. Det finns 

särskilda kriterier som ställs upp på det materiella innehållet i patentpoolernas organisation och 

villkor, vilket kan vägleda bedömningen i viss utsträckning. Dessa kriterier är bland annat: 

öppenhet att delta, endast medta nödvändig och kompletterande teknik, hindrande av utbytande 

av känslig information, icke-exklusivitet, FRAND-villkor, förbud mot icke-angreppsklausuler 

och rätt att fortsatt konkurrera på marknaden.244 De ska vidare fullständigt undvika så kallat 

”svarta” förbjudna klausuler och så gott det går minimera användning av ”grå” klausuler. Svarta 

klausuler handlar om de allra allvarligaste av konkurrensrättsliga förbud, prisbestämmande, 

produktionsbegränsning och marknads-uppdelning.245 Grå klausuler är grantback-villkor, icke-

angreppsklausuler och FoU-begränsning.246 

  

6.3 Ovanstående frågeställningars betydelse för MPP  
En fullständig konkurrensrättslig analys är som sagt för omfattande för att kunna få plats inom 

ramen för denna uppsats. Ett försök har gjorts att lägga en grund för analys och generella 

synpunkter i de olika stegen av en konkurrensrättslig analys har presenterats. 

 

MPP är en patentpool som förmedlar patentlicenser. Det är därför RTM som är av primär 

relevans för poolen. Men eftersom den verkar i läkemedelssektorn, så är RTM tätt 

sammankopplat med RPM. Om marknaden bedöms snävt, som den kan antas göra i linje med 

EU-domstolens avgörande i Servier, så kan den i princip vara begränsad till att varje licensierad 

substans utgör sin egen relevanta marknad. De patenterade substanser och läkemedel som ligger 

under licenserna har olika ATC-klassificering, som kan användas som utgångspunkt vid 

fastställandet av relevant marknad. Även om den största andelen av MPP:s licenser avser 

 
244 TT Guidelines p. 261. 
245 TT Guidelines p. 267 (d); TTBER art. 4 (1).  
246 TTBER art. 5.  
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läkemedel och behandlingar av HIV/AIDS, så angriper de sjukdomen på olika sätt. Om varje 

licens utgör sin egen relevanta marknad, så betyder det att de har en betydande marknadsandel 

på varje RTM. Om RTM skulle definieras mer öppet, och ta med ett större antal tekniker inom 

samma marknad, så är marknadsställningen svagare. Allt beror på hur stor användare och 

vetenskapliga experter uppfattar skillnad mellan de olika behandlingsalternativen.  

 

Vad gäller tillåtligheten i förhållande till förbudet mot konkurrensbegränsande avtal så kan 

följande konstateras. MPP kan sägas bestå av dels enskilda avtal mellan aktörer och poolen, 

dels samordnat förfarande mellan de olika parter som var och en för sig ingått avtal med MPP. 

MPP har till viss del ett konkurrensbegränsande syfte på teknikmarknaden, även om det också 

har ett teknikfrämjande syfte på produktmarknaden. Detsamma kan sägas om effekt, vilket är 

ännu svårare att fastställa utan ingående detaljkunskap om marknaden som ligger för handen. 

Det finns åtminstone en risk att MPP omfattas av den konkurrensrättsliga regleringen, varför 

dess chanser att undantas måste bedömas.  

 

Gruppundantaget om tekniköverföring är inte relevant då anslutna parter är fler än två. 

Bedömningen får därför göras i förhållande till det individuella undantaget i FEUF art. 101 (3). 

Ett individuellt undantag är mindre säker grund att stå på än ett gruppundantag, då EU-

kommissionen redan gjort en avvägning. De flesta kriterier för undantag torde vara uppfyllda 

av MPP, där kriteriet om bibehållande av konkurrens bedöms vara det mest osäkra. 

Konkurrensen på teknikmarknaden kan till viss del anses åsidosatt genom att marknaden för 

teknikrättigheter reglerats på det sätt som gjorts. Vidare kan MPP antas vara i linje med de flesta 

kriterier som framställs i TT Guidelines som undantag för patentpooler, även om den inte passar 

in i den standardbaserade kommersiellt inriktade bild som riktlinjerna har om patentpooler.  

 

För att gynna etablerande av nya patentpooler som MPP, vore en reglering som ytterligare 

tydliggör bedömningen i praktiska fall vara på sin plats. Det kan ske antingen genom ökad 

detaljreglering som klargör rättsläget, eller tillåtande av en friare argumentation som tar hänsyn 

till konkurrens- och innovationsfrämjande effekter i det enskilda fallet. Med tanke på att EU-

kommissionen i allt större utsträckning tycks gå mot det tidigare alternativet, så förefaller det 

vara den troligare vägen framåt. Denna detaljreglering har sina fördelar när det kan tydligt ger 

riktlinjer i det enskilda fallet. Problemet är i fall när de blir svåröverskådliga och otillräckliga. 

En möjlighet till friare argumentation hade i dessa fall kunnat möjliggöra fler innovativa 

samarbetskonstruktioner på marknaden, varför det borde vara ett alternativ att överväga. 
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Bilaga A: Lista över MPP:s licenser  
Nedan följer en lista över samtliga läkemedel som omfattas av licenser till 2021-04-01, vilka 

som är licensgivare samt när licensavtalen ingicks. I listan medtas även vilka underlicenser som 

ingåtts för respektive läkemedel. I vissa fall täcker licenserna bara läkemedel och behandling 

för pediatrik (barnhälsovård), eller har särskilda villkor i sådana fall, och benämns då 

”Paediatrics”. Det finns även avtal som inte är licenser utan tillgångsprisavtal (”Access Price 

Agreement”), som är mindre omfattande i sin natur. Licenserna är listade efter sjukdom som de 

licensierade läkemedlen ämnar behandla. Informationen är hämtad från MPP:s webbplats.247  

 

HIV  

Abacavir – Paediatrics (ABC) med ViiV Healthcare (joint venture mellan GlaxoSmithCline, 

Pfizer och Shiongi). Februari 2013, ändring och tillägg november 2014. Underlicenstagare: 

Aurobindo Pharma.   

 

Atazanavir (ATV) med Bristol-Myers Squibb. December 2013. Underlicenstagare: 

Aurobindo, Cipla, Desano, Emcure och Mylan.   

 

Bictegravir (BIC) med Gilead Sciences. Juni 2015, ändring och tillägg september 2017. 

Underlicenstagare: Adcock Ingram, Anhui Biochem, Arene Lifesciences, Aurobindo, Desano, 

Emcure, Laurus Labs, Lupin och Macleods.     

 

Cobicistat (COBI) med Gilead Sciences. Juli 2011. Underlicenstagare: Adcock Ingram, Anhui 

Biochem, Arene Lifesciences, Desano, Emcure, Lupin och Macleods.     

 

Dolutegravir – Adult (DTG) med ViiV Healthcare. April 2014, ändrad och omarbetad 2016. 

Underlicenstagare: Adcock Ingram, Anhui Biochem, Arene Lifesciences, Celltrion, Cipla, 

Desano, Emcure, Hetero, Langhua Pharma, Laurus Labs, Lupin, Macleods, Mangalam Drugs 

& Organics, Micro Labs, Mylan, Strides Shasun och Sun Pharma.     

 

 
247 Listan över licenser och mer information finns tillgänglig på https://medicinespatentpool.org/progress-
achievements/licences/.   
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Dolutegravir – Adult (DTG) for AZ, BY, KZ and MY med ViiV Healthcare. November 

2020. Inga underlicenser har ingåtts sedan 2020 med slutandet av den särskilda DTG-licensen 

som medförde täckning för Azerbajdzjan, Vitryssland, Kazakstan och Malaysia.  

 

Dolutegravir – Paediatrics (DTG) med ViiV Healthcare. April 2014. Underlicenstagare:  

Adcock Ingram, Anhui Biochem, Celltrion, Cipla, Desano, Emcure, Hetero, Laurus Labs, 

Lupin, Macleods, Mangalam Drugs & Organics, Micro Labs, Mylan, Strides Shasun och Sun 

Pharma.     

 

Elvitegravir (EVG) med Gilead Sciences. Juli 2011. Underlicenstagare: Adcock Ingram, 

Anhui Biochem, Arene Lifesciences och Macleods. 

 

Emtricitabine (FTC) med Gilead Sciences. Juli 2011. Underlicenstagare: Adcock Ingram, 

Anhui Biochem, Arene Lifesciences, Aurobindo, Desano, Emcure, Laurus Labs, Lupin, 

Macleods, Micro Labs och Natco.     

 

Lopinavir, Ritonavir (LPV/r) med AbbVie. December 2015. Underlicenstagare: Adcock 

Ingram, Arene Lifesciences, Aurobindo, Desano, Emcure, Hetero, Lupin och Sun Pharma.  

 

Lopinavir, Ritonavir (LPV/r) Paediatrics med AbbVie. November 2014. Underlicenstagare: 

Cipla och Hetero.  

 

Patents Related to Darunavir med United States National Institutes of Health (NIH). 

September 2010. Åtagande Janssen inte ska hävda sina patenträtter vid intrång i låg- och 

medelinkomstländer vid pediatrik.  

 

Raltegravir (RAL) Paediatrics med Merck Sharp & Dohme (MSD). Februari 2015. 

Underlicenstagare: Lupin. 

 

Solid Drug Nanoparticle (SDN) Technology med University of Liverpool. December 2015. 

SDN-teknik handlar förenklat om göra andra läkemedel lättlösliga och medför att mindre doser 

behövs för att åstadkomma ett gott resultat. Inom HIV-behandling är nanoteknologi något nytt, 

och samarbetet med University of Liverpool är tydligt ett samarbetsavtal för vidare utveckling. 

Ingen underlicens har ännu ingåtts rörande denna teknik. 
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Tenofovir Alafenamide (TAF) med Gilead Sciences. Juli 2014. Underlicenstagare: Adcock 

Ingram, Anhui Biochem, Arene Lifesciences, Aurobindo, Desano, Emcure, Langhua Pharma, 

Laurus Labs, Lupin, Macleods, Micro Labs och Natco.  

 

Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) med Gilead Sciences. Juli 2011. Underlicenstagare: 

Adcock Ingram, Anhui Biochem och Arene Lifesciences. 

 

Valganciclovir (Access Price Agreement) med Roche. Augusti 2013. Ett “Access Price 

Agreement” som möjliggör att köpa av läkemedel till reducerat pris.  

 

Virushepatit (Hepatit C)   

Daclatasvir (DAC) med Bristol-Myers Squibb. November 2015. Underlicenstagare: Beximco 

Pharma, Cipla, Hetero, Laurus Labs, Mylan, Natco och Zydus Cadila. 

 

Glecaprevir/Pibrentasvir (G/P) med AbbVie. November 2018. Underlicenstagare: Mylan. 

 

Ravidasvir med Pharco. April 2017. Licensen har tämligen begränsad territoriell omfattning 

till enbart 19 länder i Nordafrika, Mellanöstern och Östeuropa. Underlicenser har inte ingåtts 

för Ravidasvir.  

 

Tuberkulos 

Sutezolid (John Hopkins University). Januari 2017. Patenten för Sutezolid är delade mellan 

John Hopkins University och Pfizer. Sutezolid beskrivs som en ”promising investigational 

treatment” och har inte genomgått full klinisk prövning. Underlicens har inte ingåtts för 

Sutezolid. 

 

Sutezolid (Pfizer). Oktober 2019. Patenten för Sutezolid är delade mellan John Hopkins 

University och Pfizer Sutezolid. Underlicens har inte ingåtts för Sutezolid (Pfizer). 
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Bilaga B: jämförelse mellan MPP:s licenser  
 

MPP har i skrivande stund (2021-04-15) ingått 21 licensavtal och ett så kallat ”Access Price 

Agreement” med sammanlagt 10 patentinnehavare. Nedan presenteras ett urval av de 

licensavtal som ingåtts med kommersiella aktörer. Urvalet är baserat på att de torde vara mest 

jämförbar, då de är närmast grundade i samma kommersiella logik. Dessa kommersiella aktörer 

är ViiV Healthcare (ViiV), Bristol-Myers Squibb (BMS), Gilead, AbbVie och Merck Sharp & 

Dohme (MSD). Varje aktörs licenser presenteras som en enhet.  

 
Licens-

villkor 

ViiV Healthcare 

(ViiV) 

Bristol Myers 

Squibb (BMS) 

Giliead AbbVie Merck Sharp & 

Dohme 
Läkemedels-
licenser som 
omfattas 

ABC (pediatrik) & 
DTG (både vuxen-
medicin och pediatrik) 

ATV & DAC BIC, COBI, EVG, FTC, 
TAF & TDF 

LPV/r (både vuxenmedicin och 
pediatrik) & G/P 

RAL (pediatrik) 

Tillämpnings
område 
("Field"/"Fiel
d of Use") 
 

Behandling av HIV för 
barn (ABC & DTG) 
och vuxna (DTG). 

Behandling av HIV 
(ATV) och hepatit C 
(DAC) för barn och 
vuxna. 

Alla användningar som 
helst som är tillåten 
enligt relevant 
regulatorisk myndighet. 

LPV/r (vuxen): behandling och 
förebyggande av HIV. 
LPV/r (pediatrik): behandling 
och förebyggande av HIV inom 
pediatrik. 
G/P: behandling av hepatit C. 

Behandling av 
HIV/AIDS för barn 
under 12 år. 

Geografisk 
täckning  
 

ABC (pediatrik) & 
DTG (pediatrik): 121 
LMICs. DTG (vuxen): 
94 LMICs.  

ATV: 122 LMICs.  
DAC: 112 LMICs.  

BIC, COBI, TAF & 
TDF: 117 LMICs. EVG: 
109 LMICs. FTC: 
åtagande att inte stämma 
vid användning i 
kombination. 

LPV/r (vuxen): 54 länder 
(samtliga afrikanska länder). 
LPV/r (pediatrik): 102 LMICs. 
G/P: 96 LMICs.  

92 LMICs. 

Exklusivitet, 
överlåtbarhet   

Icke-exklusiv licens, 
icke-överlåtbar 

Icke-exklusiv licens, 
icke-överlåtbar 

Icke-exklusiv licens, 
icke-överlåtbar 

Icke-exklusiv licens, icke-
överlåtbar 

Icke-exklusiv licens, 
icke-överlåtbar 

ATC-klass ABC: J5AF06; DTG: 
J5AJ03, J5AR13 & 
J5AR21. 

ATV: J5AE08; DAC: 
J5AP07. 

BIC, TAF, TDF, FTC 
(kombination): J5AR20. 
COBI: V3AX03;  

LPV/r: J5AR10; G/P: J5AP57. J5AJ01. 

Royalty / 
licensavgifter  
 

ABC (pediatrik) & 
DTG (pediatrik): 
royaltyfri. DTG 
(vuxen): Royaltyfri för 
94 länder, royalty för 
10 (5–10%).  

ATV: 3% royalty av 
nettoförsäljning. 
Royaltyfri för 
pediatrik. DAC: 
royaltyfri.   

BIC, COBI, EVG & 
TAF: 5% av netto-
försäljning.TDF: 3% av 
nettoförsäljning. FTC: 
royaltyfritt. Pediatrik: 
royaltyfritt.  

Royaltyfri. Royaltyfri. 

Grantback 
och grant-
forward 
 

Grantback, 
förbättringar, patent 
och därtill relaterad 
know-how går tillbaka 
till ViiV och MPP (på 
evig, oåterkallelig, 
global och royaltyfri 
basis). Begränsad rätt 
till vidarelicensiering. 
Inga grant-forward-
villkor. 

Grantback: för-
bättringar, patent och 
relaterad know-how 
går tillbaka (på evig, 
oåterkallelig, global 
och royaltyfri basis). 
Begränsad rätt till 
vidarelicensiering. 
Grantforward: 
angående förbättring 
relaterat till den 
licensierade 
"produkten". 
 

Grantback: förbättringar 
(patent, patent-
ansökningar, know-how 
med mera) går tillbaka. 
Ingen rätt att under- 
licensiera. Viss grant-
forward av patent och 
patentansökningar som 
krävs för att under-
licenstagare ska kunna ta 
del av licensen. 
 

Grantback. LPV/r (vuxen): inga 
grantback-villkor identifierade. 
LPV/r (pediatrik): grantback 
("right of first refusal") går 
tillbaka genom rätt att antingen 
köpa eller få licens till rättig-
heterna som involverar nya 
varianter. Right of first 
negotiation för ny utveckling 
andra kemiska föreningar.G/P: 
ingen grantback. Grantforward 
(LPV/r & G/P): utöver 
upplistade patent ingår även 
patentansökningar och 
förbättringar. 

Grantback ("right of 
first refusal") för 
förbättringar till patent  
i form av icke-
exklusiv patentlicens. 
Begränsad rätt att 
vidarelicensiera. 
Begränsad grant-
forward, rätt för MPP 
att förhandla om 
tillgång till patent.   
 

Know-how & 
konfidentiell 
information  
 

Ingen know-how. 
Konfidentiell 
information är 
rapporter från MPP för 
utveckling och status 
av processen. 
Åtagande att eventuell 
konfidentiell 

Know-how relaterat 
till tillverkning och 
vissa data igår. 
Åtaganden finns att 
eventuell konfidentiell 
information ska hållas 
hemlig. Know-how är 
konfidentiell 
information.  

BIC, COBI, EVG, TAF 
& TDF: know-how ingår 
(men är begränsad för 
kinesiska tillverkare). 
Konfidentiell 
information ska hållas 
hemlig och enbart 
användas för syfte. 

Ingen know-how-licens. 
AbbVie bistår med viss 
kliniska data för att hjälpa med 
registrering. Konfidentiella data 
består i bl.a. data och rapporter. 
Eventuell konfidentiell 
information hållas hemlig även 
efter avtalets slut. Restriktion 
angående publikationer som 

Ingen know-how-
licens. Viss 
konfidentiell 
information i kliniska 
data för att underlätta 
regulatorisk process. 
för 
underlicenstagaren,. 
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information ska hållas 
hemlig.  

uppkommer med anledning av 
avtalet. 

Konfidentiell ska 
hållas hemlig. 

Data-
exklusivitet  
 

Avstår 
dataexklusivitet. 

Avstår 
dataexklusivitet. 

Avstår dataexklusivitet. Avstår dataexklusivitet. Avstår 
dataexklusivitet. 

Behörig 
under-
licenstagare  

Alla generika-
tillverkare som 
uppfyller kvalitetskrav 
m.m. DTG-licenser 
godtas av licensgivare. 

Alla generika-
tillverkare som 
uppfyller kvalitets-
krav, genomgår due 
diligence (DD) och får 
godkännande av BMS. 

BIC, COBI, EVG, TAF 
& TDF: indiska, 
kinesiska & syd- 
afrikanska tillverkare 
som uppfyller kvalitets-
krav med mera. FTC: de 
som ingått licens ovan. 

LPV/r (vuxen & pediatrik): alla 
generikatillverkare i som 
uppfyller kvalitetskrav m.m. 
G/P: alla generikatillverkare 
inom licensens geografiska 
område och Indien (och 
uppfyller kvalitetskrav m.m.).  

Alla generika-
tillverkare som 
uppfyller kvalitetskrav 
m.m. 
 

Villkor för 
MPP:s rätt att 
under-
licensiera  

ABC (pediatrik): MPP 
får ingå under-
licensavtal, licens-
givare ska informeras 
och få dokumentation.  
DTG: MPP behöver 
(efter 2019) tillstånd 
av licensgivare att ingå 
underlicenser. Behovet 
av licens och förut 
sättningar för genom-
förande ska motiveras. 

MPP identifierar 
underlicenstagare, 
MPP & BMS utför 
gemensam DD och är 
båda parter i under-
licensavtalet. MPP 
behöver BMS:s 
tillåtelse.  

MPP identifierar 
underlicenstagare, MPP 
utfärdar underlicens (i 
samförstånd med 
Gilead). Gilead är part i 
alla underlicenser. 

LPV/r (vuxen): MPP har rätt att 
själv ingå underlicensavtal, 
AbbVie ska hållas informerad. 
LPV/r (pediatrik): MPP 
identifierar underlicenstagare. 
men har inte rätt att ingå 
underlicensavtal utan god-
kännande. G/P: MPP har rätt att 
själv ingå underlicensavtal. 
AbbVie har rätt att anmärka på 
eventuella licenstagare.  

MPP identifierar 
licenstagare,  
godkännande krävs 
innan ingåendet av 
licenser.  

Krav på MPP Förse med dokumenta-
tion och information 
för underlicenserna. 
Ha ansvar för över-
trädelser och hålla 
ViiV skadelös. 
Adekvata försäkringar. 
Följa policyer mot 
korruption. Övervaka 
efterlevnad av villkor. 

Förse med dokumenta-
tion och information 
genom kvartalsvis 
rapport. Försäkra och 
hålla BMS skadelös. 
Övervaka efterlevnad 
av villkor. 
 

Förse med dokumenta-
tion vid behov. Försäkra 
och hålla Gilead 
skadelös.  

Förse med dokumentation och 
information genom kvartalsvis 
rapport. Övervaka efterlevnad 
av villkor. 

Förse med 
dokumentation och 
information genom 
kvartalsvis rapport. 
Övervaka efterlevnad 
av villkor och 
överträdelser.  

Krav på 
under-
licenstagare  

Måste sprida produkter 
inom området få 
tillstånd samt nå 
kvalitetskrav inom viss 
tid. Får inte använda 
orginatorns 
varumärke, paketering 
eller kännetecken. 

Ska kommersialisera, 
distribuera och sprida 
produkter. Får inte 
använda licensgivares 
varumärke, paketering 
eller kännetecken. 

Skyldighet att sprida och 
kommersialisera. Får 
inte använda 
licensgivares varumärke, 
paketering eller 
kännetecken. 

Skyldighet att sprida tillgång 
till licensierat läkemedel. Ge 
information om arbetet 
regelbundet. Får inte använda 
licensgivares varumärke, 
paketering eller kännetecken. 

Skyldighet att främja 
tillgång till licens-
objektet. Informera om 
arbetet regelbundet.  
Får inte använda 
licensgivares varu-
märke, paketering eller 
kännetecken. 

Kvalitetskrav  Tillstånd enligt WHO 
pre-qualification 
programme (eller 
motsvarande från en 
Stringent Regulatory 
Authority alternativt 
temporärt godkänande 
av WHO Expert 
Review Panel). 

Tillstånd enligt WHO 
pre-qualification 
programme (eller 
motsvarande från en 
Stringent Regulatory 
Authority alternativt 
temporärt godkänande 
av WHO Expert 
Review Panel). 

Ska uppfylla tillämpliga 
nationella kvalitetskrav 
samt sådana ställda av 
WHO (pre-qualification 
standards), EMA eller 
FDA. Finns också 
kriterier uppställda för 
nivåer på doser. 

Ska följa nationella regler och 
få tillstånd enligt WHO pre-
qualification programme (eller 
motsvarande från en Stringent 
Regulatory Authority 
alternativt temporärt 
godkänande av WHO Expert 
Review Panel). 

Ska följa nationella 
regler och få tillstånd 
enligt WHO pre-
qualification 
programme (eller 
motsvarande från en 
Stringent Regulatory 
Authority alternativt 
temporärt godkänande 
av WHO Expert 
Review Panel). 

Tillverkning 
utanför 
geografiskt 
område 
 

Tillverkning utanför 
geografiskt område 
tillåten (var som helst i 
världen). Ska vara för 
användning inom det 
geografiska området 
eller annars där det är 
tillåtet (p.g.a. t.ex. 
tvångslicens).  

 

Tillverkning utanför 
geografiskt område 
tillåten (var som helst i 
världen). Ska vara för 
användning inom det 
geografiska området 
eller annars där det är 
tillåtet (p.g.a. t.ex. 
tvångslicens eller inget 
gällande patent)  

Får tillverkas inom 
Indien, Kina och 
Sydafrika, ingen 
tillverkning utanför. 

LPV/r: tillverkning utanför 
geografiskt område (var som 
helst i världen) är tillåten. Ska 
vara för användning inom det 
geografiska området eller till 
försäljning för tillåtna köpare 
(utpekade välgörenhets-
organisationer m. fl.). G/P: 
tillverkning endast tillåten i 
geografiskt område eller Indien 
för användning inom 
geografiskt område eller annars 
tillåtna köpare.  

Tillverkning utanför 
geografiskt område 
tillåten (var som helst i 
världen). Ska vara för 
användning inom det 
geografiska området 
eller annars där det är 
tillåtet (inget 
patentintrång eller 
tvångslicens). 

Rätt att sälja 
utanför 
geografiskt 
område 

Försäljning utanför 
område som utgångs-
punkt inte tillåten. 
Tillåten om det inte 
finns patentskydd i 
landet eller om det 
finns tvångslicens 
utfärdad.  

Försäljning utanför 
område som utgångs-
punkt inte tillåten. 
Tillåten om det inte 
finns patentskydd i 
landet eller om det 
finns tvångslicens 
utfärdad.  

Försäljning som 
utgångspunkt otillåten 
utanför geografiskt 
område, tillåten om 
tvångslicens utfärdats.  

Rätt att sälja utanför geo-
grafiskt område endast till 
tillåtna köpare (välgörenhets-
organisationer, m.m.). Annars 
ska försäljning ske för 
användning inom geografiskt 
område. Rätt att sälja om 
försäljning inte utgör intrång i 

Försäljning utanför 
området som 
utgångspunkt inte 
tillåten, tillåten om det 
inte finns patentskydd 
i landet eller om det 
finns tvångslicens 
utfärdad.   
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patent m.m. eller där det 
utfärdats tvångslicens i landet.  

Icke-
angrepps-
klausuler  

Licenstagare kan fritt 
angripa patents 
giltighet (inga icke-
angreppsklausuler). 

Licenstagare kan fritt 
angripa patents 
giltighet (inga icke-
angreppsklausuler). 

Licenstagare kan fritt 
angripa patents giltighet 
(inga icke-
angreppsklausuler). 

Licenstagare kan fritt angripa 
patents giltighet (inga icke-
angreppsklausuler). 

Licenstagare kan fritt 
angripa patents 
giltighet (inga icke-
angreppsklausuler). 

Tillämplig lag  Engelsk lag Engelsk lag Engelsk lag Engelsk-walesisk lag Engelsk-walesisk lag 
Regler för 
tvistelösning  

WIPO Mediation 
Rules 

Rules of Arbitration of 
the ICC.  

Rules of Arbitration of 
the ICC. 

Alternative Dispute Resolution 
och WIPO Mediation Rules. 

WIPO Mediation 
Rules.  

Avtalets 
upphörande; 
villkor för 
uppsägning 
av avtal. 

Avtalet i kraft till sista 
patentet förlorar 
giltighet. Under-
licenstagare kan 
avsluta licensavtalet 
skriftligen med 30 
dagars varsel. Licens-
givare kan frångå 
allvarligt avtalsbrott 
eller efter viss tid vid 
mindre allvarligt som 
inte rättas till.  

Avtalet i kraft till sista 
patentet förlorar 
giltighet, eller när en 
part yrkar ogiltig-
förklaring vid 
allvarligare avtalsbrott, 
konkurs eller annat 
avtalsbrott som inte 
rättats. Annars ska 
uppsägning ske genom 
gemensam 
överenskommelse.  

Avtalet i kraft till sista 
patentet förlorar 
giltighet, avtalsbrott eller 
förändrade omständlig-
heter (t.ex. konkurs). 
MPP har rätt att 
ogiltigförklara 
licensavtalet efter 30 
dagars från skriftligt 
meddelande.  

Avtalet är i kraft till sista 
patentet förlorar giltighet, eller 
att parten yrkar ogiltig-
förklaring på grund av 
avtalsbrott eller konkurs. En 
anledning att frångå avtalet för 
MPP är att underlicenstagaren 
misslyckas främja tillgång av 
läkemedel. 

Avtalet giltigt tills 31 
oktober 2022, om det 
inte sägs upp på grund 
av avtalsbrott innan. 
Avtal med under-
licenstagare kan sägas 
upp p.g.a miss-
lyckande med främja 
tillgång av 
läkemedlen. 

Restriktion på 
frihet att ingå 
eller utgå ur 
avtal 
 

Vissa klausuler 
kvarstår, t.ex. 
skyldigheter rörande 
konfidentiell 
information, 
dokumentation samt 
försäkringar m.m. 
Ingress tydliggör att 
det licens inte ämnar 
skapa hinder utan 
tillgång till IP.  

Vissa klausuler 
kvarstår, t.ex. 
skyldigheter ang. 
konfidentiell 
information. När 
avtalet avslutas ska 
licensen för 
tillverknings-know-
how vara "fully paid 
up and perpetual".  
 

BIC, COBI, EVG, TAF 
& TDF: vissa klausuler 
kvarstår angående t.ex. 
konfidentiell 
information, ansvars-
begränsning, m.m. När 
licensavtalet avslutas 
gäller fortfarande licens 
för know-how (fully paid 
up and perpetual”). FTC: 
följer av licenser för 
kombination. 

Vissa klausuler kvarstår ang. 
konfidentiell information, 
ansvars-begränsning, m.m. 
LPV/r (pediatrik) & G/P: 
särskild restriktion på att 
publicera vetenskapliga 
publikationer m.m. utan att få 
tillstånd p.g.a. konfidentiell 
information. 

Vissa klausuler 
kvarstår, t.ex. 
skyldigheter ang. 
konfidentiell 
information m.m. 
Ingress tydliggör att 
det licens inte ämnar 
skapa hinder utan 
tillgång till IP. 
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